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I. A TANÉV SORÁN MEGVALÓSULT KIEMELT ÉS FŐ CÉLOK, FELADATOK 
 

 Az organikus pedagógia alkalmazásának fejlettebb szintre való juttatása oktató és nevelő 

munkánk során, módszertani kultúránk magasabb szintre juttatása. 

 A magatartás és szorgalom tekintetében a szöveges értékelés folytatása a fölső tagozaton. 

 Egységes, közös szempontrendszer kidolgozása a dicséretek vonatkozásában a fölső tagozaton. 

 Az oktató-nevelő munka további fejlesztése változatos és innovatív módszerekkel és 

eszközökkel. 

 A lemorzsolódással veszélyeztetett tanuló számának további csökkentése.  

 A munkaközösségek váljanak a belső továbbképzés, a tudásmegosztás fórumává. 

 Az információáramlás gördülékenyebbé tétele a tagozatok között és a szülők irányába is. A 

szülők hatékonyabb bevonása a problémakezelésbe, illetve hatékonyabb panaszkezelési 

mechanizmus kialakítása. 

 A legtöbbet mulasztó tanulók szüleit a gyermekvédelemmel közösen meg kell látogatni, és 

ösztönözni az iskolába járásra különösen az SNI tagozaton. 

 Több bemutató óra tartása és egymás óráinak látogatásával különösen a fölső tagozaton. 

 Az interaktív módszerek (Kahoot, Redmenta) szélesebb körű használata. 

 A furulyaoktatás folytatása a harmadik évfolyamon. 

 az „Élménypedagógia „eszközrendszerének”, szemléletmódjának felhasználásával a tanulók 

készségeinek, képességeinek fejlesztése. 

 A sajátos nevelési igényű tanulók megfelelő fejlesztése nekik készített egyéni haladási tervezés 

alapján. 

 

II. SZEMÉLYI FELTÉTELEK 

II./1. Pedagógusok: 

a.) 

 

 

 

 

 

b.) Elment:  

Sződy Tibor 2020. 06.30. nyugállományba vonult. 

Szalkai Károlyné és Reisz Jánosné óraadói feladatai megszűntek 2020.06.15-én. 

 

c) Új tanárok, nevelők, dolgozóink: 

Nincs. 

 

d) Kinevezett tanárok, nevelők, dolgozóink: 

 név+ szak 

 név+ szak 

 

e) GYES-en, GYET-en, szülési szabadságon ill. tartós betegállományban lévők: 

 Hepp-Tóth Erzsébet               tanító 

 Göblyös  Bernadett                tanító 
 

f.) További szerződéshosszabbítás: 

Jelenleg a pedagógusok száma fő 

teljes munkaidőben 46 

részmunkaidőben 3 

óraadó 3 
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Nincs 

g.) Hitoktatóink: 

 Tóth Gábor testnevelés, biológia 

 Váradi Szabolcs                                 hitoktató
 Ecseri Pál                                           káplán

 Tóth András                                       plébános

 Németh Gabriella                              hitoktató

 Czakó Sándorné                                hitoktató

 Jaksa-Laczkó Éva                              ref.hitoktató

 Tihanyi Kristóf                                  ref. lelkész

 

h.) Várható személyi változás a következő tanév augusztustól/szeptembertől: 

A következő tanévben az alsó tagozaton Tóth Klára tanítót vettem fel Göblyös Bernadett 

GYES-en lévő tanító helyére.  

II./2. Technikai dolgozók 

a.) 

 

 

 

 

 

b.) Elment:  

Nincs. 

 

c) Új dolgozóink:  

Nincs 

 

d) Kinevezett tanárok, nevelők, dolgozóink: 

  

név végzettség szakképzettség munkakör, beosztás 

Ágostonné Kamasz 

Zsuzsanna 

főiskola 

mesterpedagógus 

magyar-történelem szakos általános 

iskolai tanár 

okleveles etikatanár 

tanár, osztályfőnök 

Árpás Zsuzsanna főiskola általános iskolai tanító  tanító, osztályfőnök 

Babicz Tamásné főiskola tanító speciális képesítéssel tanító, osztályfőnök 

Babinszkiné Karczub 

Mária 
főiskola 

magyar-történelem szakos általános 

iskolai tanár 
tanár, osztályfőnök 

Balogh Rozália főiskola 
tanító speciális képesítéssel 

gyógypedagógus 
gyógypedagógus, osztályfőnök 

Bana Sándorné főiskola 
tanító speciális képesítéssel nyelv-és 

beszédfejlesztő pedagógus 
tanító, fejlesztő pedagógus 

Barabásné Kollár 

Andrea 
főiskola általános iskolai tanító tanító, osztályfőnök 

Béres Zoltánné főiskola 

tanító speciális képesítéssel, sajátos 

nevelési és oktatási igényű tanulókkal 

való foglalkozások pedagógusa 

tanító 

Bodócsné Horváth 

Katalin 
főiskola tanító speciális képesítéssel 

tanító, osztályfőnök, DÖK-

segítő 

Botkáné Kármán 

Gabriella 
főiskola tanító speciális képesítéssel tanító, osztályfőnök 

Czakó István 
főiskola  

egyetem 

biológia-testnevelés szakos  általános 

iskolai tanár, gyógytestnevelő tanár, 
tanár, igazgatóhelyettes 

Jelenleg a technikai dolgozók száma fő 

teljes állásban 18 

részmunkaidőben: 4 
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közoktatás-vezető szakvizsga 

Czakóné Kardos Ildikó főiskola 

matematika-fizika szakos általános 

iskolai tanár, 

mérés és értékelési szakértői 

szakvizsga 

tanár, osztályfőnök, 

munkaközösség-vezető 

Csík Krisztián főiskola mérnökinformatikus rendszergazda 

dr. Molnár István 
főiskola  

egyetem 

magyar-történelem szakos tanár, 

közoktatási vezető, 

tanfelügyeleti és minősítési szakértő 

tanár, igazgató 

dr. Molnárné Fényes 

Judit 

főiskola  

egyetem 

magyar-orosz szakos általános iskolai 

tanár, 

német nyelv-és irodalom szakos 

középiskolai tanár 

tanár, osztályfőnök, 

munkaközösség-vezető 

Fecskéné Pap Éva főiskola tanító speciális képesítéssel tanító, osztályfőnök 

Göblyös Bernadett főiskola tanító speciális képesítéssel napközis tanító  

Györéné Iványi Andrea főiskola 
tanító speciális képesítéssel 

testnevelés és német nyelv 
tanár 

Halasi-Czalbert Pálné főiskola tanító speciális képesítéssel napközis tanító 

Hamarné Kovács 

Gabriella 
főiskola 

tanító speciális képesítéssel 

gyógypedagógus 
tanító, munkaközösség-vezető 

Hornyák Ágnes Mária főiskola tanító speciális képesítéssel napközis tanító 

Horváthné Palkó 

Andrea 
főiskola 

magyar-népművelés szakos általános 

iskolai tanár 

tanár, osztályfőnök, 

munkaközösség-vezető 

Illés Zsuzsanna főiskola tanító speciális képesítéssel tanító, osztályfőnök 

Iván Olga főiskola tanító speciális képesítéssel napközis tanító 

Juhász Erzsébet főiskola 

tanító speciális képesítéssel sajátos 

nevelési és oktatási igényű tanulókkal 

való foglalkozások pedagógusa 

tanító 

Juhászné Gyenes 

Melinda Éva 
főiskola 

matematika-rajz szakos általános 

iskolai tanár 
tanár, osztályfőnök 

Juhosné Révész 

Erzsébet 
főiskola 

tanító speciális képesítéssel, 

közoktatás vezetői szakvizsga 
tanító, igazgatóhelyettes 

Keresztesi Lászlóné főiskola 
matematika-fizika szakos általános 

iskolai tanár 
tanár, osztályfőnök 

Király Ildikó főiskola, egyetem 

könyvtáros és orosz nyelv és irodalom 

szakos általános iskolai tanár, 

angol szakos nyelvtanár 

tanár, osztályfőnök, 

könyvtáros 

Koncz Bernadett főiskola tanító speciális képesítéssel napközis tanító 

Kovácsné Jakab Anikó főiskola 
német nyelv és irodalom szakos tanár 

és kommunikáció szakos bölcsész 
tanár, osztályfőnök 

Lakiné Nyul Marianna főiskola tanító speciális képesítéssel napközis tanító 

Magyar Csilla egyetem fizika, kémia tanár 

Marosi Endréné főiskola tanító speciális képesítéssel tanító, munkaközösség-vezető 

Mester Árpád 
főiskola  

egyetem 

biológia-technika szakos általános 

iskolai tanár, 

okleveles biológiatanár 

tanár, osztályfőnök 

Mészárosné Varga 

Katalin 
főiskola 

tanító speciális képesítéssel, 

angol nyelv 
tanár 
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Nagy Zsuzsanna 
főiskola, 

egyetem 

magyar-orosz szakos általános iskolai 

tanár, 

angol szakos nyelvtanár 

tanár, osztályfőnök, 

munkaközösség-vezető 

Ötvösné Lengyel 

Andrea 
főiskola 

biológia- testnevelés szakos tanár, 

angol nyelv és irodalom szakos tanár 
tanár, osztályfőnök 

Pintácsi Katalin főiskola tanító speciális képesítéssel napközis tanító 

Reisz Jánosné főiskola 

biológia-mezőgazdasági ismeretek és 

gyakorlatok szakos általános iskolai 

tanár  

tanár 

Schmiklné Zaja Andrea főiskola tanító speciális képesítéssel,  tanító, osztályfőnök 

Szalkai Károlyné főiskola 
földrajz szakos általános iskolai tanár, 

technika szakos tanár 
tanár 

Sződy Tibor főiskola 
biológia-testnevelés szakos általános 

iskolai tanár 
tanár 

Tóth Erzsébet főiskola tanító speciális képesítéssel tanító 

Tóth Gábor főiskola 

biológia-testnevelés szakos tanár 

hittanár, 

tanügy-igazgatási szakértő 

tanár, munkaközösség-vezető 

Tóthné Hegyesi Erika főiskola tanító speciális képesítéssel tanár, osztályfőnök 

Urbán László főiskola tanító speciális képesítéssel tanító, napközis 

Vassné Füzesi 

Zsuzsanna 
főiskola 

tanító,  

nyelv- és beszédfejlesztő pedagógus 

szakvizsgázott pedagógus 

 tanító 

 

e) GYES-en, GYET-en, szülési szabadságon ill. tartós betegállományban lévők: 

 Sőrés-Nagy Ágnes  pedagógiai asszisztens 

 

f.) További szerződéshosszabbítás:   

Nincs 

 

g.) Várható személyi változás a következő tanév augusztustól/szeptembertől:  

A GYED-en lévő pedagógiai asszisztens a következő tanévben munkába áll. 

II./3. Tanulók: 

a.) Létszám 

 

 

 

 

 

 

 

b.) SNI, HH és HHH tanulók létszáma  

 

alsó-fölső tagozat 

vfolyam SNI HH HHH 

1. 2 1 --- 

2. 3 4 --- 

3. 2 4 2 

4. 3 3 --- 

5. 2 5 1 

Tagozat  (fő) 

Alsó tagozat 289 

Felső tagozat 367 

SNI tagozat  33 

Összesen: 689 
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6. --- 6 2 

7. 2 3 1 

8. --- 3 1 

 

SNI tagozat 

Évfolyam SNI HH HHH 

1. 2 1 ---- 

2. 4 1 1 

3. 6 2 --- 

4. 5 1 --- 

5. 3 2 1 

6. 7 1 ---- 

7. 3 1 ---- 

8. 3 ----- ---- 

 

c.) Tanulócsoport  

 

 

 

 

 

III. TANULMÁNYI ÉS VERSENYEREDMÉNYEK 

III./1. Tanulmányi eredmények 

 

a.) Az iskola és tagozatonkénti tanulmányi átlaga 

 

 

 

 

 

 

 

Tagozatonként: 

alsó tagozat              
   2019- 2018-  2017-  2016-   2015-  2014- 

   2020 2019  2018  2017   2016  2015 

                

Tanulmányi   4,54 4,60  4,53  4,57   4,45  4,48 
teljes átlag                

fölső tagozat              
   2019- 2018-  2017-  2016-   2015-  2014- 

   2020 2019  2018  2017   2016  2015 

                

Tanulmányi   4,11 4,13 4,04  4,03   3,95  3,89 
teljes átlag                

SNI tagozat              
   2019- 2018-  2017-  2016-   2015-  2014- 

   2020 2019  2018  2017   2016  2015 

                

Tagozat Létszám (fő) 

Alsó tagozat 12 

Felső tagozat 14 

SNI tagozat 3 

 Átlag Tavalyi átlag 

Iskolai összes teljes átlag 4,10 4,15 

Alsó tagozat 4,54 4,60 

Felső tagozat 4,11 4,13 

SNI tagozat 3,65 3,70 
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Tanulmány i  3,65 3,7 3,78  3,5   3,12  3,25 

teljes átlag                

 

b.)Tanulmányi adatok osztályonként, tagozatonként 

 

alsó tagozat 

2019-20.tanév 

 

1.a 

 

1.b 1.c 2.a 2.b 2.c 3.a 3.b 

 

3.c 4.a 4.b 

 

4.c 

Osztálylétszám 10.01. 25 26 26 19 19 21 24 25 26 25 26 26 

Osztálylétszám 01.20. 25 26 27 19 18 21 24 26 26 25 26 26 

Érkezett 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 

Távozott 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 

Osztályátlag (teljes) 0 0 0 4,47 4,77 4,57 4,33 4,57 4,78 4,3 4,72 4,4 

Magatartás átlag 4,96 4,96 4,7 4,42 4,83 4,66 4,62 4,69 4,85 4,2 4,96 4,5 

Szorgalom átlag 4,92 4,8 4,9 4,47 4,77 4.29 3,91 4,65 4,76 4,4 4,73 4,5 

Egy főre jutó hiányzás (óra) 52,6 57,5 43,7 84,47 43 60 63,37 50,57 42,65 50,44 44,07 63,84 

igazolt 52,6 57,5 43,7 83,63 43 59,77 63,37 50,57 42,65 50,44 44,07 63,84 

igazolatlan 0 0 0 0,84 0 0,23 0 0 0 0 0 0 

Kitűnő (5,0) tanulók száma 0 0 0 7 10 5 3 12 11 4 14 8 

4,49 felett teljesítők száma 

(kitűnők nélkül) 

0 0 0 6 7 8 7 5 11 5 7 8 

Jav.vizsg. tanulók - összes 0 0 0 2 0 2 1 0 0 0 0 0 

1 v. 2 v. 3 tantárgyból 0 0 0 2 0 2 1 0 0 0 0 0 

3-nál több tantárgyból 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Összes tantárgyi bukás 0 0 0 4 0 2 1 0 0 0 0 0 

Osztályozatlan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Osztályozó vizsgára kötelezett 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Osztályozó vizsgát tett 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 

Szülői kérésre az évfolyamot 

ismétli 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

       
 

fölső tagozat 
2019-20.tanév 5.a 5.b 5.c 6.a 6.b 6.c 7.a 7.b 7.c 7.d 8.a 8.b 8.c 8.d 

               

Osztálylétszám 26 28 27 29 30 30 26 27 26 26 22 24 21 24 
10.01.               

               

Osztálylétszám 26 28 28 29 30 30 26 27 26 26 22 24 21 24 
06.15.               
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Érkezett 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 

Távozott 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 

Osztályátlag 4,37 4,17 4,27 3,66 4,51 4,07 4,16 4,17 3,90 3,79 3,92 4,48 4,00 4,11 
(teljes)               

Magatartás átlag 4,76 4,59 4,61 4,39 4,73 4,30 4,56 4,69 4,44 4,36 4,73 4,79 4,57 4,54 

Szorgalom átlag 4,44 4,29 4,21 3,32 4,33 3,93 4,20 4,46 3,84 3,64 3,59 4,42 3,81 3,92 

Egy főre jutó 52,5 48,2 65,6 61,7 44,1 53,7 63,5 65,5 51,7 83,6 89 68 69,2 59,2 

hiányzás (óra)               

igazolt 52,5 48,2 64,8 59,8 43,8 50,7 62,2 65,5 51,7 73,6 88,5 67,5 67,1 58,9 

               

igazolatlan 0 0 0,8 1,9 0,3 3 1,3 0 0 10,2 0,5 0,5 2,1 0,3 

Kitűnő (5,0) 5 3 2 2 9 5 3 0 3 2 1 9 3 9 
tanulók száma               

4,49 felett 11 7 11 3 8 6 7 9 2 5 4 5 3 4 
teljesítők száma               

Jav.vizsg. 1 1 2 1 1 2 2 0 3 5 0 0 0 0 
tanulók - összes               

1 v. 2 v. 3 1 1 2 1 1 2 2 0 3 4 0 0 0 0 
tantárgyból               

3-nál több 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
tantárgyból               

Összes tantárgyi 1 1 2 6 1 4 3 0 5 4 0 0 0 0 
bukás               

Osztályozatlan 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 

Osztályozó 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 
vizsgára               

kötelezett               

Osztályozó 1 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 
vizsgát tett               

 

 

     
 

SNI tagozat 
2019-20.tanév 

 

osztály 

1.o 

osztály 

2.o. 

osztály 

3.o. 

osztály 

4.o. 

osztály 

5.o. 

osztály 

6.o. 

osztály 

7.o. 

osztály 

8.o. 

Összesen 

Osztálylétszám 

10.01. 

2 4 6 4 3 6 2 4 31 

Osztálylétszám 

01.20. 

2 4 6 5 3 7 3 3 33 

Érkezett 0 0 0 1 0 1 1 0 3 

Távozott 0 0 0 0 0 0 0 1 1 

Osztályátlag 

(teljes) 

------ 3,94 4,105 3,875 3,075 3,62 2,92 3,68 3,602 
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Magatartás átlag  3,5 4 4,3 4,25 2,5 3,5 3 4,6 3,7 

Szorgalom átlag 3 4 3,83 4 2,5 3,75 3 3,6 3,46 

Egy főre jutó hiányzás 

(óra) 

127 99,75 113,66 199,8 331,2 237,5 152,6 39 162,56 

      igazolt 105,5 99,75 112,83 52,4 150,6 124 140,6 37 102,835 

      igazolatlan 21,5 - 0,83 147,4 180,6 113,5 12 2 68,3 

Kitűnő (5,0) tanulók 

száma 

0 0 1 1 0 0 0 0 2 

4,49-4,99 között 

teljesítők száma 

0 2 0 0 0 0 1 0 3 

Jav.vizsg. tanulók - 

összes 

0 1 0 0 0 0 0 0 1 

      1 v. 2 v. 3 

tantárgyból 

0 1 0 0 0 0 0 0 1 

      3-nál több 

tantárgyból 

0 0 1 1 0 0 1 0 3 

Összes tantárgyi bukás 0 3 4 4 0 0 6 0 17 

Osztályozatlan 0 0 0 3 1 2 0 0 6 

Osztályozó vizsgára 

kötelezett  

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Osztályozó vizsgát tett 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

 

        
   

b.) Tantárgyi átlagok tantárgyanként - (tagozatonként) 

  

alsó tagozat 

Tantárgyak Átlag 

magyar nyelv 4,01 

magyar irodalom 4,3 

matematika 4,28 

környezetismeret 4,22 

ének-zene 4.95 

vizuális kultúra 4,81 

életvitel és gyakorlat 4,79 

testnevelés és sport 4,88 

hittan katolikus 4,18 

hittan református 5 
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angol nyelv 4,64 

német nyelv 4,16 

 

 
 

fölső tagozat 

Tantárgyak Átlag 

magyar irodalom 3,97 

magyar nyelv 3,88 

angol nyelv 4,17 

német nyelv 3,52 

matematika 3,62 

történekem 4,23 

hittan 4,45 

természetismeret 3,73 

biológia-egészségtan 3,82 

fizika 3,67 

kémia 3,66 

földrajz 3,80 

ének-zene 4,30 

vizuális kultúra 4,38 

hon-és népismeret 4,49 

informatika 4,40 

technika, életvitel és gyakorlat 4,51 

testnevelés és sport 4,62 
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SNI tagozat alsó 

Tantárgyak Átlag 

magyar nyelv                      3,47 

magyar irodalom                      3,59 

matematika                      3,77 

környezetismeret                      4,04 

ének                      4,66 

rajz                      4,19 

technika                      4,19 

testnevelés                      4,36 

informatika                      4,50 

hittan                      3,59 
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SNI tagozat fölső 

Tantárgyak Átlag 

magyar irodalom           2,84 

magyar nyelv                        3,17 

angol nyelv                        3 

matematika                        3 

történekem                        2,67 

hittan                        3,75 

természetismeret                        3,33 

biológia-egészségtan                        3,17 

fizika                         3 

kémia                         3 

földrajz                        2,92 

ének-zene                        4,17 

vizuális kultúra                        3,5 

informatika                        4,17 

technika,                        3,58 

testnevelés és sport                        4 

 

 
 

 

Habár az óvodai szakvélemények alapján megpróbálunk azonos képességű osztályokat 

kialakítani, mégis bizonyos mértékű szétválás jellemzi az osztályokat. Ebben szerepet játszik a tanulók 

eltérő képessége, de az oktatás színvonala is. Alsó tagozaton a második évfolyamon még kiegyenlített, 

a harmadik évfolyamon  a 3.a osztály átlaga alacsonyabb, pedig az előző évben a másik kettő szintjén 

volt. A fölső tagozaton az ötödik évfolyam átlaga kiegyenlített, a tavalyi alsó tagozatos átlagnál 

alacsonyabb, de nem lényegesen. A hatodik évfolyamon van a legnagyobb különbség  a 6.b átlaga 

kimagasló, intézményi szinten is a legmagasabb a 6.a osztályé intézményi szinten is a legalacsonyabb. 

Ez az előző tanévekben is így volt. 

 

A tantárgyi átlagok tekintetében megállapítható különösen a felső tagozaton, hogy az ún. 

készségtárgyak átlaga lényegesen magasabb, mint az iskolai teljes átlag. Jelentősebb eltérés az alsó és 

felső tagozat tanulmányi átlageredményeiben a természettudományos tárgyak és a matematika terén 

jelentkezik. Ennek okai elsősorban abban keresendőek, hogy alsó tagozaton alapkészségeket és 

képességeket fejlesztünk, a cél a számolási készség tökéletes elsajátítása, logikai képességek 

fejlesztése. Sokkal több idő jut a begyakorlásra, a megállásra, ha az elsajátítás nem tökéletes, így 

a tanulók egyéni képességeiknek megfelelő ütemben fejlődhetnek. 
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A fölső tagozaton a természettudományos tárgyak megjelenése nagy feladat elé állítja 

tanulókat. Bár ebben az évben a reáltárgyak átlaga emelkedett, ennek oka az otthontanulásból adódó 

nehezebben mérhető önálló tudás és eredménynek is betudható. Örvendetes az angol és a német 

tantárgyak átlagainak közelítése, a német átlag emelkedésével. 

c.) Kitűnő (5,0) és javítóvizsgára utalt tanulók és a bukások száma (az elmúlt 6 évben) 

 

alsó tagozat 
   

2020 2019 2018 
 

2017 
  

2016 
  

2015 
  

         
 

               
 

 Kitűnők száma  74 101 78 88  102  118  
 

 (5,0)              
 

 

4,49 felett 
 

64 73 69 83 
 

80 
 

61 
  

     
 

 teljesítők száma              
 

 

2,0 alatt teljesítők 
 

0 0 0 0 
 

0 
 

0 
  

     
 

 száma              
 

 

Javítóvizsgára 
 

5 4 4 5 
 

10 
 

12 
  

     
 

 utalt tanulók              
 

 száma              
 

  
0 0 2 1 

 
4 

 
5 

  

 Évismétlésre     
 

 kötelezettek              
 

 száma              
 

 

Az összes 
 

7 7 6 7 
 

21 
 

27 
  

     
 

 tantárgyi              
 

 bukás száma              
 

 

Szülői kérésre 
 

0 
            

        3 0  0   0   0  
 

 az évfolyamot              
 

 ismétli              
 

 

fölső tagozat 

   

2020 2019 2018 
 

2017 
  

2016 
  

2015 
 

 

         
 

               
 

 Kitűnők száma  56 62 55 53  49  45  
 

 (5,0)              
 

  

85 85 89 92 
 

75 
 

57 
  

 4,49 felett     
 

 teljesítők száma              
 

  

19 30 1 1 
 

0 
 

0 
  

 2,0 alatt teljesítők     
 

 száma              
 

 

Javítóvizsgára 
 

18 28 25 22 
 

21 
 

20 
  

     
 

 utalt tanulók              
 

 száma              
 

  

1 2 0 13 
 

11 
 

11 
  

 Évismétlésre     
 

 kötelezettek              
 

 száma              
 

 

Az összes 
 

27 57 44 65 
 

56 
 

65 
  

     
 

 tantárgyi              
 

 bukás száma              
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SNI tagozat 

   

2020 2019 2018 
 

2017 
  

2016 
  

2015 
 

 

         
 

               
 

 Kitűnők száma  2 1 0 0  0  0  
 

 (5,0)              
 

  

3 3 2 0 
 

1 
 

2 
  

 4,49 felett     
 

 teljesítők száma              
 

  

4 9 0 1 
 

1 
 

2 
  

 2,0 alatt teljesítők     
 

 száma              
 

 

Javítóvizsgára 
 

1 1 0 1 
 

3 
 

1 
  

     
 

 utalt tanulók              
 

 száma              
 

 

Évismétlésre 
 

3 8 7 10 
 

9 
 

15 
  

     
 

 kötelezettek              
 

 száma              
 

 

Az összes 

 

17 2 3 16 
 

20 
 

29 
  

      

     
 

 tantárgyi              
 

 bukás száma              
 

 
A kitűnők és a 4,49 felett teljesítők száma az előző évekhez viszonyítva állandóságot mutat. Az 

alsó tagozaton a nagy eltérés abból adódik, hogy az első osztályban az otthontanulás nehézségeit 

figyelembe véve nem tudtak különbséget tenni a tanulók között. Örvendetes az SNI kiadott két 

dicséret. 

A tantárgyi bukások számában viszont nagyon nagyok a különbségek a tagozatok között, az 

okok között a lemaradó tanulók sikertelen felzárkóztatása mellett az is komoly problémát jelent, hogy 

a különböző részképesség-zavarokkal rendelkező, BTM-es tanulók számára a követelmények 

teljesítése egyre nehezebb. Szükséges a követelmények hozzáigazítása a képességeikhez. 

Ha az éveket tekintjük az összes tantárgyi bukás száma viszont jelentősen csökkent ebben a 

tanévben minden tagozaton ez is összefüggésben van a digitális oktatásból adódó értékelési 

nehézségeknek. 

 

d.) A dicséretek száma: 

 

dicséret tantárgyanként 

 

alsó tagozat 

 

 

 

      

 

fölső tagozat 

Tantárgyak Dicséretek száma Dicséretek száma 2019 

magyar irodalom 25 17 

magyar nyelv 14 6 

angol nyelv 3 12 

német nyelv 14 1 

matematika 14 18 

történelem 37 26 

természetismeret 7 27 

biológia-egészségtan  2 

Tantárgyak Dicséretek száma 

Nevelőtestületi dicséret 7 fő 
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fizika 13 7 

kémia 12 11 

földrajz 11 36 

ének-zene 18 13 

technika életvitel 19 9 

vizuális kultúra 13 10 

testnevelés és sport 11 55 

Hittan 8 12 

Összes 193 262 

 

 

 
 

SNI tagozat 

 

 

 

 

 

 

 
 

Tantárgyak Dicséretek száma 

magyar irodalom 1 

környezetismeret 3 

ének-zene 3 

hittan 2 
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dicséret osztályonként 

 

alsó tagozat 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

fölső tagozat 

 

osztály Dicséretek száma 

5.a 11 

5.b 5 

5.c 13 

6.a 4 

6.b 15 

6.c 21 

7.a 17 

7.b 8 

7.c 13 

7.d 9 

8.a 12 

8.b 48 

8.c 12 

8.d 25 

 

 

osztály Dicséretek száma 

4.a 1 

4.b 5 

4.c 1 
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Az alsó tagozaton tantárgyi dicséret alkalmazását a nem szakrendszerű oktatás gyakorlata miatt 

a többi tantárgyat komplexebben szemlélve továbbra sem alkalmazzák és nem is tervezik. Újdonság 

viszont a Házirend módosításával bevezetett az alsó tagozatot elhagyó diákok számára a tantestületi 

dicséret lehetősége, amivel éltek is a pedagógusok. 

Felső tagozaton a tantárgyi dicséretek száma összességében a tavalyi kiugró növekedés (262) 

után visszatért a korábbi szintre (193). Továbbra is jelentős eltérést mutat évfolyamonként és 

évfolyamon belül, osztályok között is a tantárgyi dicséretek száma. Az azonos követelményrendszer 

ellenére, amit az év elején kidolgoztunk és rögzítettünk, ez nagyban függ az osztályok összetételétől és 

az osztályban tanító pedagógustól megítélésétől is. Az osztályonkénti dicséretek számának 

alakulásában találunk összefüggést az osztályátlagokkal. Bár tanulmányi átlaggal való összevetés nem 

mindig releváns hiszen lehet magas osztályátlag kiemelkedő tanulók nélkül is. 

 

e.) Tantárgyi elégtelenek száma: 

 

alsó tagozat 

 

Tantárgyak elégtelenek száma 

magyar irodalom 1 

magyar nyelv 3 

matematika 3 
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fölső tagozat 

 

Tantárgyak elégtelenek száma 

magyar irodalom 4 

magyar nyelv 2 

német nyelv 2 

angol 1 

matematika 11 

természetismeret 1 

földrajz 4 

kémia 1 

 

 

 
 

SNI tagozat 

 

Tantárgyak elégtelenek száma 

Magyar nyelvtan           4 

Magyar irodalom           4 

Matematika           3 

  Környezetismeret                         1 

Történelem           1 

Földrajz                         1 

Angol           1 

Technika            1 

nem osztályozható                         5 
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Az elégtelenek száma abszolút értelemben nem túl magas. A 14 osztályban 54. Tavaly csak a 

fölső tagozaton 59 fő volt. Az évismétlésre kötelezettek száma is mindössze 4 fő az egész iskolában. 

Néhány éve már láthatóan csökken az elégtelen teljesítményt nyújtók száma. Ebben a tanévben a 

digitális oktatásban az otthontanulás kedvezőbb körülményei és a pedagógusok engedékenyebb és 

motiválóbb értékelése is hozzájárultak a jobb osztályzatokhoz. 

 

f.) Magatartás és szorgalom átlagok alakulása (az elmúlt 5 évben) 

 

alsó Tagozat 

   

2020 2019 2018 
 

2017 
  

2016 
  

2015 
 

 

         
 

               
 

 Magatartás  4,69 4,60 4,71 4,65  4,64  4,64  
 

 átlag              
 

 

szorgalom 
 

4,59 4,51 4,55 4,57 
 

4,49 
 

4,53 
  

     
 

 átlag              
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fölső tagozat 

   

2020 2019 2018 
 

2017 
  

2016 
  

2015 
 

 

         
 

               
 

 Magatartás  4,56 4,46 4,42 4,34  4,34  4,23  
 

 átlag              
 

  

4,03 3,96 3,93 3,90 
 

3,83 
 

3,77 
  

 szorgalom     
 

 átlag              
 

 

 
 

SNI tagozat 

   

2020 2019 2018 
 

2017 
  

2016 
  

2015 
 

 

         
 

               
 

 Magatartás  4,56 4,46 4,42 4,34  4,34  4,23  
 

 átlag              
 

  

4,03 3,96 3,93 3,90 
 

3,83 
 

3,77 
  

 szorgalom     
 

 átlag              
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g.) Egy főre jutó igazolt és igazolatlan hiányzások alakulása (az elmúlt 5 évben) 

 

alsó tagozat 

   

2020 2019 2018 
 

2017 
  

2016 
  

2015 
 

 

         
 

               
 

 Egy  főre  jutó  54,59 79,14 69,10 73,79  73,49  60,96  
 

 igazolt              
 

 hiányzások              
 

 

Egy főre jutó 
 

0,08 1,25 3,79 0,92 
 

0,6 
 

1,2 
  

     
 

 igazolatlan              
 

 

 
 

 

fölső tagozat 

   2020 2019 2018 2017  2016  2015  
 

            
 

 Egy  főre  jutó  61,06 91,33 89,64 96,64  94,47  80,53  
 

 igazolt           
 

 hiányzások           
 

 

Egy főre jutó 
 

1,47 1,63 1,06 2,81 
 

1,87 
 

0,7 
  

     
 

 igazolatlan           
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SNI tagozat 

   

2020 2019 2018 
 

2017 
  

2016 
  

2015 
 

 

         
 

               
 

 Egy  főre  jutó  102,84 109,4 131,6 163,76  122,2  135,32  
 

 igazolt              
 

 hiányzások              
 

 

Egy főre jutó 
 

68,3 144,3 144,6 122,2 
 

126,9 
 

153,05 
  

     
 

 igazolatlan              
 

 

 
 

A magatartás és szorgalom átlagok az alsó tagozaton a  korábbi évek szintjén állnak. A fölső 

tagozaton további emelkedés tapasztalható 6 évre visszatekintve. Ez összefüggésbe hozható az iskola 

katolikus jellegéből fakadó értékrend hatásával. Az SNI-ben a magatartás átlag javulását nézve 

befolyásoló tényező lehetett az új tagozati házirend módosítása, amit igen szigorúan be is tartattunk.  

 

Az hiányzások átlagánál a beírt adatok jelentősen kisebbek, ez a digitális oktatásból adódik, 

hiszen ott nem volt regisztrált hiányzás.  Arányosítva az alsó tagozaton a legalacsonyabb. Kiugróan 

magas a hiányzás az SNI-tagozaton, ahol az igazolatlan mulasztások is extrém átlagot mutattak. Az 

igazolatlan mulasztások visszaszorítása sajnos nem valósult meg annak ellenére, hogy a Gyermekjóléti 

és Családsegítő Szolgálat munkatársaival közösen próbáltuk ezt megoldani és a Kormányhivatalhoz, a 

Gyámhivatalhoz is eljutott ez a probléma.   

 

g.) A lemorzsolódással veszélyezetett és pedagógiai támogatásban részesülő tanulók 

 

tanuló neve 

tanulmányi átlageredmény 

tanulmányi 

átlageredmény 

változása 

elégtelen 

osztályzatok száma 

előző 

tanév 

év végi 

(A) 

adott 

tanév 

félévi 

(B) 

adott 

tanév 

év végi 

(C) 

B-A C-B 

adott 

tanév 

félévi  

adott 

tanév 

év végi  

Rafael Vivien 3,30 2,42 2,00 -0,88 -0,42 0 1 

Csikós Heléna 2,00 2,33 2,00 0,33 -0,33 0 1 

Gáspár László Dzsúlió 3,80 2,92 2,83 -0,88 -0,09 1 0 

Rafael Ármin Márk 2,67 2,83 2,67 0,16 -0,16 2 1 

Rafael Máté János 3,20 2,58 2,42 -0,62 -0,16 1 1 

Berinszki Brigitta 3,75 3,23 2,67 -0,52 -0,56 0 0 
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Csikós Hajnalka 2,75 2,69 2,92 -0,06 0,23 3 0 

Csikós Zoltán 2,54 2,15 2,46 -0,39 0,31 2 0 

Dávid Barbara 2,58 2,17 2,08 -0,1 -0,09 5 4 

Jakab Zoltán 3,08 2,69 2,77 -0,39 0,08 2 0 

Maka József 2,91 2,67 2,50 -0,24 -0,17 1 0 

Rafael Pál 2,08 2,50 2,67 0,42 0,17 1 0 

Torma Anna 3,17 2,69 2,38 -0,48 -0,31 2 2 

Csikós Norbert 2,09 2,73 2,64 0,64 -0,09 1 0 

Daragó István 3,08 3,08 2,69 0 -0,39 0 1 

Gazsi Miklós 2,62 3,15 2,77 0,53 -0,38 1 0 

Nagy Szabrina 2,31 3,08 2,77 0,77 -0,31 0 1 

Rafael Mária 3,08 3,00 2,62 -0,08 -0,38 3 3 

Várgedei Balázs 3,00 2,92 2,85 -0,08 -0,07 1 0 

Kelemen Márk 3,46 3,07 2,73 -0,39 -0,34 0 0 

Kóté Anna 2,67 2,73 2,60 0,06 -0,13 2 0 

Kóté Gyula 2,69 2,67 2,40 -0,02 -0,27 2 2 

Pukkai Szabolcs 3,31 3,27 2,87 -0,04 -0,4 0 0 

Györe Olivér 3,15 2,73 2,93 -0,42 0,2 1 0 

Jakab Dzsenifer 2,09 1,92 2,15 -0,17 0,23 2 0 

Fekete Antal 3,69 2,87 2,93 -0,82 0,06 2 1 

Kiss Zsolt 2,92 2,40 2,33 -0,52 -0,07 3 2 

Rafael Ramóna 2,64 2,29 2,50 -0,35 0,21 6 1 

Rafael Zsuzsanna 2,67 NÉ. 2,08 NÉ. NÉ. NÉ. 0 

Bíró Zsanett 3,18 2,62 2,67 -0,56 0,05 3 0 

Borsos Máté 3,00 2,57 2,93 -0,43 0,36 0 0 

Csikós Georgina NÉ. 2,60 2,73 NÉ. 0,13 3 1 

Csorba Dóra 3,62 2,87 2,53 -0,75 -0,34 1 1 

Horváth Árpád 3,23 2,80 2,67 -0,43 -0,13 1 1 

Kállai Richárd 2,85 2,73 2,80 -0,12 0,07 1 0 

Szalkai Patrik 3,15 2,67 2,73 -0,48 0,06 1 0 

Farkas Zoltán 3,67 3,27 2,80 -0,40 -0,47 0 0 

Kiss Mária 2,73 3,00 2,93 0,27 -0,1 1 0 

Petró-Vajkó Viktória 2,53 2,53 2,80 0 0,27 2 0 

Bakács Gyöngyi 2,23 2,46 2,23 0,23 -0,23 1 0 

Tamás Tímea 3,14 2,86 2,93 -0,28 0,07 2 0 

Czakó Zsaklin 3,60 2,33 2,80 -1,27 0,47 4 0 

Csóh Dániel 2,93 2,87 2,80 -0,06 -0,07 0 0 

Szabó Bence 2,93 2,36 2,36 -0,57 0 3 0 

Bangó Krisztofer 2,27 2,33 2,27 0,06 -0,06 1 0 

Daragó Szonja 3,40 2,93 2,80 -0,47 -0,13 0 0 

Hanitzki Tamás 2,40 2,40 2,73 0 0,33 3 0 

Szalkai Ádám 2,47 2,47 2,33 0 -0,14 0 0 

Széles Dávid 3,33 2,87 2,73 -0,43 -0,14 0 0 

Homonnai Julianna 3,58 3,25 2,92 -0,33 -0,33 1 0 

Csikós Viktor NÉ. 2,53 1,87 NÉ. -0,66 1 6 

Rafael Vanessza 2,75 2,87 2,40 0,12 -0,47 0 0 

Összes: 52 -       
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III./2. Továbbtanulási eredmények 

 

8 általános után melyik iskolába, hány db tanulót vettek fel – idei tanév eredményei 

 

    fő 

Gimnázium   49  

Szakgimnáziumok   13  

Szakközépiskola   29  

Szakiskola   3  

nem tanul tovább   0  

 

III./3. A kompetenciamérések tapasztalatai 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.A osztály 

 Matematika Szövegértés 

osztály átlag 1430  osztály átlag 1547 

iskolai átlag 1452  iskolai átlag 1507 

országos átlag 1495  országos átlag 1499 

nyolc évfolyamos átlag 1633  nyolc évfolyamos átlag 1665 

6. B osztály 

Matematika  Szövegértés 

osztály átlag 1423  osztály átlag 1495 

iskolai átlag 1452  iskolai átlag 1507 

országos átlag 1495  országos átlag 1499 

nyolc évfolyamos átlag 1633  nyolc évfolyamos átlag 1665 

6. C osztály 

                    Matematika Szövegértés 

osztály átlag 1433  osztály átlag 1498 

iskolai átlag 1452  iskolai átlag 1507 

országos átlag 1495  országos átlag 1499 

nyolc évfolyamos átlag 1633  nyolc évfolyamos átlag 1665 

                                                                     6.D osztály 

                Matematika                                                                           Szövegértés 

osztály átlag 1446  osztály átlag 1510 

iskolai átlag 1452  iskolai átlag 1507 

országos átlag 1495  országos átlag 1499 

nyolc évfolyamos átlag 1633  nyolc évfolyamos átlag 1665 

8.A osztály 

                  Matematika Szövegértés 

osztály átlag 1597  osztály átlag 1646 

iskolai átlag 1640  iskolai átlag 1601 

országos átlag 1624  országos átlag 1608 

hat évfolyamos átlag 1764  hat évfolyamos átlag 1766 

                                                                  8.B osztály 

                Matematika                                                                         Szövegértés 

osztály átlag 1609  osztály átlag 1622 

iskolai átlag 1640  iskolai átlag 1601 

országos átlag 1624  országos átlag 1608 

hat évfolyamos átlag 1764  hat évfolyamos átlag 1766 

8. C osztály 

                  Matematika Szövegértés 

osztály átlag 1606  osztály átlag 1646 

iskolai átlag 1640  iskolai átlag 1601 

országos átlag 1624  országos átlag 1608 

hat évfolyamos átlag 1764  hat évfolyamos átlag 1766 
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Az alapszintet el nem érő diákok számának alakulása %-ban. 

 

Intézményi értékelés 

 
Az intézményi átlageredmény a megbízhatósági tartományon belül van. Magyarból mindkét 

évfolyam hasonló átlageredményt produkált, mint az előző években. A korábbi évek viszonylatában 

azonban matematikából van egy kis eltérés.  Míg a 6. évfolyamon a 2018-as évhez képest kicsit 

gyengébb, a többivel közel azonos az eredmény, addig a 8. évfolyamon a 2016-os évtől jobb, de a 

többitől nem jelentős az eltérés. A 8. évfolyamon a telephely eredménye egyik mérési ághoz képest 

sem különbözik szignifikánsan a várhatótól. Jó hír viszont, hogy nyolcadikosaink teljesítménye 

szempontjából az iskolánktól több a gyengébben teljesítő intézmény, mint a jobban teljesítő. Vagyis 

továbbtanuláshoz kellően megalapozott tudást nyújtunk nekik. 

Szövegértésből az alapszint alatt teljesítők és a minimum szintet el nem érők aránya is jóval 

kisebb az országos és a hasonló intézményekéhez képest. Több évre visszatekintve elmondható, hogy 

egyenletesen csökken a minimum szint alattiak száma.  

Matematikából a 8. évfolyamon az alap alattiak közel azonos, a minimum alattiak aránya pedig kisebb 

az országoshoz és hasonló intézményekéhez képest. Sajnos a 6. évfolyamon kicsivel magasabb 

mindkettő viszonyítási ponthoz képest az alap és minimum szint alattiak aránya. Mindig is magasabb 

volt az érték, csökkent már, de most a 2016-os szintre léptünk vissza.(Ez úgy véljük az adott évfolyam 

összetételéből is adódik.) Azt reméljük, hogy az ebben az évben bevezetett képesség szerinti bontás 

elősegíti, hogy a gyengébb képességűek biztosabb tudáshoz jussanak.  

A CSH-index ebben az évben nem volt értékelhető, mert kevés volt az adat (kevesen hozták 

vissza a kérdőívet). 

 
Matematika értékelése 

 
A 2019-es kompetenciamérés alapján intézményünk matematika eredménye a 6. évfolyamon 

gyengébb az országos átlagtól, de nem tér el jelentősen a városi iskolák átlagától. A 8. évfolyamon az 

országos fölött van, de nem jelentős az eltérés, míg a városi iskolák átlagához képest jobb a 

teljesítmény. A tanulók képességponti eloszlása nagyon széles tartományban mozog mindkét 

évfolyamon, minden viszonyítási ponthoz képest.  

6.-ban nálunk az átlag konfidencia intervallum az országos átlag alatt van. A tanulók nagy része 

a 2-3-as szinten mozog. Sajnos több a minimum szinten teljesítők száma, ugyanakkor a 4-5-ös szinten 

lévők kevesebben vannak, és ez okozza a problémát. Az 1. 3. és 6. szint értéke az országos és városi 

iskolák értékének megfelelő. 

8. évfolyamon az átlag konfidencia intervallumunk az országos átlag fölött van. A 3. szint alatt 

kevesebben vannak, vagyis a tanulók teljesítménye javuló tendenciát mutat. A középszinttől jobban 

teljesítők aránya megegyezik az országos és városi iskolákkal és végre eljutottak tanulóink a 

legmagasabb szintre is. Mindez azt mutatja, hogy a tehetséggondozásban jó úton járunk, de a 

felzárkóztatásra még több energiát kell fordítanunk.  

Ezt felismerve indítottuk el a tavalyi évtől az évfolyamszintű, igényekhez igazodó felzárkóztató 

foglalkozást és az idei tanévtől felmenő rendszerben 6. évfolyamtól a nívócsoportos oktatást. 

 2019 2018 2017 2016 2015 2014 

6. évfolyam:  

   1-2. szint 

Matematika 50% 31% 38,1% 49% 32,5% 43

% 

Szövegértés 17,1% 18,4% 22,8% 27,5% 23% 28,8% 

8. évfolyam: 

 1-3. szint 

Matematika 41% 36,4% 31,3% 48% 40,9 % 45

% 

Szövegértés 17,2% 20,1% 24,2% 39,9% 24,3% 29,2% 
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Szövegértés értékelése 

 

A kompetenciamérés intézményi eredménye az országos és a városi iskolák átlaga fölött van. 

Az előző évekhez képest nincs szignifikáns változás.  

A 2019-es kompetenciamérés elemző táblázatait figyelembe véve megállapítható, hogy nincs 

szignifikáns változás az előző évek teljesítményeihez képest. 2016-ban és 2017-ben kissé jobban 

teljesítettek az akkori 6. évfolyamosok, a többi évben viszont rosszabbul. 

Iskolai átlagunknál (1507) csak a 8. évfolyamos gimnáziumi osztályoknál (1665),a 

megyeszékhelyi iskolák 6. évfolyamában (1532),a budapesti iskolák 6. évfolyamában (1553) és a 

Közép-Magyarország régió iskoláinak 6. évfolyamában (1509) jobb az átlageredmény.  

Az 1. szint alatt egyetlen tanuló sem teljesített. A minimálisnak tekintendő 1. és 2. szinten 

összesen 16 tanuló. Ez a szám a mérésben részt vett hatodikosok 17, 1%-a. 

A 6. évfolyamon a legnagyobb számban a középmezőnyben -3. és 4. szinten- teljesítettek 

diákjaink (32 és 28 fő).  Az 5. és 6. szinten teljesítőknek is magas a száma (22 fő). A legmagasabb, 7. 

szinten is teljesített egy tanuló (6.d) 1952 képességponttal. 

A képességeloszlást tekintve a tanulók iskola szinten és az osztályokat tekintve is 

egységesebben teljesítettek: nem volt jelentős a szóródás.  

Iskolai  megoszlás: 

osztály                             minimum           átlag                  maximum 

6.a                                       1198                1547                  1748 

6.b                                       1269                1495                  1808 

6.c                                       1241                1498                   1825 

6.d                                       1237               1510                   1952 

 

Bízunk benne, hogy a tanulók teljesítménye a jövőben is emelkedni fog.  Köszönhető ez többek 

között annak, hogy minden évfolyamon terveztünk szövegértési gyakorlóórákat, illetve ilyen jellegű 

felméréseket, amelyeket érdemjeggyel értékelünk. 

 

III./4. Az idegen nyelvi szövegértési készség felmérésének eredményei, 
tapasztalatai 
 

Az idegen nyelvi szövegértési készség felmérése ebben a tanévben a rendkívüli 
helyzet okozta oktatásszervezési változások miatt elmaradt. 

III/6. Belső vizsgák  
 

 

Osztály Létszám Tantárgy Az évfolyam, 

amelynek 

anyagából vizsgát 

tett 

Átlag 

5.c 1 angol 5 5,00 

6.c 1 angol 

 

5 5,00 

8.c 1 angol 

 

5 4,5 

8.d 2 angol 8 5,00 

8.b 2 angol 8 5,00 

8.c 1 angol 6 5,00 

8.d 1 angol 8 5,00 

7.c 1 angol  6 5,00 

6.d 1  német 6 5,00 
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8.b 3 német 8 5,00 

8.d 1 német 8 5,00 

Összesen 15   4,96 

 

Intézményünkben egy választott nyelvet tanulhatnak diákjaink, azonban biztosítjuk, hogy a 

tanult mellett a másik nyelvből is érdemjegyet szerezhessenek osztályozó vizsgán. Erre főként egyéni 

felkészülés alapján jelentkeznek a tanulók. Segítséget a nyelvi szakkörök biztosításával tudunk 

nyújtani. Ezt a lehetőséget főként a jó képességű tanulók veszik igénybe. A továbbtanulásuk, 

pályaválasztásuk során ennek a lehetőségnek a hasznosságát sokan megértik. Harmadik évfolyamon az 

idegen nyelv választás során tájékoztatjuk a szülőket erről. Szeretnénk, ha még többen, különösen a 

szülők, belátnák ennek fontosságát és élnének a lehetőséggel. 

Terveink szerint még több segítséget kívánunk nyújtani a második idegen nyelvet tanulók 

számára szakkörök óraszámának emelésével.  

III./7. Versenyeredmények  

 

Házi versenyek 

 

Tantárgy/Verseny neve Létszám Helyezés Felkészítő tanár 

Daléneklési verseny 56 fő 

  

A felkészítésben és a 
versenyek 
lebonyolításában az 
alsó tagozat 
valamennyi 
pedagógusa részt 
vett 

Aranytoll helyesírási 
verseny iskolai forduló 
évfolyamonként 

52 fő 

Online Vers és 
Prózamondó verseny 

33 fő 

Rajz pályázat: A 
népmese napja 
alkalmából 

42 fő 

Farsangi jelmezverseny 
évfolyamonként 

289 fő 

Online rajzpályázat a 
VAKÁCIÓ feliratra 

28 fő 

Kazinczy szépkiejtési 
verseny 

35 fő 

1.(5-6. évf.) Nagy Zsuzsanna 

2. 
Babinszkiné Karczub 
Mária 

1.(7-8. évf.) 
dr. Molnárné Fényes 
Judit 

2. 
Babinszkiné Karczub 
Mária 

Simonyi helyesírási 
verseny 

40 fő 

1.(5. évf.) Király Ildikó 

2. 
Tóthné Hegyesi 
Erika 
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1.(6. évf.) 
Horváthné Palkó 
Andrea 

2. Nagy Zsuzsanna 

1., 2. (7. évf.) 
dr. Molnárné Fényes 
Judit 

1.(8. évf.) 
Babinszkiné Karczub 
Mária 

2. 
dr. Molnárné Fényes 
Judit 

Történelemverseny 46 fő 

1.,2. (5. évf.) 
Ágostonné Kamasz 
Zsuzsanna 

1.(6. évf.) dr. Molnár István 

2. 
Babinszkiné Karczub 
Mária 

1.(7. évf.) 
Ágostonné Kamasz 
Zsuzsanna 

2. 
Babinszkiné Karczub 
Mária 

1.(8. évf.) 
Babinszkiné Karczub 
Mária 

2. 
Ágostonné Kamasz 
Zsuzsanna 

Zrínyi Ilona 
Matematika Verseny 

75 fő   

Czakóné Kardos 
Ildikó 

Juhászné Gyenes 
Melinda 

Keresztesi Lászlóné 

Alapműveleti 
Matematika Verseny 

83 fő   

Czakóné Kardos 
Ildikó 

Juhászné Gyenes 
Melinda 

Keresztesi Lászlóné 

 

 

Országos/Megyei versenyek 

 

Tantárgy/Verseny neve Létszám Helyezés Felkészítő tanár 

Egyházmegyei 
Versmondó 

18     ő 

2. Marosi Endréné 

4. Szabóné Urbán Ildikó 

Egyházmegyei Könyvtár 
Vác –Az én templomon 

2 fő Eredményes szereplés 

Illés Zsuzsanna 

Bodócsné Horváth 
Katalin 
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Sakk Országos 
Diákolimpia 

8 fő 1. Társi Miklós 

Ceglédi Tankerületi Ki Mit 
Tud? 2020 

2 fő 
1. hely Ambrózi Réka, Tóth 
Fanni 

Pintácsi Katalin 

Koncz Bernadett 

Harmatcsepp Országos 
Levelezős versenyek 

15 fő 

Tanulóink a középdöntőig 
jutottak, a középdöntő 
feladatait a digitális oktatás 
keretein belül oldotta meg 7 fő.  
Szécsi Medárd bekerült 
matematika tantárgyból az 
országos legjobb 10 közé. 

Illés Zsuzsanna, 
Brindzik Attila, 
Fecskéné Pap Éva, 
Botkáné Kármán 
Gabriella, Marosi 
Endréné, 

Szövegmanó országos 
levelezős verseny 

8 fő 
A verseny  a második forduló 
után félbeszakadt 

Hamarné Kovács 
Gabriella, Brindzik 
Attila, Marosi Endréné 

Méhecske matematika 
levelezős verseny 

4 fő 
A verseny a második forduló 
után félbeszakadt 

Brindzik Attila, 
Botkáné Kármán 
Gabriella 

Napi egy alma – 
Iskolagyümölcs program 
Rajzpályázat 

4         fő 2. helyezés Marosi Endréné 

Honismereti csoportos 
vetélkedő AVKF 

15 fő 
A digitális oktatás miatt a 
vetélkedő félbeszakadt 

Bodócsné Horváth 
Katalin, Illés 
Zsuzsanna, Szabóné 
Urbán Ildikó 

Egyházmegyei 
szavalóverseny 

26 fő 

1.(5. évf.) Tóthné Hegyesi Erika 

1.(6.évf.) és 
Babinszkiné Karczub 
Mária 

1. (7-8. évf.) 

ANYA-NYELV-CSAVAR- 
egyházmegyei 
csapatverseny Cegléden 

4 fő (6. osztály) 2. 

Babinszkiné Karczub 
Mária, Horváthné 
Palkó Andrea, Nagy 
Zsuzsanna 

Kazinczy szépkiejtési 
verseny területi forduló 

4 fő 

1. 
dr. Molnárné Fényes 
Judit 

2. 
Babinszkiné Karczub 
Mária 

Tiszán innen, Dunán túl 

11 fő 

Arany minősítés 7 fő Tóthné Hegyesi Erika 

Népdaléneklési minősítő 
verseny Cegléden 

Arany minősítés 1. fő  és bronz 
minősítés 3 fő 

Horváthné Szolovjov 
Zsuzsanna 

Karácsonyra várva-
adventtől vízkeresztig, 
Hebe Kiadó levelezős 
versenye 

8 fő (2 négyfős csapat) 3. hely Nagy Zsuzsanna 
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Országos angol nyelvi 
verseny 7-8. 
osztályosoknak (2019. 
november 20. iskolai 
forduló) 

14 
Nem jutottak a megyei 
fordulóba 

Király Ildikó 
Nagy Zsuzsanna 

Országos német nyelvi 
verseny 7-
8.osztályosoknak (2020. 
január 16.) 

10 
Nem jutottak a megyei 
fordulóba 

Dr Molnárné Fényes 
Judit 
Kovácsné Jakab Anikó 
Györéné Iványi 
Andrea 

A ceglédi Kossuth Lajos 
Gimnázium komplex 
versenye németből 

12 A szóbeli fordulóba jutott 4 diák 

Györéné Iványi 
Andrea 

 Kovácsné Jakab Anikó 

A ceglédi Kossuth Lajos 
Gimnázium komplex 
versenye angolból 

9 

A szóbeli fordulóba jutott 4 
diák, ebből: Nagy Zsuzsanna 

Király Ildikó 
1.     helyezés 

A Hebe Kiadó levelezős 
csapatversenye angol 
nyelvből, Junior kategória 
(2020. január 10. 

4 7. helyezés Nagy Zsuzsanna 

Zrínyi Ilona Matematika 
Verseny Megyei 

10 fő 19., 42., 49., 61. 

Czakóné Kardos Ildikó 

Juhászné Gyenes 
Melinda 

Keresztesi Lászlóné 

Logirintus (online 
szabadulósziget verseny, 
a Medve Matek 
szervezőitől) 

3 fő gyémánt fokozat 
Czakóné Kardos Ildikó 
Juhászné Gyenes 
Melinda 

Körzeti jelmezverseny 56 fő 2001.02.03   

 

 

Az oktató-nevelő munka mellett, folyamatosan vettünk részt vetélkedőkön, versenyeken, ahol 

tanítványaink bizonyíthatták tudásukat, felkészültségüket. A nagy létszámú évfolyamok miatt nálunk a 

házi versenyek megmérettetésein elért helyezéseknek is súlya van. Eredményesen vettünk részt a 

levelezős versenyeken és a pályázatokon is. A katolikus iskolák versenyeibe (Cegléd, Gödöllő, Vecsés, 

Pécel, Dabas)) is be szoktunk kapcsolódni, sajnos az idén ezek elmaradtak 

 Ezek mellett számos körzeti versenyre, megyei sőt országos fordulókon  is részt vettek eddig 

diákjaink. Sajnos most is lettek volna továbbjutóink, de ezek elmaradtak 

A tantárgyi versenyek mellett kiemelném a különböző sportversenyeket, atlétika, labdarúgás, 

kézilabda, sakk és a küzdősportok területén elért eredményeket. Fontosnak tartjuk a sport szeretetére 

nevelést, hiszen testi és lelki egészségünk megőrzésének egyik leghatékonyabb eszköze.  
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Amint az adatokból kiderül, a sok versenyen jó eredményeket érünk el, viszont sokszor a 

tanulók egy szűk körét érinti, nekik ez nagy terhelést jelent. A másik probléma, hogy a versenyek 

főként továbbjutás esetén a második félévre esnek, túl nagy terhelést jelentve pedagógusnak, diáknak. 

Tavaly már külön értékeltem a sakkozóinkat. Márciusban múlt 4 éve, hogy elkezdődött a sakk 

szakkör az iskolában és ebben a tanévben is a vészhelyzetig sikert-sikerre halmoztak a gyerekek.  

 

III./8. NETFIT® rendszer szerinti fizikai fittségi mérések adatainak elemzése, 
értékelése  

Mivel a tanév március 16-tól digitális tanrend szerint zajlott, a Netfit mérések nagy része nem 

tudott megvalósulni. A testnevelők a legtöbb mérést március és április hónapokban végzik. Így változó 

mértékben, de minden mérésünk hiányos.  

A 61, 47 %-os mérés alapján teljesen releváns kép nem kapható. Az egyes mérések esetében 

tendenciák, illetve évfolyamszintű megállapítások tehetők. 
 

TESTÖSSZETÉTEL ÉS TÁPLÁLTSÁGI PROFIL 

Testtömeg-index (BMI: kg/m2) 

  
 

FIÚK   
 

LÁNYOK 
  

  Fő     Fő   
     

10 évesek 2 50% 50% 
 

  2 100% 
   

11 évesek 15 40% 60% 
 

  16 6% 56% 38% 
   

12 évesek 20 5% 40% 40% 15% 
 

  28 7% 57% 21% 15% 
   

13 évesek 40 5% 60% 20% 15% 
 

  40 13% 60% 18% 9% 
   

14 évesek 35 9% 49% 23% 19% 
 

  35 6% 63% 29% 2% 
   

15 évesek 6 33% 33% 34% 
 

  4 75% 25% 
   

16 évesek 0    1 100% 
   

 

A 11 éves fiúk esetében kiugróan magas a 60 %-os fokozott fejlesztés szükséges arány. A tavalyi 

évben ez az arány 15% volt. Valóban az 5. évfolyamon sok túlsúlyos fiú érkezett a felsős tagozatba, 

akiknek fejlesztésével fokozottan foglalkoznunk kell! 
 

Testzsír százalék (TZS %) 

  
 

FIÚK   
 

LÁNYOK 
  

  Fő     Fő   
     

10 évesek 2 100% 
 

  2 100% 
   

11 évesek 15 40% 13% 47% 
 

  16 19% 44% 37% 
   

12 évesek 17 6% 59% 29% 6% 
 

  22 9% 50% 18% 23% 
   

13 évesek 29 14% 38% 41% 7% 
 

  31 3% 68% 19% 10% 
   

14 évesek 27 59% 37% 4% 
 

  24 71% 25% 4% 
   

15 évesek 5 40% 40% 20% 
 

  3 67% 33% 
   

16 évesek 0    1 100% 
   

 

Ugyanaz az eredmény mutatkozik, mint az előző paraméter esetében, az 5. évfolyamon. 
 

AEROB FITTSÉGI (ÁLLÓKÉPESSÉGI) PROFIL 

Állóképességi ingafutás (VO2max: ml/kg/min) 

  
 

FIÚK   
 

LÁNYOK 
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  Fő     Fő   
     

10 évesek 2 50% 50% 
 

  2 100% 
   

11 évesek 13 31% 23% 46% 
 

  14 21% 79% 
   

12 évesek 15 7% 13% 80% 
 

  28 7% 29% 64% 
   

13 évesek 7 14% 86% 
 

  2 100% 
   

14 évesek 7 29% 29% 42% 
 

  7 29% 71% 
   

15 évesek 5 60% 40% 
 

  2 100% 
   

  
             

 

Ez a mérés csak 28 % -os készültségű! A 11 éves fiúk kivételével, minden évfolyam jobb teljesítményt 

mutat, a tavalyi eredményekhez képest! A 12 évesek körében nagyobb arányú a mérés készültsége, 

ebben az évfolyamban is jobbak az eredmények az előző tanévhez képest arányaiban.  
 

 

VÁZIZOMZAT FITTSÉGI PROFIL 

Ütemezett hasizom (db) 

  
 

FIÚK   
 

LÁNYOK 
  

  Fő     Fő   
     

10 évesek 2 50% 50% 
 

  2 100% 
   

11 évesek 14 29% 71% 
 

  15 20% 80% 
   

12 évesek 19 63% 37% 
 

  26 58% 42% 
   

13 évesek 41 93% 7% 
 

  42 98% 2% 
   

14 évesek 19 63% 37% 
 

  19 58% 42% 
   

15 évesek 4 100% 
 

  3 67% 33% 
   

16 évesek 1 100% 
 

  1 100% 
   

 

A felmérés 67 %-os feltöltöttségű. Az arányokat tekintve megállapítható, hogy több tanuló került a 

fejlesztés szükséges tartományba. A legjelentősebb arányban a 13 és 14 évesek körében nőtt ez a 

tartomány. 
 

Törzsemelés teszt (cm) 

  
 

FIÚK   
 

LÁNYOK 
  

  Fő     Fő   
     

10 évesek 2 50% 50% 
 

  2 100% 
   

11 évesek 10 60% 40% 
 

  10 50% 50% 
   

12 évesek 21 57% 43% 
 

  27 44% 56% 
   

13 évesek 31 45% 55% 
 

  37 51% 49% 
   

14 évesek 36 42% 58% 
 

  33 27% 73% 
   

15 évesek 7 100% 
 

  4 75% 25% 
   

16 évesek 0    1 100% 
   

  
             

A mérés 60%-os feltöltöttségű. Szinte teljes mértékben megegyezik az eredmény az előző tanév 

arányaival! A 13 éves lányok esetében látható kisebb negatív eltérés: 35 %-ról 51%-ra nőtt a 

fejlesztésre szorulók aránya. 

Ütemezett fekvőtámasz (db) 

  
 

FIÚK   
 

LÁNYOK 
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  Fő     Fő   
     

10 évesek 2 50% 50% 
 

  2 100% 
   

11 évesek 24 33% 67% 
 

  23 9% 91% 
   

12 évesek 30 20% 80% 
 

  41 24% 76% 
   

13 évesek 45 62% 38% 
 

  43 60% 40% 
   

14 évesek 19 53% 47% 
 

  19 53% 47% 
   

15 évesek 4 25% 75% 
 

  4 50% 50% 
   

16 évesek 1 100% 
 

  1 100% 
   

 

A mérés 70%-os feltöltöttségű.  A 12 évesek eredménye lényegesen jobb mint a tavalyi évben, míg a 

13 évesek esetében visszaesés tapasztalható! A többi évfolyam esetében nincs releváns különbség.  

Kézi szorítóerő (kg) 

  
 

FIÚK   
 

LÁNYOK 
  

  Fő     Fő   
     

10 évesek 2 50% 50% 
 

  2 50% 50% 
   

11 évesek 15 20% 80% 
 

  15 13% 20% 67% 
   

12 évesek 18 6% 94% 
 

  26 4% 31% 65% 
   

13 évesek 38 21% 39% 40% 
 

  37 14% 16% 70% 
   

14 évesek 17 18% 18% 64% 
 

  16 19% 38% 43% 
   

15 évesek 5 40% 20% 40% 
 

  1 100% 
   

  
             

 

A mérés 53%-os feltöltöttségű. Arányaiban nincs szignifikáns különbség. A 12 éves fiúk esetében van 

kiemelkedően jobb eredmény az előző tanévhez képest. 

 

Helyből távolugrás (cm) 

  
 

FIÚK   
 

LÁNYOK 
  

  Fő     Fő   
     

10 évesek 2 50% 50% 
 

  3 33% 67% 
   

11 évesek 27 33% 67% 
 

  25 8% 92% 
   

12 évesek 20 10% 90% 
 

  29 31% 69% 
   

13 évesek 38 26% 74% 
 

  37 5% 95% 
   

14 évesek 43 28% 72% 
 

  44 11% 89% 
   

15 évesek 9 33% 67% 
 

  4 100% 
   

16 évesek 0    1 100% 
   

 

A mérés 78 %-os feltöltöttségű. Az eredmények szinte teljesen megegyeznek az előző tanév átlagával. 

Különbség a 11 éves fiúk esetében látható, negatív irányban. Ugyanazon tanulók mérési eredménye, 

mint akik jelentősen fejlesztésre szorulnak a testtömeg indexük alapján is. Ugyanilyen tendencia 

mutatkozik a 12 éves lányok esetében is. Ezen évfolyamokon fokozottabb fejlesztés szükséges a 

következő tanévben! 

HAJLÉKONYSÁGI PROFIL 

Hajlékonysági teszt (cm) 

  
 

FIÚK   
 

LÁNYOK 
  

  Fő     Fő   
     

10 évesek 2 100% 
 

  2 50% 50% 
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11 évesek 14 100% 
 

  15 20% 80% 
   

12 évesek 28 25% 75% 
 

  42 38% 62% 
   

13 évesek 45 56% 44% 
 

  43 56% 44% 
   

14 évesek 40 33% 67% 
 

  39 33% 67% 
   

15 évesek 7 14% 86% 
 

  6 83% 17% 
   

16 évesek 1 100% 
 

  2 100% 
   

 

A mérés 77 %-os feltöltöttségű. Az eredmények arányaikban nem mutatnak jelentős eltérést. A 13 éves 

fiúkés lányok mérési eredménye gyengébb, mint az előző tanévben volt. Ezért a következő tanévben 

ezen az évfolyamon fokozottabb fejlesztés szükséges. 

 

Egészségzónák magyarázata 

 Fokozott fejlesztés szükséges 

 Fejlesztés szükséges 

 Egészségzóna 
 

IV. FŐBB ISKOLAI ESEMÉNYEK 
 

dátum  esemény 

2019.08.21-22. Vezetői lelki gyakorlat Mátraverebély Szentkút 

2019.08.23. Pótvizsgák lebonyolítása 

2019.08.28. Tantestületi lelkigyakorlat Lajosmizse – 

Pálosszentkereszt 

2019.08.29. MKV értekezlet Szolnok 

2019.08.30. Tanévnyitó tantestületi értekezlet 

2019.09.01. Veni Sancte 

2019.09. 1-30. Szelektív hulladékgyűjtő dobozok készítése 

2019.09.02. Elsős szülői értekezlet 

2019.09.04. Alsós munkaközösségi értekezlet 

2019.09.06. Kosárlabda-szövetség toborzója 

2019.09.06-07. Szereplés a Tápiófeszt rendezvényén 

2019.09.10. 3. évfolyam szülői értekezlete 

2019.09.10. Zumba bemutató 

2019.09.11. 2. évfolyam szülői értekezlete 

2019.09. 15-20.  Vendégtanár (Jacqueline Banki) a hetedik és nyolcadik 

osztályokban, Ausztrália témakörben tanított. 

2019.09.18. 4. évfolyam szülői értekezlete 

2019.09.23-24. Papírgyűjtés 

2019.09.29. Szívünk világnapja 

2019.09.30. Tematikus nap a népmese és a zene világnapja 

alkalmából 

2019.10.01. Idősek világnapja Művelődési ház műsor 

2019.10. Rózsafüzér litániák évfolyamonként hetente 

alsó, felső tagozat és SNI. 

2019.10.02. Zenei vetélkedő a 7-8. évf. számára 

2019.10.04. Mesevetélkedő az 5-6. évfolyam számára 

2019.10.04. Emlékezés az Aradi vértanúkra 

2019.10.06. Október 6-ai műsor iskolarádión keresztül 

2019.10.07. Megemlékezés az aradi tábornokokról (Juhász Erzsébet, 
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Balogh Rozália) 

2019.10.18. Csatlakoztunk az „Egymillió gyermek imádkozza a 

Rózsafüzért” elnevezésű akcióhoz 

2019.10.18. Egyházmegyei szavalóverseny megrendezése 

iskolánkban 

2019.10.22. Interaktív ünnepi megemlékezés 

2019.10.22. Megemlékezés az 1956-os forradalomról: 7-8.o 

(felkészítő tanár Balogh Rozália 

2019.10.22. Vezetői értekezlet 

2019.10.24. Szüreti témanap 1-2.évfolyam 

2019.10.25. Csoportközi foglalkozás a napköziben 

2019.11.04.  Szent Márton- napi vetélkedő 

2019.11.05. Szent Imre emlékműsor a római katolikus templomban 

2019.11.11. Márton-napi lámpás felvonulás és közös együttlét 

szülőkkel, gyerekekkel 

2019.11.12. Déli régiós vezetői értekezlet 

2019.11.13. Daléneklési verseny 

2019.11.26. Vezetői értekezlet 

2019.11.27. Nyílt nap 1.c 

2019.11.29. Csoportközi foglalkozás a napköziben 

2019.12.02. Szent Miklós életének bemutatása 

2019.12.02. Adventi gyertyagyújtás 

2019.12.04. Nyílt nap 3.b 

2019.12.04. Mikulás a művelődésházban 

2019.12.05. Nyílt nap 3.c 

2019.12.06. Lovaskocsis Mikulás az alsó tagozaton 

2019.12.06. Mikulás műsor (Béres Zoltánné, Bana Sándorné) SNI. 

tagozat 

2019.dec.02.09.16.20. Közös adventi gyertyagyújtás az alsó tagozaton 

2019.dec.07.14.21. Adventi gyertyagyújtások a templomban a felső 

tagozatosoknak 

2019.12.07. Tematikus nap: ”Mese és foglalkozások” SNI. tagozat 

2019.12.07. Pályaorientációs nap, Utazó Planetárium 

2019.12.10. Nyílt nap 1.b 

2019.12.11. Nyílt nap 1.a 

2019.12.12. Nyílt nap 3.a 

2019.12.12. Lelki gyakorlat a tantestület részére 

2019.12.12. Cipősdoboz-akció a Karitasszal 

2019.12.13. Csatlakozás a Tápió 15 Alapítvány akciójához 

2019.12.14. Szakmai nap 

2019.12.15. Adventi gyertyagyújtás az Európa téren 

2019.12.16. Idősek otthona- ünnepi hangverseny 

2019.12.16-20. Reggelente Váci Mihályra emlékeztünk 

2019.12.17. Kézműves foglalkozás a könyvtárban SNI. 

2019.12.17-18. Ünnepi műsor az óvodásoknak 

2019.12.18. Adventi lélekmelengető az alsó tagozaton a családok 

részvételével 

2019.12.19. Az alsó tagozatos kollégák közös karácsonyfa-díszítése a 

templomban 

2019.12.20. A színjátszó szakkör, valamint az énekkar betlehemese 

és karácsonyi műsora az iskola diákjainak a Városi 
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Könyvtárban 

2019.12.20. Adventi áhítat a templomban 

2019.12.20. Óvodások vendégül látása, Karácsonyi műsor 

2019.12.20. Betlehem - készítő verseny eredményhirdetése  

2020.01.06. Vízkereszt szentmise 

2020.01.13. Vízkereszti teremszentelése 

2019.01.14. Osztályozóvizsgák angol és német nyelvből 

2020.01.18. Központi írásbeli a 8. osztályosoknak 

2020.01.20. Osztályozóvizsga a magántanulóknak 

2020.01.20.  Vezetői értekezlet 

2020.01.21.  Alsó tagozatos értekezlet 

2020.01.22. A Magyar Kultúra Napja- villám csődület 

2020.01.24. Osztályozó értekezlet 

2020.01.25. I. félév vége 

2020.01.29. Félévi tantestületi értekezlet 

2020.01.30. Csoportközi foglalkozás a napköziben 

2020.02.03. Közös ünnepi szentmise- Gyertyaszentelő 

2020.02.04. Rendhagyó történelemóra a 7. osztályosoknak Vígh 

Jánossal, nagykátai hagyományőrzővel: Az I. 

világháború 

2020.02.04. Vezetői értekezlet 

2020.02.04. 3. évfolyam összevont szülői értekezlet 

2020.02.05. Lázár Ervin Program 1. évfolyam 

2020.02.07. A szépkiejtési verseny területi fordulójának 

megrendezése iskolánkban 

2020.02.08. A szülői munkaközösség Suli-buli partija 

2020.02.11. A Váci Egyházmegye Déli Régiója irodalomtanárainak 

továbbképzése iskolánkban 

2020.02.13. 2. évfolyam farsang 

2020.02.14. 3. évfolyam farsang 

2020.02.20. 1. évfolyam farsang 

2020.02.21. 4. évfolyam farsang 

2020.02.21. Farsang az SNI. tagozaton 

2020.02.21. Farsang a felső tagozaton 

2020.02.22. Katolikus Bál 

2020.02.26. Hamvazó Szerda – Nagyböjti lemondásaink 

2020.febr.28. márc.6. Keresztúti ájtatosság a templomban 

2020.03.06. Gólya-nap a leendő elsősöknek 

2020.03.06.  Bemutató a nyelvi fürdőkből a Gólyanapon 

2020.03.07. Körzeti jelmezverseny 

2020.03.09. Vezetői értekezlet 

2020.03.09. Lelki gyakorlat a tantestület részére 

2020.03.13. Március 15-i emlékműsor az iskolában – a színjátszó 

szakkör és az énekkar műsora  

2020.04.30. Online vers- és prózamondó verseny 

2020.06.01-15. A helyi tanterv elkészítése az 5. évfolyamra vonatkozóan 

(németből 4. évfolyamra is) 

2020.06.03. Lelki gyakorlat a tantestület számára 

2020.06.04.  Osztályozóvizsgák angol és német nyelvből 

2020.06.08. Osztályozóvizsga a magántanulóknak 



38 

 

2020.06.11. Osztályozóértekezlet 

2020.06.12. Te Deum 1-2. , 3-4. évfolyamnak és SNI.  

2020.06.15. 8. osztályosok búcsúztatása SNI. tagozaton 

2020.06.15. A digitális tanrendben lefolytatott utolsó tanítási nap 

2020.06.15. Te Deum 5-6. és 7-8. évfolyamnak 

2020.06.19. Bizonyítványosztás 4. évfolyam 

2020.06.18. Bizonyítványosztás 3. évfolyam 

2020.06.18. Tanévzáró ünnepély SNI. tagozaton 

2020.06.20. Ballagás 

2020.06.22. Bizonyítványosztás 2. évfolyam 

2020.06.22. Bizonyítványosztás az 5-6-7. évfolyamon 

2020.06.23. Bizonyítványosztás 1.évfolyam 

2020.06.16-26. Gyermekfelügyelet 

2020.06.16-26. Gyermekfelügyelet keretein belül megrendezett nyári 

napközis tábor 

2020.06.24. Tanévzáró tantestületi értekezlet 

2020.06.29-07.03 Mátrafüredi természetvédelmi tábor 

2020.07.06-10. Szabadidős tábor 1-2.évfolyam 

2020.07.06-11. Művészeti tábor felső tagozat Mátrafüreden 

2020.07.13-17. Hittan tábor 

2020.07.24-30. Cserkésztábor 
 

A táblázatból látszik rengeteg iskolai esemény zajlott a tanévben még a 2/3 évet tekintve is.   

Különösen, ha összeadjuk a tanórán kívüli tevékenységek (VIII.5. táblázat) nagy számával. A három 

tagozat és a sok osztály miatt azonban nem nyomasztó, mert szétterül. Mégis gyakran elgondolkodunk, 

hogy nem megy-e ez a nevelő-oktató munka rovására. Az élmény pedagógia oldaláról közelítve, 

azonban mindezek az események, közösségi alkalmak a gyermekek épülését szolgálják. 

A város eseményeiben, rendezvényeiben ugyanúgy jelen vagyunk akár szereplőként, akár 

szervezőként. Különösen színjátszók, táncosok, versmondók, rajzosok, énekkarosok csillogtathatták 

tudásukat, sok-sok felkérésnek tettek eleget. 

Külön táblázatot igényelne az elmaradt események felsorolása. A tanévzárók alkalmával ezt a 

diákságnak felelevenítettük.  

V. AZ INTÉZMÉNY EGYHÁZI/HITÉLETI/LELKISÉG ÉS KÖZÖSSÉGÉPÍTÉSI 
TEVÉKENYSÉGE 

 események 

 Hétfő reggeli közös áhítatok az alsó tagozaton, melyeken közös imádkozással, énekléssel 

beszélgetésekkel készülünk az előttünk álló hétre. 

 - Az új védőszentek életének bemutatása: Minden osztály választott magának egy védőszentet, 

akinek az életét, tevékenységét mélyebben megismeri és a tanév folyamán társaiknak 

bemutatják. 

 - Évfolyamonkénti részvétel az októberi Rózsafüzér litániákon 

 - Részvétel a Nagymarosi Ifjúsági Találkozón. 

 - Évfolyam- misék 

 - Csatlakoztunk az „Egymillió gyermek imádkozza a Rózsafűzért” akcióhoz 

 - Márton-napi lámpás felvonulás az alsó tagozaton szülőkkel, gyerekekkel 

 -  Adventi lélekmelengető a családoknak az alsó tagozaton 

 - Adventi gyertyagyújtások a templomban. 
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 - Szervezett szentgyónási lehetőség ünnepek előtt 

 - A templom fenyőfáinak feldíszítése karácsonyra 

 - A templom karácsonyfáit a gyerekek által készített díszekkel díszítettük. 

  - Jócselekedet gyűjtés az adventben 

  - Hamvazó szerda- Nagyböjti lemondásaink gyűjtése 

 - Részvétel évfolyamonként a keresztúton. 

 - Pedagógusok részvétele a Városi Keresztúton /NEM VALÓSULHATOTT MEG/ 

 - Apák napja alkalmából az édesapákat ünnepeljük és köszöntjük a templomban /NEM 

VALÓSULHATOTT MEG 

 - Anyák napi köszöntések évfolyamonként a Szentmiséken /NEM VALÓSULHATOTT MEG/   

 - Ünnepi közös Szentmisék: Veni Sancte, Szent Imre nap- iskolánk védőszentje, Karácsony 

előtt, Vízkereszt, Gyertyaszentelő,  

 Húsvét előtt, Elsőáldozás, /NEM VALÓSULHATOTT MEG/ 

  Te Deum /ÉVFOLYAMONKÉNT SZERVEZTÜK MEG/ 

 

- tervek, célok megvalósulása, tanulók, szülők, kollégák bevonásának lehetőségei 

 

A különböző tagozaton ütemtervszerűen sikerült megvalósítani mindazokat az elképzeléseket, 

amelyeket a munkatervben megcéloztunk, sőt az adott eseményekhez kapcsolódóan bővítettük is 

azokat. Továbbra is úgy gondolom, hogy pedagógusaik mindent megtesznek azért, hogy a gyerekek 

hitélete fejlődjön, illetve hogy kereszténységük megmutatkozzon a cselekedeteikben, és hogy 

megérezzék, katolikusként egy nagy közösség részei. Ezt a munkát elsősorban a pedagógusok és nem a 

hitoktatók végzik iskolánkban. A pedagógusok segítségével szerveztük meg az alsó tagozaton az 

édesapák köszöntését a templomban, mellyel a cél elsősorban az volt, hogy minél több édesapa kísérje 

el gyermekét a Szentmisére, ugyancsak hitünk közös megélése a cél Márton-napi lámpás 

felvonulásukkal, melynek a végén közös együttlétre és agapéra vártuk a családokat.  

A jövő feladataként továbbra is a közös iskolai szentmise-látogatásokon kívüli a rendszeres 

templomba járás igényének és gyakorlatának kialakítását tekintjük mind a tanulók, mind pedig az 

alkalmazottak körében. Ezt szolgálták az események részben felsorolt liturgikus alkalmak.  A hitélet 

megerősítése komoly feladat különösen a felsősök körében. Nagy a felelősség a felnőtteken, hogy 

milyen példát mutatunk. A hitre nevelés, a hitélet erősítése a szülők segítségével lehetséges, ezért az ő 

bevonásukra is módot kell találni, közös hitéleti programokkal.  

Ezt a célt szolgálta az idei tanév új kezdeményezése az „Adventi lélekmelengető az alsó 

tagozaton”, melyet szeretnénk hagyománnyá tenni intézményünkben. Az igazán jól sikerült 

rendezvényen kb 600 gyerek és felnőtt vett részt. A közös versek, dalok, az ünnep közeledtét jelző 

fények, a szépen feldíszített iskolaudvar, a beszélgető, egymással ismerkedő családok, reményeink 

szerint mind-mind segítették a közösségünk összekovácsolódását.  

Természetesen sok feladatunk van még ezen a téren, amire keressük a további lehetőségeket és 

alkalmakat. 

A tanév kezdetekor zarándoklattal összekötött lelkigyakorlaton vettek részt az alkalmazottak 

Pálosszentkúton. A tantestület hitbéli ismereteinek bővítésére, a hit közös megélésre havi 

rendszerességgel lelki napokat tartunk a plébános atya vezetésével. Ebben a tanévben is 

csütörtökönként hitoktatók közreműködésével közös imaórát, éneklést és elmélkedést tartottunk a 

pedagógusok számára, ameddig lehetett. A jövőben szeretnénk, ha többen vennének részt ezeken az 

alkalmakon. 
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Sajnos a veszélyhelyzeti rendelkezések miatt, tervezett tavaszi hitéleti programjaink egy része 

meghiúsult, de az év végi TE DEUM-i szentmiséket évfolyamonként sikerült megtartanunk. 

 

VI. TÁRGYI FELTÉTELEK, BERUHÁZÁSOK 

Tárgyi eszközfejlesztés (2019. július 1-től 2020. június 30-ig) 

Beszerzett eszköz megnevezése db Beszerzett eszköz értéke Ft 

Fémpolc 5 FA polccal 90*180*45 cm 
 
1           71 645     

Fehér tábla mágneses 100*200 cm 
5 

          138 690     

Tronsmart bluetooth hangszoró 
1 

          19 280     

Húzókötél 20m, 30mm 
2 

          53 768     

Szarvasi kávéfőző SZV-623 
1 

          16 000     

Rode M3 mikrofon 
3 

          80 700     

Zanussi hűtőszekrény 395 l ZRA40100WA 
1 

          97 898     

Sötételőfüggöny 140*240 
16 

          25 350     

Merőkanál nagy 
2 

            3 800     

STIGA lombszívó benzines SBL  327 V 
1 

          66 890     

Aficio MP 301SPF MFP fénymásoló 
1 

         225 000     

ABC Tűzoltókészülék 
1 

            9 779     

TP LINK Switch fekete 
1 

            6 690     

EPSON EB-X05 XGA Projektor 
3 

          275 670     

Szén-monoxid érzékelő Honeywell  
1 

          17 800     

Magasugró  
1 

         162 591 

Projektor állvány ezüstszürke 
2 

           11 998 

Yamaha keverő 
1            72 600 

Shure mikrofon 
2            31 800 

Hangfalállvány 
2            21 800 

Mikrofonállvány 
2            15 980 

Kábelek 
8            32 720 

Hangfal 
2          185 000 

SSD meghajtók 
19          246 810 

ASUS laptop 
1          169 990 

Mobiltelefon 
1            17 000 

ASUS számítógép 
7           525 860 

Összesen: X        2 603 109 
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Épület felújítás/karbantartás, hálózatfejlesztés, stb. (2019.július 1-től 2020 június 30-ig) 

Beszerzett eszköz megnevezése db Beszerzett eszköz értéke Ft 

Vizesblokkok  felújítása  Zárda u.5.  34 612 547 

Zárda u. 5. udvari világítás  399 847 

Festmény Pipacsos mező Zárda u.5  1 700 000 

6 tanterem festése és PVC csere (Zárda u.5)  15 690 277 

Pelletkazán karbantartási költségei  213 360 

Gázkazánok karbantartása  617 743 

Összesen: X 53 233 774 

 

VII. AZ INTÉZMÉNY GAZDASÁGI HELYZETE 

A gazdálkodás kiváló személyi feltételei mellett a források, a bevételek tekintetében is kedvező 

a helyzet a magas tanulói átlaglétszámok miatt. Kiadások vonatkozásában pedig mindig a racionális és 

takarékos megoldásokat keressük. 

a) tanuló létszám alakulása (fő) 

 Vadász u.1. Zárda u.5. Bajcsy Zs.u.36. Összesen 

2012.10.01. 333 332 49 714 

2013.10.01. 367 323 51 741 

2014.10.01. 373 326 45 744 

2015.10.01. 348 350 40 738 

2016.10.01. 362 339 32 733 

2017.10.01. 373 309 30 712 

2018.10.01. 354 288 36 678 

2019.10.01. 360 289 31 680 

 

A tanulólétszám 712-744 fő között alakult az eddigi működésünk során.  Az osztályok száma 

kezdetben 31, 2016/2017.tanévtől 30. 

A Bajcsy Zs. utcai telephelyen összevont osztályokban a tanulásban akadályozott, enyhe 

értelmi fogyatékos tanulók szegregált, eltérő tantervű oktatása folyik, ahol a tanulólétszám csökkenése 

tapasztalható. 
 

b) az állami normatíva és az egyházi kiegészítő, egyéb bevételi források, lehetőségek 

kihasználása 

Az intézmény működéséhez szükséges bevételeket döntően a fenntartó biztosítja a mindenkori 

Költségvetési törvényben meghatározottak szerint MÁK béralapú normatíva formájában illetve 

Egyházi működési támogatás folyósít tanulói létszám arányában.  
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 2018.év 2019.év 2018.év 2019.év 

Bevétel megnevezése Összeg (EFt) Összeg (EFt) % % 
MÁK normatíva 333 008 310 141 71,3 68,6 

Működési támogatás   115 978 108 307 24,8 23,9 

Egyéb fenntartói támog. 5 934 7 122 1,3 1,6 

Bérkompenzáció 500 344 0,1 0,1 

Tanulók étk.tér.díj 9 754 10 292 2,1 2,3 

Bérleti díj 334 360 0,1 0,1 

Egyéb(pl Kello 

támogatás,,kamatbev., 

kerekítés, egyéb 

támog.stb) 

1 388 15 812 0,3 3,4 

Összesen 466 896 452 378 100,0 100,0 
 

A közétkeztetés alakulása az alábbi: 
 2018.év 2019.év 2020.01.01-

2020.05.31. 

étkezési napok száma 180 177 97 

megrendelt adag (év) 67 353 67 128 19 636 

étkező tanulók napi átlaga 374 379 202 

 

Az étkezési térítési díjakból származó bevételünket nagyban befolyásolja, hogy a szolgáltatói árban 

milyen a nyersanyagnorma és rezsi aránya, illetve mennyi a kedvezményben részesülő tanulók 

nagysága. 

Az étkezési térítési díjakból származó bevételünk tavaly 5,5%-kal nőtt, ami – mivel a térítési díjakban 

nem történt változás, illetve a megrendelt adagszám is csak minimálisan csökkent - egyértelműen a 

térítésmentesen étkező tanulók arányának csökkenésére utal. 

2019.évben a megrendelt étkezés tanulói adagszáma 67.128 volt (ebéd+ 3-szori étkezés összesen) 

ebből 57%-a fizetős, 20%-a kedvezményes, 23%-a pedig térítésmentes volt. 

A COVID-19 járvány hatására 2020.03.16-tól a tanulói étkeztetést az önkormányzat konyhájáról 

biztosított elvitellel tettük lehetővé az igénylők részére (21 fő/nap). 

 

A fenntartó 2019. nyarán 1,116 EFt összeggel támogatta az iskola 3 nyári táborának kiadásait, 

melynek keretében 188 tanuló és 15 kísérő tanár élvezhette a mátrafüredi és zamárdi táborok 

programjait. Ezen felül 6.006.482.-Ft-ot kaptunk dolgozóink év végi jutalmazására (bér+járulék). 

 
2019.évben Határtalanul pályázatok alakulása az alábbi: 

Azonosító Összeg (Ft) Pénzügyi realizálás Felhasználás éve Cél 

18-01-0684 4.739.550 2018.év 2019.év II.Rákóczi F.nyomában 

Felvidéken 

19-01-0795 3.119.630 2019.év 2019.év Horvátország 

19-01-0762 3.519.060 2019.év 2020.év Székelyföldi körutazás 
 

Ingatlan bérbeadásból származott még 360 EFt bevételünk. Bérbeadásnál vagyonvédelmi szempontból 

megfontoltan kötünk szerződéseket és elsősorban oktatáshoz kapcsolódó tevékenységekhez (pl. 

Autósiskola vöröskereszt és kresz oktatás, horgászvizsga stb.). 
 

c) költségtakarékossági intézkedések 

A Vadász utcai telephelyünkön 2017.év végére energetikai korszerűsítésre irányuló projekt 

valósult meg az EKIF lebonyolításában 210,4 MFt összegben. Ennek keretében megvalósult a 

homlokzat és lapos tető hőszigetelése, külső nyílászárók cseréje, napelemes rendszer telepítése, a 

fűtési rendszer felújítása és pelletkazán telepítése. A pellet tüzelőanyag minősége nem mindig 

megfelelő, a kazánnál problémákat okoz, ami hatással van karbantartási kiadásainkra. 
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Energia költségeink Vadász utcai telephelyünkön az előbb említett beruházás eredményeként 

csökkentek 2017.évhez viszonyítva az alábbiak szerint: 

d)  

 2017.év 2018.év 2019.év 

áram 991.424.-Ft 333.558.-Ft 469.907.-Ft 

fűtőanyag (gáz+pellet) 3.873.647.-Ft 2.052.415.-Ft 2.184.273.-Ft 

összesen 4.865.071.-Ft 2.385.973.-Ft 2.654.180.-Ft 

A pellet beszerzési ára árfolyamfüggő. 

Közüzemi szolgáltatásoknál a legelőnyösebb szolgáltatóval kötünk szerződést, gázszolgáltatás 

tekintetében a 20 m3/h feletti fogyasztási helyeink (Vadász és Zárda u.) estében a MKPK flottájához 

tartozunk, illetve a kisebb telephelyünknél is éltünk a Servitor Pro Multis Kft által biztosított 

lehetőséggel. 

Szerződéseink megkötésénél, eszközeink beszerzésénél mindig törekszünk a legelőnyösebb ár-érték 

arány megtalálására. Számítógépek és ezek alkatrészeinek vásárlásakor rendszergazda 

közreműködésével, interneten is lekérdezhető ár összehasonlításokat végzünk, beruházásoknál, 

karbantartásoknál is több vállalkozótól kérünk árajánlatot.  

e) korábbi megtakarítások felhasználása 

Iskolánk folyamatosan a hatékony, ésszerű, megfontolt gazdálkodásra törekszik, ebből adódóan 

2014.évtől kezdődően lehetőségünk volt évről évre megtakarításokat eszközölni, amit fenntartói 

engedéllyel a következő években használtunk fel. Így valósultak meg az alábbi beruházások is: 

Megnevezés Év Összeg (EFt) 

Dózsa Gy.u.6.Rapcsányi Ház felújítása 

(homlokzatvakolat felújítása, nyílászáró csere, 

tetőhéjazat és függőeresz csatorna csere, kapu 

átalakítása és felújítása, belső padozat cseréje, 

festés, mázolás, épület villamos rendszerének 

felújítása és fűtési rendszer korszerűsítése) 

2015 16 982 

Dózsa Gy.u.6.tetőtér beépítése 2015 19 634 

Zárda u.5. 16 db ablakcsere 2015 3 053 

Vadász u.1. Sportpálya  

(modern, jó minőségű kosárlabda, röplabda és 

futballpálya kialakítása) 

2016 54 871 

Vadász u.1. Radiátorcsere 2017 9 244 

Vadász u.1 . Járda térburkolata 2017 1 667 

Vadász. u. telephelyen Pellet tároló és raktár 

építése  
2018 26 524 

Zárda u. telephelyen Sportpálya és játszótér 

kialakítása az alsós évfolyam részére  
2018 65 546 

Vadász. u. telephelyen mosdók, wc-k, öltözők 

felújítása  
2018 37 059 

 

2019.évben is sikerült pénzeszközt megtakarítanunk, amit 2020.évben elsősorban karbantartási 

munkákra szeretnénk felhasználni telephelyeinken (kerítés és tantermek festése, burkolatok javítása, 

cseréje stb.)  
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VIII. A PEDAGÓGIAI MUNKA ELLENŐRZÉSE, ÉRTÉKELÉSE 

VIII/1. Óralátogatások 

a.) Ellenőrzési, megfigyelési szempontok: 

 Pedagógiai folyamatok, tevékenységek tervezése és a megvalósításához kapcsolódó önreflexiók 

 A tanulók személységének fejlesztése, az egyéni bánásmód érvényesülése, a hátrányos helyzetű, 

sajátos nevelési igényű vagy beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyerek, 

tanuló többi gyermekkel, tanulóval együtt történő sikeres neveléséhez, oktatásához szükséges 

megfelelő módszertani felkészültség 

 A tanulói csoportok, közösségek alakulásának segítése, fejlesztése, esélyteremtés, nyitottság a 

különböző társadalmi-kulturális sokféleségre, integrációs tevékenység, osztályfőnöki 

tevékenység 

 

b.) Bemutató órák 

 

Időpont  Tanár neve   osztály tantárgy óralátogatáson résztvevők 

köre 

2019. okt. 

17.  

Tóthné 

Hegyesi Erika 

5. a magyar irodalom 4. évfolyamon tanítók, 

munkaközösség-vezető 

igazgató 

2019. okt. 24. Czakóné 

Kardos Ildikó 

5.a matematika Az intézményben 

matematikát tanító alsós és 

felsős tanárok, igazgató 

2019. nov. 

27.  

 

Barabásné 

Kollár Andrea 

1.c Matematika 

Magyar irodalom 

szülők, tanítók 

igazgató, igh. 

2019. dec. 

04.  

 

Juhosné 

Révész 

Erzsébet, 

Hamarné 

Kovács 

Gabriella 

3.b Matematika 

Magyar irodalom 

szülők, tanítók 

igazgató, igh. 

2019. dec. 

05.  

 

Brindzik Attila 3.c Matematika 

Magyar nyelvtan 

szülők, tanítók 

igazgató, igh. 

2019. dec. 

10. 

 

Juhász 

Árpádné 

1.b Matematika 

Magyar nyelv és 

irodalom 

szülők, óvónők, tanítók 

igazgató, igh. 

2019. dec. 

11. 

 

Árpás 

Zsuzsanna 

1.a Matematika 

Magyar nyelv és 

irodalom 

szülők, óvónők, tanítók 

igazgató, igh. 

2019. dec. 

12. 

 

Schmiklné 

Zaja Andrea 

3.a Matematika 

Magyar nyelv és 

irodalom 

szülők, óvónők, tanítók 

igazgató, igh. 

2020. márc. 

06. 

 

Botkáné 

Kármán 

Gabriella 

2.c Magyar nyelv és 

irodalom, 

környezetismeret 

leendő elsős szülők és 

gyerekek, tanítók, igazgató  

2020. márc. 

06. 

 

Fecskéné Pap 

Éva 

2.a Magyar nyelv és 

irodalom, 

környezetismeret 

leendő elsős szülők és 

gyerekek, tanítók, igh. 

2020. márc. Marosi 2.b Magyar nyelv és leendő elsős szülők és 
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c.) Óralátogatások 

 

06. 

 

Endréné irodalom, 

környezetismeret 

gyerekek, tanítók, mkv 

Időpont, 

tanóra 

Tanár neve   osztály tantárgy óralátogatást végző neve 

2019. okt. 21. 

 
Illés 

Zsuzsanna 

4.a Matematika Juhosné Révész Erzsébet 

igh. Hamarné Kovács 

Gabriella mkv. 

2019. nov. 7. 

 

Schmikliné 

Zaja Andrea 

3.a Magyar irodalom Juhosné Révész Erzsébet 

igh. Hamarné Kovács 

Gabriella mkv. 

2019. nov. 

11. 

Béres Zoltánné   2-4.o. matematika Balogh Rozália 

2019. nov. 

14.  

 

Árpás 

Zsuzsanna 

1.a Magyar nyelv és 

irodalom 

Juhosné igh. Marosi 

Endréné mkv 

2019. nov. 

18. 

 

Fecskéné Pap 

Éva 

2.a Magyar nyelv és 

irodalom 

Juhosné igh. Marosiné 

2019. nov. 
20. 

Aszódi Csaba 7.c testnevelés Tóth Gábor 

2019. nov. 

26.  

 

Ágostonné 

Kamasz 

Zsuzsanna 

5.b történelem dr. Molnárné Fényes Judit 

2019. nov. 

26. 

Juhász 

Erzsébet 

  5-6.o. magyar irodalom Bana Sándorné 

2019. dec. 
04. 

Györéné Iványi 
Andrea 

8.a testnevelés Tóth Gábor 

2019. dec. 
13. 

Ötvösné 
Lengyel 
Andrea 

8.c biológia Tóth Gábor 

2020. jan. 

10.  

Ötvösné 

Lengyel 

Andrea 

6.b angol  Nagy  

Zsuzsanna 

2020. jan. 

14. 

 

Urbán László 3.b Matematika Juhosné igh. Hamarné mkv. 

2020. jan. 

16.  

Nagy 

Zsuzsanna 

6.c angol Ötvösné Lengyel Andrea 

2020. jan. 

17.  

Györéné 

Iványi Andrea 

2.c német Nagy Zsuzsanna 

2020. jan. 

24.  

Mészárosné 

Varga Katalin 

4.b angol Nagy Zsuzsanna 
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d.) Az óralátogatások, bemutató órák értékelése:  
 

Az óralátogatások értékelése: 
Az elmúlt éveknek tendenciájának megfelelően tovább nőtt az óralátogatások száma. Ez nem 

véletlen, hiszen lehetőséget ad egy-egy osztály és egymás munkáját közelebbről való megismerésére, 

összevetésére. A továbbképzéseken megismert és elsajátított új módszerek, munkaformák tanórai 

keretben történő alkalmazásának megfigyelésére.  

A jó eszköz ellátottságnak köszönhetően, szemléletes, kreatív feladatokkal és változatos 

munkaformákkal találkoztunk, mely fokozza a figyelemfelkeltést, és növeli a tanulók motivációját.  

Örömmel láttuk, hogy az elmúlt évek továbbképzésein (mozaikos és Petkes Csaba) elsajátított 

az önálló tanulást segítő feladatokat, saját fejlesztésű játékokat használnak a kollégák. Sokan 

készítenek digitális eszközökön megoldható feladatsorokat. 

Az órák utáni megbeszélések lehetőséget adnak reflexióra és további „ötletelgetésre”, a „jó 

gyakorlatok” átadására. Az egymástól való tanulást segítik ezek az órák. Az óra látogatások fontosak a 

tanár és a tanulók személyiségének megismerésében is.  

Ugyanakkor ez logisztikailag komoly feladatot jelent az iskolavezetés számára, de a 

tapasztalatok és visszajelzések alapján mindenképpen megéri.  

Fejleszthető terület a tanulók órai differenciálásának módszertani bővítése, valamint a BTMN-

es tanulók tanórai foglalkoztatásának szakértői megsegítése, tanórai gyakorlati fejlesztésük.  

Sajnos minden munkaközösségben több tervezett óralátogatások a rendkívüli helyzet miatt 

elmaradtak, de a következő tanévben pótoljuk őket. 
 

 Bemutató órák értékelése 
Az idei tanévben tovább nőtt a bemutató órák gyakorisága. Az alsó tagozaton minden osztályban 

volt, részint a szülőknek, részint az új elsősök esetében az óvónők számára. A szülők részéről minden 

esetben nagy érdeklődés kísérte a bemutató órákat, számunkra meglepő módon nemcsak azok a szülők 

jöttek el, akiknek a gyermeke az adott osztályban tanul, hanem mások is. Ez számunkra azt bizonyítja, 

hogy ezt a gyakorlatot a jövőben is megőrizzük. 

       A tagozatok közötti átmenet megkönnyítéséhez magyar és matematika tantárgyakból 4. osztály 

végén és 5. osztályban év elején terveztünk bemutató órát tartani az adott tantárgyat tanító alsós és 

felsős kollégáknak (Sajnos a 4. osztályos a rendkívüli helyzet miatt most elmaradt, de tavaly megvolt.) 

Ennek fontossága azon felül, hogy egymás munkáját megfigyeljük, abban rejlik, hogy megismerjük, 

mit tudnak az eddig megszerzett ismeretekből a különböző típusú feladatokban és 4.-ben egyben 

ismerkedési lehetőség a leendő tanítványokkal. Az ezt követő megbeszélések tovább erősítik az 

intézményben dolgozó pedagógusok összetartását. Ezért is tervezzük továbbiakban is ennek az 

együttműködésnek a folytatását. 

Feladat a következő tanévre a bemutató órák kiterjesztése más tantárgyakra is, illetve 

nyíltnapszerűen a szülőknek is. 

Néhány bemutatóóra a rendkívüli helyzet miatt elmaradt. 
 

2020. febr. 6. 

 

Urbán László 3.c Testnevelés Juhosné igh. Hamarné mkv.  

Brindzik Attila, Bodócsné 

2020. 

febr.27.  

 

Juhász 

Árpádné 

1.b Magyar nyelv és 

irodalom 

Juhosné igh. Marosiné 

2020. 

márc.12. 

Botkáné 

Kármán 

Gabriella 

2.c Magyar nyelv és 

irodalom 

Juhosné igh. Marosiné 
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VIII./2. Minősítések, tanfelügyeletek 

 

a.) Minősítési vizsga/eljárás 

Név Időpont Minősítési vizsga/eljárás Eredménye 

Hamarné Kovács 

Gabriella 

2020.03.19. pedagógus II. törölve 

Szabóné Urbán 

Ildikó 

2020.04.23. pedagógus II. törölve 

 

 

b.) Tanfelügyelet 
 

Név Időpont Tanfelügyelet Főbb észrevételek 

Vassné Füzesi 

Zsuzsanna 

2020. 02. 20. pedagógus tanfelügyelet 2 indikátor esetén 

kértek fejlesztési 

tervet. 

Bana Sándorné 2020. 02. 25. pedagógus tanfelügyelet 7 indikátor esetén 

kértek fejlesztési 

tervet. 
 

c.) Önértékelés 

 

 

Név 

Időpont Minősítési vizsga/eljárás Eredménye 

Botkáné Kármán 

Gabriella 

2020.03.12. önértékelés 6 indikátor esetén 

jelölt ki önfejlesztési 

feladatot. 

Juhász Árpádné 2020.02.27. önértékelés 7 indikátor esetén 

jelölt ki önfejlesztési 

feladatot. 

Juhász Erzsébet 2020.03.24. önértékelés törölve 

Mészárosné Varga 

Katalin 

2020.03.26. önértékelés törölve 

Juhosné Révész 

Erzsébet 

2020.04.02. önértékelés törölve 

Béres Zoltánné 2020.04.21. önértékelés törölve 

Szabóné Urbán 

Ildikó 

2020. 05.07. önértékelés törölve 

Koncz Bernadett 2020.05.21. önértékelés törölve 

 

VIII/3. Pedagógusok továbbképzések 

 

a.) Belső továbbképzések 

 

 Értekezletek 

A munkaközösségi értekezletek egyre inkább váltak a belső továbbképzés, a tudásmegosztás 

fórumává. Az óralátogatások, a bemutató órák és a továbbképzések tapasztalatait szívesen 

osztották meg a pedagógusok egymással. A „jó gyakorlatok” átadása is megtörtént mind 

módszertani, mind szakmai tekintetben. Itt is Elmaradt néhány munkaközösségi 
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megbeszélés, viszont a digitális oktatás anyagait, tapasztalatait online osztották meg 

egymással a kollégák. A humán munkaközösség elkészítette az évfolyamonkénti  

feladatbankot  magyar irodalom és nyelvtan tantárgyakban. Létre jött a csoportalkotás, 

ahová minden magyartanár feltöltheti eddigi és újonnan készített feladatlapjait, gyakorló 

feladatsorait. Mindenki számára elérhető, gyorsan, hatékonyan lehet használni, lehetővé 

teszi a célirányos válogatást, ötleteket ad. Mindenképpen hozzájárul a mindennapi munka 

szervezéséhez, különösen a digitális oktatás három hónapjában jelentett nagy segítséget a 

gyakorláshoz, a tananyag elmélyítéséhez. 

 Lelkigyakorlatok 

A hitbéli ismeretek bővítésére, a hit közös megélésre havi rendszerességgel lelki napokat 

tartottunk a plébános atya vezetésével. A tanév kezdetekor zarándoklattal összekötött 

lelkigyakorlaton vettek részt az alkalmazottak Pálosszentkúton. 

 Bemutató órák 

Lásd VIII.1. fejezetben leírtak. 

 

b.) Külső továbbképzések 

 

A fenntartó által szervezett képzések  

 

Név Képző 

neve 

Képzés 

időpontja 

Tárgy/téma Létszám 

Dr. Molnár István, Czakó István, 

Juhosné Révész Erzsébet 

EKIF 2019.08.21-22. vezetői lelkigyakorlat 

és szakmai nap 

3 fő 

Czakóné Kardos Ildikó, Juhász 

Erzsébet , Dr. Molnárné Fényes 

Judit,  Horváthné Palkó Andrea, 

Nagy Zsuzsanna, Lakiné Nyúl 

Marianna, Tóth Gábor, Hamarné 

Kovács Gabriella, Marosi Endréné 

EKIF 2019.08.29. munkaközösség-

vezetők képzése 

9 fő 

Juhászné Gyenes Melinda, Bodócsné 

Horváth Katalin, Király Ildikó 

EKIF 2019.09.25. nyári táborszervezők 

értekezlete 

3 fő 

Árpás Zsuzsanna, Barabásné Kollár 

Andrea, Juhász Árpádné, Pintácsi 

Katalin, Göblyös Bernadett 

EKIF 2019. 10.02. 2017-ben képzett 

alsós tanítók Téma: 

fegyelmezés 

5 fő 

Dr. Molnár István, Czakó István, 

Juhosné Révész Erzsébet 

EKIF 2019.10.08. vezetői értekezlet 3 fő 

Illés Zsuzsanna KaPI 2019.10.8. Hon-és népismeretet 

tanítók szakmai napja 

1 

Fecskéné Pap Éva, Marosi Endréné, 

Botka Sándorné, Lakiné Nyul 

Marianna, Hornyák Ágnes 

EKIF 2019.10.15. 2018-ban képzett 

alsós tanítók Téma: 

fegyelmezés 

5 fő 

Bodócsné Horváth Katalin,Szabóné 

Urbán Ildikó, Illés Zsuzsanna, 

Schmiklné Zaja Andrea 

EKIF 2019.10.16. Új alsós tanítók 

képzése 

4 fő 

Dr. Molnár István, Czakó István, 

Juhosné Révész Erzsébet 

EKIF 2019.11.12. régiós vezetői 

találkozó 

3 fő 
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Király Ildikó 

Nagy Zsuzsanna 

KaPi 2019.11.25. A tanári kérdések 

szerepe és lehetőségei 

2 fő 

Dr. Molnárné Fényes Judit, 

Horváthné Palkó Andrea, Király 

Ildikó, Nagy Zsuzsanna, Ágostonné 

Kamasz Zsuzsanna, Tóthné Hegyesi 

Erika, Babinszkiné Karczub Mária 

EKIF 2020.01. 29. Irodalom tanárok 

szakmai napja 

7 fő 

Csík Krisztián EKIF 2020.03.03. Honlap-felelősök 

konzultáció  

1 fő 

Dr. Molnár István, Czakó István, 

Juhosné Révész Erzsébet 

EKIF 2020.03.04. régiós vezetői 

találkozó 

3 fő 

Ötvösné Lengyel Andrea KaPi 2020.03.05. Angoltanárok 

szaktárgyi képzése 

1 

Szabóné Urbán Ildikó, Botkáné 

Kármán Gabriella, Fecskéné Pap 

Éva, Hornyák Ágnes 

EKIF 2020.04.16. 

 

Elmaradt. 

furulyaképzés 

ismétlés 

4 fő 

Hamarné Kovács Gabriella, Brindzik 

Attila, Iván Olga, Urbán László, 

Koncz Bernadett 

EKIF 2020.04.29. 

 

Elmaradt. 

Új alsós tanítók 

képzése 

5 fő 

Schmiklné Zaja Andrea, Koncz 

Bernadett 

EKIF 2020.06.18. 

 

Elmaradt. 

furulyaképzés újaknak 2 fő 
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Az intézmény saját továbbképzési programja által meghatározott ütemezésének alapján való részvétel 

 

Továbbképzésben 
résztvevő kolléga 
neve 

Intézmény 
neve 

Szak Tanulmány 
kezdete 

Tanulmány 
vége 

Pontérték 
Tandíj 

összege/ 

félév 

Int-i 
támogatás 

Önrész 

Tóth Gábor, 

Nagy Zsuzsanna, 

Mészárosné 

Varga Katalin, 

Aszódi Csaba, 

Halasi-Czalbert 

Pálné, 

Czakóné Kardos 

Ildikó, 

Ágostonné 

Kamasz 

Zsuzsanna, 

Juhászné Gyenes 

Melinda, 

Keresztesi 

Lászlóné, 

Tóthné Hegyesi 

Erika, 

Mihók Mária, 

Ötvösné Lengyel 

Andrea, 

Juhász Erzsébet, 

Bana Sándorné, 

Béres Zoltánné, 

Vassné Füzesi 

Zsuzsa, 

Balogh Rozália, 

Marosi Endréné, 

Juhász 

Árpádné,Fecskéné 

Pap Éva, Urbán 

László, 

Lakiné Nyúl 

Marianna 
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A felsőoktatásban és egyéb szervezésben történő továbbképzések 

 
Továbbképzés

ben résztvevő 

kolléga neve 

Intézmény 

neve 

Szak Tanulm

ány 

kezdete 

Tanul

mány 

vége 

Ponté

rték 

Tandíj 

összege/ 

félév 

 

Int-i 

támoga

tás 

Önrész 

Juhosné Révész 

Erzsébet 

AVKF Organikus 

pedagógia 

2020 2021  80.000Ft EKIF 

40.000 

VMKÁI 

40.000 

Czakó István AVKF Organikus 

pedagógia 

2020 2021  80.000Ft EKIF 

40.000 

VMKÁI 

40.000 

 

A fenntartó által szervezett képzések  

Amint az adatokból is látszik, különösen a fenntartó által szervezett, továbbképzéseken nagy 

létszámban vettek részt a kollégák. Talán túl sok is volt a kínálat. Az élménypedagógia elemeinek és 

gyakorlati alkalmazásával megismerkedő pedagógusok azonban komoly szemléleti változáson estek át. 

Ezt az érzést és módszertant tovább kell adni a többi kollégának és beépíteni a nevelés-oktatás 

folyamatába. A továbbképzési tervekben szerepelt még új furulyásképzés, a programba belépő tanítók 

számára illetve a Kovászoló- képzések folytatása.   

A Déli Régió magyartanárainak szervezett és nálunk lebonyolított továbbképzés fontos célja 

volt az ismeretközvetítés mellett, hogy a régió közép- és általános iskolájában tanító irodalomtanárok 

közeli munkakapcsolatba kerüljenek, kicserélhessék véleményeiket, tapasztalataikat. Ez  jó gyakorlat 

volt a munkaközösség-vezetők képzése vonatkozá-sában is. 

Az idén a KAPI szervezésében megvalósuló képzéseken kevesebben vettek részt. Itt sikeresek 

a bemutató órákkal járó továbbképzések, az ott szerzett tapasztalatok gyakran épülnek be a kollégák 

óráiba.   

 

A továbbképzési programban alapján való részvétel  

A továbbképzések tervszerűen ütemezettek. A kollégák számára azok a továbbképzések 

jelentik a legtöbbet, amelyek valódi segítséget nyújtanak a mindennapi tanítási gyakorlatukban. 

Kifejezetten sikeresnek ítélték meg a helyben már másodszor megszervezett Petkes Csaba-féle tanulás 

módszertani továbbképzést, az ott megismert memóriafejlesztési eljárásokból többet használnak is 

óráikon. A továbbképzés helyben való megszervezése pedig nagyban megkönnyítette a részvételt, mert 

nem volt szükség a helyettesítésekre.  

Fejleszthető terület: pedagógusaink a megszerzett ismereteket beépítsék a mindennapi oktató-

nevelő munkába. A munkaközösségek a továbbképzések tapasztalatait osszák meg egymással, 

szervezzenek belső továbbképzési konzultációs programot. Gyűjtsék és osszák meg a jó 

tanulásszervezési és pedagógiai gyakorlatokat az intézményen belül és kívül! 

 

VIII/4. Tanórán kívüli foglalkozások, kiemelve az intézmény sajátos arculatát      

megjelenítő programok, rendezvények  

 

 szakkörök, színjátszás, kórus, néptánc 

Intézményünkben a lehetőségekhez és az igényekhez mérten a munkatervben leírtak 

szerint működnek szakkörök. Az alsós hagyományőrző szakkör talán a legrégebben 

működő, több országos programon is részt vett, és elismerésben is részesült. 

Minden évben igény van és szükségét is látjuk az idegen nyelvi (angol, német) 

szakköröknek a második idegen nyelv megismerése és az osztályozó vizsga segítése 

érdekében.  

A gitár-szakkör továbbra is nagy sikernek örvend, az itt tanuló gyerekek rövid idő alatt 

érnek el sikert a gitározásban, így a hétfő reggeli áhítatokon a dalokat ők is tudják kísérni. 

Az idei tanévben már a felső tagozatosokkal is foglalkozott a kolléganő. A gitárosok az 

évfolyammiséken énekes-zenei szolgálatot is ellátnak. 
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Mivel a városban számos lehetőség nyílik a tanulóknak (zeneiskola, Művelődési 

Központ, Városi Könyvtár szakköre, foglalkozásai), ezért nincs is igény további területeken 

szakkörök tartására. 

 Az iskolában az alsó és a fölső tagozaton is működik énekkar. Iskolai műsorokban, 

városi rendezvényeken, a szentmiséinken énekelnek. 

 Színjátszó csoport szintén mind a két tagozaton működik. Iskolai műsorokat készítenek, 

városi ünnepségeken szerepelnek. Az iskola sajátos arculatához tartozik a „Karácsonyi 

csengettyű” című rendezvény adventben. A Művelődési Központ színpadán versek, énekek, 

jelenetek, betlehemezés teszi áldottabbá a várakozást a szülőknek. Az énekkar és a 

színjátszók fellépnek a város „Adventi vasárnapok” programján. Hívják őket a majálisra és 

az Öregek otthonába is. 

 A néptánc- oktatás ebben a tanévben már felmenő rendszerben a második évfolyamon 

tart. A heti öt testnevelés órából egy órán foglalkoznak a gyerekek néptánccal hivatalos 

néptánc-oktató segítségével. Mind a szülők, mind a gyerekek nagy lelkesedéssel fogadták. 

Idén újabb pedagógus végezte el az alapfokú népitánc-oktatói tanfolyamot.  

 

 korrepetálás, felzárkóztatás 

Az alsó tagozaton minden osztályban van tanórai keretben felzárkóztatás, korrepetálás. 

Illetve a napközis időben is van rá lehetőség.  

A fölső tagozaton matematikából ebben a tanévben a felzárkóztatást csak ötödik és 

hetedik évfolyamon eseti kérésre végeztük. A hatodikosoknál erre azért nem volt szükség, 

mert a problémát a nívócsoport kialakítása megoldotta.  Szerencsére a bukások számának 

csökkenése azt mutatja, jó úton járunk. A felzárkóztatást a tanórák keretében valósítjuk 

meg, illetve a differenciálás fontos ezen a területen. Többen kihasználják a tanulófelügyelet 

idejét, amikor bekérnek lemaradozó gyerekeket. 

A digitális oktatás időszakában a tanítók, napközis pedagógusok, fölsős tanárok 

egyaránt felajánlották az arra rászoruló tanulóknak a korrepetálás lehetőségét. Sokan 

telefonon fel is keresték az érintett tanulók szüleit. A megkeresett tanulók közül csak 

néhányan éltek ezzel a lehetőséggel (főleg 1-2. évfolyamon). Június 2-ától, amint lehetőség 

nyílt az iskolában a szülők kérésére és a pedagógusok hívására sok tanuló vett rész 

konzultáción, felzárkóztatáson 

A BTMN-es és SNI-s tanulók fejlesztését két gyógypedagógus és két fejlesztő 

pedagógus végzi fejlesztési tervek alapján. Ami gondot okoz az a tanulói részvétel és 

aktivitás gyenge mivolta. Mivel a foglalkozások délután vannak, ezért el-el maradoznak a 

tanulók. Ezen szükséges változtatni, legfőképpen a szülők bevonásával. 

A logopédiai ellátás továbbra is szakszerűen megoldott külső szakember 

alkalmazásával.  

 

 tehetséggondozás 

A tehetséges tanulók számára tehetséggondozást tartottunk, ezek keretében folyt a 

különböző tanulmányi, művészeti versenyekre való felkészítés. A tehetséggondozás az idén 

is a délutáni órákban történt, a versenyekre készüléskor. 

 

 tanuló szobák 

Intézményünkben nincs tanulószoba minden tagozaton napközi ellátás van. Az alsó 

tagozaton a nagy igény miatt 7 csoport működik. A másik kettőn 1-1 csoport. A 

pedagógusok önálló munkaközösségben dolgoznak, lásd erről a IX. fejezet beszámolóját. 

 

 sport  
    Iskolánkban a sportoláshoz a tárgyi feltételek adottak. A fölső tagozaton nagy 

tornaterem van, amit az órák magas száma miatt két részre osztottunk. A 3 éve elkészült 

sportpálya 4 sportág művelésére alkalmas. A mindennapos testnevelés újraszervezésével 

sokkal hatékonyabban tudunk dolgozni, az új csoportkialakítás sokkal több lehetőséget 
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adott a változatos mozgásszervezésre: floorball, frizbi, méta, tollaslabda, tenisz, röplabda, 

kondi terem használata. Az alsó tagozaton tavaly készült a korszerű játszó és sportudvar. A 

tornaterem mellett egy tornaszoba bevonásával a mindennapos testnevelés a délelőtti 

időben megoldható. A tagozaton lehetőségük van a gyerekeknek röplabdázni, illetve 

kosárlabdaedzéseken részt venni. Mind a kettő nagy létszámmal indult, a problémát az 

jelenti, hogy a versenyeken való hétvégi részvétel nagy megterhelést ró a szülőkre.  

Külső egyesületekben is lehetőség van sportolni. A futball és kézilabda vonzza 

leginkább a gyerekeket, ami nem az iskola szervezésében valósul meg, hanem a Nagykáta 

SE kötelékében, viszont az egyesület tagjainak legnagyobb része iskolánk tanulói közül 

kerül ki. 

         Külön ki kell emelni a sakkozókat. Márciusban múlt 4 éve, hogy elkezdődött a 

sakkszakkör az iskolában és ebben a tanévben is sikert sikerre halmoztak a gyerekek.  

A sportban elért eredmények a III.7. táblázatban találhatók, sajnos a vészhelyzet miatt a           

tavaszi versenyek elmaradtak. 

    Az SNI tagozaton a testnevelés órákat a városi sportcsarnokban tartjuk.           

VIII/5. Iskolán kívüli foglalkozások 

 Táborok 

 Osztálykirándulások 

Esemény/program  Időpont Résztvevők száma 

Tájház látogatások A tanév folyamán több 

alkalommal 

289 fő 

Kiállítás megnyitók a 

könyvtárban 

A tanév folyamán több 

alkalommal 

48 fő 

Színházlátogatások 

évfolyamonként és 

osztályonként 

A tanév folyamán több 

alkalommal 

269 fő 

Osztálykirándulások 

évfolyamonként és 

osztályonként 

A tanév folyamán több 

alkalommal 

289 fő 

Könyvtárlátogatások  

Szervezett programok 

A tanév folyamán több 

alkalommal 

289 fő 

Részvétel a nagykátai 

Művelődési Központ 

programjain 

A tanév folyamán több 

alkalommal 

289 fő 

Mozi látogatások a napközis 

csoportoknak 

A tanév folyamán több 

alkalommal 

87 fő 

Folyamatos részvétel a 

Bozsik tornán 

A tanév folyamán több 

alkalommal 

14fő 

Határtalanul program 7.a, 7.b 2019.09.16-20. 55 fő 

Nagymarosi Katolikus 

Ifjúsági Találkozón részvétel 

2019.10.05. 52 fő 

Nagykörű- Az ember és a 

természet – tematikus 

kirándulás 

2019.10. 09. 53 fő 

Goethe Intézet, német 

országismereti program 

2019.10.14.  28 

Múzeumpedagógiai 

foglalkozás a Nemzeti 

Múzeumban: Török világ 

2019. 11.8. 25 fő – 6.c 

Mikulás délutánok 

osztályonként 

2019.11.5.6. 289 fő 
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Színházlátogatás a Magyar 

Színházban: Legyetek jók, ha 

tudtok  

2019.11.15. 7. c és d 50 fő 

Osztálykirándulás- 8.c        

Budapest 

2019.12.15. 

 

20 fő 

 

Lázár Ervin Program 5. 

évfolyam 

2020.01.21. 86 fő 

Lázár Ervin Program 1. 

évfolyam 

2020.02.05. 72 fő 

Lázár Ervin Program 2. 

évfolyam 

2020.02.19. 65 fő 

Napközis tábor 2020.06.16.-23. 37 fő 

Mátrafüred természetvédelmi 

tábor 

2020.06.29.-07.3. 90 fő 

Kézműves napközis tábor az 

1.-2. évfolyam részére 

2020.07.6-10. 40 fő 

Művészeti tábor 5-8. évf. 2020.07. 6-11. 70 gyerek + 4 kísérő 

Hittanos tábor 2020.07.13-17. 55 fő 

Erdei vándortábor 2020. 07. 24.-30. 22 ő 

 

Intézményünk kifejezetten nagy hangsúlyt fektet az iskolán kívüli foglalkozások, események 

megszervezésére. Az élménypedagógia egyik talpkövének tekintjük, hogy a gyerekek ne csupán az 

iskola falai között szerezzék meg a tudást, sokkal inkább az életben megtapasztalt történések 

közepette. Egy-egy ünnepség vagy éppen osztálykirándulás megszervezése során az együttműködési 

képességeik és az érzelmi intelligencia más területei olyan mértékben fejlődnek, amelyre más módon 

nincs vagy csak kevéssé van lehetőség. 

Az iskolán kívüli foglalkozások sokat segítenek az osztályközösség és az iskolai közösség 

építésében. Az iskolai kötött környezetből kiszakadva új nevelési helyzetek adódnak, amiket jól ki 

lehet használni. A szociális és az érzelmi kompetenciák fejlesztésének remek terepei ezek a 

programok. A gyerekek szívesen részt vesznek ezeken, jól érzik magukat. Intézményünkben ez sokféle 

formában jelenik meg, ahogyan az adatokból is kitűnik (kirándulások, táborok, különböző 

eseményeken való részvétel). 

Az osztálykirándulások alkalmat adnak nem csak az ismeretek bővítésének, hanem a 

problémamegoldó gondolkodás, kreativitás, helyzetfelismerő képesség, stb. fejlesztésének is. Fontos 

eközben az összetartás, az egymásra figyelés, az egymás segítése. Igyekszünk olyan 

osztálykirándulásokat szervezni, ahol lehetőség nyílik csapatépítésre és amelyeknek kisebb az anyagi 

vonzata. A nehezebb anyagi körülmények között élő gyerekeknek szülői és az iskolai alapítvány 

anyagi segítségével mód nyílik a kirándulásokon való részvételre, de sajnos nem minden szülő él ezzel 

a lehetőséggel.   

A végzős diákok osztálykirándulását rendszerint ősszel bonyolítjuk, ugyanis az év végéhez 

közeledve a családok kiadásai megnőnek.  

Az iskolán kívüli foglalkozás egyik nagyon hasznos formája az idegen nyelv gyakorlására szánt 

kirándulás Salzburgba  és Londonba. Ezek most elmaradtak. Fel kellene újra venni a kapcsolatot a 

németországi remsecki és padernborni iskolával a diákcsere újbóli megvalósítására, ami nem csak 

élményt jelentett, hanem a nyelvgyakorlást is elősegítette. 

Minden évben szervezünk színház- és mozi látogatást osztályok és az évfolyamok szintjén is. 

Mindkettő igen népszerű. Több alkalommal lehetőség volt a színházak jóvoltából a buszköltség 

támogatására, illetve kedvezményes jegyek vásárlására. Javarészt ezek is elmaradtak, ahogyan a Lázár 

Ervin program is csak kisebb részben valósult meg. 

A nyári szünetre most is megszerveztük és meg is tudjuk tartani a hagyományos napközis 

tábort, a szabadidős tábort, a hittantábort és a művészeti tábort.  A nyelvi tábor sajnos elmarad, mert a 

vészhelyzet a szervezést megakasztotta. Új tábor lesz viszont az erdei vándortábor. 
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Ezekre a programokra szeretnénk az Váci Mihály Alapítvány és az EKIF anyagi 

támogatása által minél több hátrányos helyzetű gyermeket eljuttatni. 

VIII/6. Közösségi munka 

a.) közösségi szolgálat, közös programok 

- Damjanich János Gimnázium diákjait segítjük a közösségi szolgálatuk elvégzésében, a 

diákok aktívan részt vesznek az iskola programjain, munkájukkal segítve azokat 

- Városi Óvodák- ünnepi műsorokkal készülünk a gyerekeknek, vagy mi megyünk hozzájuk 

vagy őket látjuk vendégül 

- Művelődési Központ Könyvtár és Tájház- állandó résztvevőik vagyunk programjaiknak, 

kiállítások, előadások, illetve az általuk szervezett ünnepségek műsorait mi készítjük 

- Nagykáta Város Önkormányzata- a városi ünnepségek lebonyolításának aktív résztvevői 

vagyunk 

- Jó kapcsolatot ápolunk a Zeneiskolával, számos programban dolgozunk együtt. Igyekszünk 

munkájukat segíteni azzal, hogy a gyerekek kíséretét, felügyeletét megoldjuk, segítjük 

programjaik lebonyolítását 

- Állandó kapcsolatot ápolunk a Tápió-vidék Természeti Értékeiért Közalapítvánnyal 

(kirándulások, előadások) 

- A Nagykáta SE-vel a futball és kézilabda edzések és versenyek tekintetében. 

- Iskolánk SNI- tagozata állandó résztvevője az alsó tagozat programjainak, az oda járó   

gyerekeket bevonjuk a tagozaton szervezett rendezvényeinkbe 

- Állandó a kapcsolattartás a Nevelési Tanácsadó és a Családsegítő Szolgálat munkatársaival 

konferenciák és esetmegbeszélések formájában 

- 2019-20- as tanév komoly feladatát jelentette, hogy partner intézményként csatlakoztunk a 

Művelődési Központ és Városi Könyvtár VEKOP-pályázatához, így ebben a tanévben számos 

közös programot bonyolítottunk le, szakkörök és vetélkedők formájában. A pályázat 

lehetőséget nyújtott a Drámajáték szakkör és az Énekkar munkájának kiszélesítéséhez, 

irodalmi vetélkedők megszervezéséhez is. 

- Ugyancsak egy pályázat kapcsán került tagozatunk közelebbi kapcsolatba a tápiószelei 

Blaskovits Múzeummal, vállaltuk az együttműködést múzeumi foglalkozások megtartására, 

ám ezekre sajnos a veszélyhelyzeti rendelkezések bevezetése miatt nem került sor ebben a 

tanévben. 

- Az idén partnerintézményünk volt a DS Smith nagykátai üzeme. Kartondobozokat kaptunk 

tőlük a fenntarthatósági projektünk megvalósításához.  

- Évről évre több feladatot jelent a tanítási gyakorlatra érkező főiskolai hallgatók fogadása. 

Felkészültségükről, munkához való hozzáállásukról, elhivatottságukról megoszlanak a 

vélemények. Sajnos egyre kevesebb közöttük az a pedagógus hallgató, aki valóban ezen a 

pályán képzeli el a jövőjét. Kollégáim ennek ellenére igyekeznek valóban felkészíteni őket, és 

megmutatni a szakma szépségeit és nehézségeit egyaránt. 

 

b.) egyéb alapon végzett közösségi munka/szeretetszolgálat 

 - KARITASZ- cipősdoboz akció karácsonyra 

      - Tankönyvek küldése a felvidéki testvérvárosunk gyerekei számára 

-  Önhibáján kívül nehéz anyagi helyzetbe került gyermekek megsegítése gyűjtéssel 

- Ebben a tanévben kapcsolódtunk először a TÁPIÓ 15 alapítvány tartós élelmiszergyűjtési 

akciójához. Iskolánk tanuló hihetetlen módon mozdultak meg és nagy sikerű akcióban 

összegyűlt élelmiszerrel a Tápió-vidék rászoruló családjait tudtuk megsegíteni. 
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VIII.7. Organikus pedagógia 

VIII.7.1. Családi életre nevelés program (CSÉN) 

Az intézmény vezetése ismeri a CSÉN elveit és programját. A kovászoló képzésben és más 

fórumokon is bemutatták a szakemberek. Jónak tartjuk az alapelveket és a program gyakorlatát is.  A 

pedagógusok közül 3 fő részt is vett a képzésen.  

Az iskolában azonban nem vezettük be. Más iskolák alapvetően a hittan órakeretét használták 

fel és úgy illesztették az tanórák rendjébe. Iskolánkban a hitoktatásra egyrészt van elegendő képzett 

szakember (hitoktató és pap), másrészt nem kívántak órát átadni.  Így formális kereteket nem tudtunk 

biztosítani, más tanórán kívüli időkeretet a szakkörök kötik le.  

Viszont az osztályfőnökök, a gyermekvédelmi felelősök, a védőnő mindennapi tevékenységük 

és az általuk szervezett programok során igyekeznek katolikus-keresztény válaszokat  adnak a 

mindennapok kérdéseire; gyakorlati segítséget adni gyermeknek, szülőnek a mindennapokban és 

segíteni a diákoknak élethivatásuk megfogalmazásában és az arra való felkészülésben; ami kiegészíti 

és segíti a család nevelésben betöltött szerepét. 

2017-től két tanéven át a SZÉK Egyesület és az Életünk a család munkatársai által kiskamasz 

felvilágosító foglalkozásokon vehettek részt diákjaink. Ebben a tanévben ez elmaradt. 

VIII./7.2. Szöveges értékelés  
 

A 2018-19-es tanév végén az alsó tagozat valamennyi évfolyamán illetve osztályában 

bevezettük a tanulók magatartásának és szorgalmának érdemjegyekkel történő értékelése mellett a 

szöveges értékelést: 

- Minden tanuló egy olyan rövid, személyre szabott pozitív megerősítést tartalmazó gondolatot, 

értékelést kap tanító nénijétől, amely elsősorban az érzelmi intelligencia területeit, és a 

közösségfejlesztés területeit érinti. 

- Ezeket a laminált kártyákat egy az iskolánk logóját viselő kulcstartóra fűzzük fel és az itt eltöltött 

nyolc év során folyamatosan gyűjtik majd. 

- Az értékelő lapocskák másik oldalán az adott évfolyamon dolgozó kollégák által közösen 

választott idézet található, mellyel szerettük volna azt kifejezni, számunkra a legfontosabb abban 

az évben. 

Ezt az alsó tagozaton ebben a tanévben is minden tanuló megkapta. A fölső tagozaton felmenő 

rendszerben most az ötödik évfolyamosok kaptak személyre szabott pozitív megerősítést tartalmazó 

gondolatot az osztályfőnököktől a bizonyítványba az iskola logóival ellátott kis kártyán, ami 

csatlakozik az alsóban kapottakhoz. 

VIII./7.3. Hálózatos tanítás 
 

A hálózatos tanítás előfeltételének tartottuk a tanulás módszertani továbbképzéseket a 

pedagógusok számára. Az iskola valamennyi munkaközösségének munkatervében kiemelt helyen 

szerepelt a tanévre vonatkozólag a tanulás módszertani tudástárunk bővítése. Ebben az évben 23 

kolléga vett részt az iskolánkon belül megszervezett 30 órás “Memóriatechnikák és alkotó tanulási 

módszerek alkalmazásának lehetőségei” című továbbképzésen Petkes Csaba vezetésével. A tavalyival 

együtt ezt minden pedagógus elvégezte.  

A tanfolyamon elsajátított tanulás-módszertani technikákat a kollégák alkalmazzák a 

mindennapos tanítási gyakorlatukban is. 

Jövőre a „Projektmódszer ….” című képzést szeretnénk iskolánkban megtartva. 

 

A népi táncoktatás az első évfolyamon a 2018-19-es tanévben vezettük be. Az idei tanévben felmenő 

rendszerben folytatódott az oktatása. 

-  A heti 5 testnevelés órából egyet kiváltva tanulják a gyerekek a magyar néptánc 

kezdőlépéseit, összekötve a népdalok, a népi hagyományok a népi kultúra megismerésével és 

megőrzésével. 
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- Tapasztalataink szerink a szülők is nagy örömmel vették az újítást és már a gyermekeiket  

hozzánk beíratni szándékozók is pozitív dologként említik és várják  a néptáncot. 

-  A folyamatosság érdekében  egy újabb kolléga is elvégezte a népi táncoktatói tanfolyamot, 

így a 2020-21-es tanévben már a harmadik évfolyamnál jár majd  a népi táncoktatás. 

- A munkaközösségeken belüli belső képzések során megtörtént a tanárok érzékenyítése, 

motiválása. Az alsó tagozaton tantárgyköziség megvalósult bizonyos programok során pl. Víz 

világnapja témanapon vagy például a fölső tagozaton „Az Én Európám” témanapokon. 

VIII./7.4. Furulyaoktatás 
 

Az idei tanév célkitűzései között szerepelt a furulyaoktatás bevezetése a második évfolyamon, ami 

meg is valósult. 

- Két kolléganő végezte el a furulyaoktatást segítő tanfolyamot /Göblyös Bernadett, Pintácsi 

Katalin/ 

- Nagyon pozitív tapasztalatokról számoltak be a tanítás során. A gyerekek rendkívül szívesen 

fogadták a furulyát, s mivel rövid idő alatt tudnak sikereket elérni így mindenkiben pozitív 

élményeket okoz. Nagy örömmel veszik kezükbe és szólaltatják meg akár nagyközönség előtt is. 

- A szülők körében is abszolút pozitív fogadtatásra talált, hogy a zeneiskolások mellett más 

gyerekek is hangszert kapnak a kezükbe és azt sikerrel szólaltatják meg. 

- Hogy felmenő rendszerben folytatni tudjuk a furulyaoktatást, illetve hogy az új másodikos 

osztályokban is be tudjuk vezetni újabb kollégák végzik el a tanfolyamot /Botkáné Kármán 

Gabriella, Fecskéné Pap Éva, Szabóné Urbán Ildikó, Hornyák Ágnes/ 

VIII.7.5. Az utazó pszichológusi hálózat 
 

Ebben a tanévben a már eddig is jól bevált és működtetett formában zajlottak a foglalkozások 

két hetente klinikai pszichológusok vezetésével a vészhelyzet kihirdetéséig Egyrészt kiscsoportos 

keretben, másrészt egyéni és páros célzott tematikus foglalkozások voltak. Továbbra is a pedagógusok 

ajánlásaival, és a szülőkkel egyeztetve, kiválasztott gyerekek vettek részt a foglalkozásokon. 

Javarészben most már az egyéni fejlesztések és foglalkozások irányába tolódott el a hangsúly. 

Összesen 3 csoportban 12 fő vett részt a csoportos alkalmakon, és 18 gyermek részesült egyéni 

terápiában.  

A szakemberek értékelése: 

„Az egyénibe járó gyerekek többnyire motiváltak, szívesen jönnek és szépen halad mindenki a 

maga területén. Különböző probléma körökkel foglalkozunk, és adott esetben, - amennyiben 

szükséges,- a megoldáskeresésbe bevonjuk a pedagógust, a szülőt és a különböző szakszolgálatokat. A 

kölcsönös együttműködésnek köszönhetően, a legtöbb esetben sikerül előrelépni, és javítani a gyermek 

állapotán. Az egyéni foglalkozásokon a gyermek sajátos problémájának védett, nonverbális és verbális 

módon való kifejezésének segítése a cél, ahol a probléma így láthatóvá és kezelhetővé válik.” 

A tanulókkal való foglalkozásokon kívül a pedagógusokkal folyamatosan konzultáltak és 

amennyiben szükséges volt a szülőkkel is tartották a kapcsolatot. 

A foglalkozások mind csoportos mind egyéni szinten a leginkább rászorulóknak segítettek. A 

program egyre inkább elfogadott lett a gyerekek, a pedagógusok és szülők körében is.  

Az oktatás átszervezését követőenn a szakemberek felajánlották a szülőknek a krízishelyzetben 

való konzultáció és támogatás lehetőségét. Nincs róla tudomásom, hogy mennyien igényelték. 

A pszichológiai támogatást a továbbiakban is igényeljük heti rendszerességgel, hiszen a 

konfliktushelyzetek feltárása a pedagógusok számára egyre nehezebb, különösen a krízishelyzetek 

kezelése. Ehhez szakemberekre van szükség. 

VIII.7.6. QLL 

  

Iskolánk nyelvtanárainak állásfoglalása alapján tanórai keretben a QLL módszert nem 

alkalmazzuk. Újdonság volt viszont a „nyelvi fürdők” bevezetése, mely 2. és 3. évfolyamon valósult 
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meg évfolyamonként és nyelvenként 1-1 csoport működésével. Most már 2 évfolyamtól kezdve tanórai 

keretben Ebbe a munkába bevontuk az szaktanárok mellett az idegen nyelvi műveltségi területen 

végzett tanítókat.  
 

VIII./7.7. Iskolakert 
 

Intézményünkben iskolakert évtizedeken át működött, hagyománya van. Sajnos az 

önkormányzat a területet más célra elvette, ezzel megszűnt a lehetőség. Az iskolakert újraindításán 

már jó ideje gondolkodtunk. Először az intézményvezetői értekezleten ismertük meg a programot. 

Majd az igazgatóhelyettes és a technika szakos kolléga részt vett 2020.02.25-én az „Iskolakert 

tervezése és vezetése, egész éves működtetése, fenntarthatósága, az iskolakertben rejlő pedagógiai 

lehetőségek” című előadáson és tematikus műhelynapon, Vecsésen.  

 Elhatároztuk, hogy elindítjuk saját kiskertprogramunkat. Épületünk mellett kialakításra került 

egy kb.2x40 méteres ágyás. Itt teljes talajcserét végeztünk, amivel eltávolítottuk az épület felújítása 

során keletkezett növénytermesztésre alkalmatlan talajt. Megterveztük a tavaszi veteményest. 

Felparcelláztuk évfolyamok szerint a kertet. Azonban a talaj előkészítés fázisában meg is állt a projekt. 

A jelenlegi helyzetben nem folytatódik a munka.  

Terveink szerint technika órákon és esetleg szakkörben is foglalkoztatjuk majd diákjainkat. Ez 

idáig saját költségvetésből fedeztük a kiadásokat. Ám felajánlások már érkeztek szülőktől és 

kollégáktól is. Vetőmagokat kínáltak fel, amelyeket a következő vetési, telepítési időszakban fogunk 

felhasználni. A nyári időszakban technikai dolgozóink segítségével tartjuk karban a kertet. 

Reményeink szerint a következő tanévtől diákjaink is tevőlegesen részesei lesznek ennek a munkának.  

Szeretnénk, ha minden évfolyam kialakítana egy saját arculattal bíró ágyásrészt. A lényeg, 

hogy érezzék magukénak a feladatot és dolgozzanak közösen egymásért. 

Alsó tagozatunkon a terület adottságai miatt pihenő kert kialakítása történt évekkel ez előtt. 

Lehetőség szerint a tanító kollégáink a kicsikkel rendszeresen elvégzik a növények ápolását, 

locsolását.  Tapasztalatuk alapján a gyerekek nagy örömmel és önként is vállalják ezt a „munkát”. Az 

udvaron eltöltött idő nem egyszer a növények körül, azok vizsgálatával telik. 

Szeretnénk a programot folytatni. Úgy gondoljuk, hogy ez a „Vissza a természethez” út 

diákjaink javát szolgálja.  

VIII./7.8. Egyéb területek 

 Szexuális nevelés a „Kiskamasz felvilágosító program” folytatásával. Ez most elmaradt. 

 Kötődésképesség kialakítása, erősítése táborok, kirándulások, közösségi együttlétek során. 

 Kaszkád módszer és képzés 

Intézményünkben négy pedagógus vett részt a „A háromlabdás kaszkád dobás a tanulási zavar 

prevenciója és terápiájaként, valamint a tanórákon és a tehetséggondozásban” című képzésen. Két 

alsó tagozatos pedagógus első körben csatlakozott, de nem végezte el, mert nem érezték 

egyéniségükhöz közel állónak a képzést valamint pedagógusi munkájukban tanórákon (26 gyerek) 

nem ítélték használhatónak. Indoklásukat elfogadtam, nem köteleztem a további részvételre őket. 

A második körre az  SNI-tagozatunk  két pedagógusa jelentkezett és el is  végezte a képzést, sőt 

kimondottan jó benyomást tett rájuk és alkalmazzák is. 

IX. MUNKAKÖZÖSSÉGI BESZÁMOLÓK  

Összefoglaló az alsó tagozat 1-2. osztályos munkaközösség munkájáról 

A kitűzött célok és feladatok megvalósulása  

Az idei tanév egyik fő célkitűzése volt a már előző években megkezdett, organikus pedagógia 

továbbfejlesztése. A személyiségközpontú pedagógia egyik fontos elemét a hálózatos tudásépítés a  

tanmenetek átdolgozásával a kapcsolódási pontok  feltüntetésével konkretizáltuk.  

Bevezetésre került az első idegen nyelv játékos formában a 2. évfolyamon heti 1 tanórában, az előző 

tanévben elkezdett „nyelvi fürdőzés” folytatásaként. A néptánc és furulyaoktatás folytatódik felmenő 
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rendszerben az 1. 2. évfolyamon. A tanév elején munkaközösségi feladatbankot hoztunk létre, 

amelynek feltöltése folyamatos. 

            Oktató-nevelő munkánkat igyekszünk továbbfejleszteni egyrészt az egyre bővülő informatikai 

eszköztárral, másrészt változatos, és innovatív módszerekkel megújítva a tanítás-tanulás 

folyamatát.(élménypedagógia, témanapok). 

            Tervezett programjaink a nevelés minden területét átszövik. A hitélet egyre mélyebb megélése 

a hagyományok tisztelete(táncház, szüret) a nemzeti öntudat (nemzeti ünnepek, a Magyar Kultúra 

Napja)az egymás tisztelete, megbecsülése (Idősek Világnapja) az egészséges életmód, 

környezettudatosság(hulladékgyűjtés, Fenntarthatóság Hete) a kultúra és a művészetek iránti 

fogékonyság (színház és könyvtárlátogatás,szavalóversenyek, képzőművészeti pályázatok) kiemelten 

fontos a gyermek személyiség fejlődésében. A tanév elején tervezett programokat az ütemtervben 

meghatározottak szerint márc. 13-ig lebonyolítottuk.  

           A koronavírus járvány miatti veszélyhelyzet bevetése azonban  gyökeresen megvál-toztatta a 

nevelés és oktatás hagyományos iskolai színterét. Márc. 16-tól az oktatás digitális térbe helyeződött át 

és tantermen kívüli oktatásként folytatódott. A személyes tanuló-tanító kapcsolat megszűnésével a 

legtöbb iskolai program elmaradt, néhány online módon megvalósult(online szavalóverseny, anyák 

napi köszöntő) Az oktatás a Google Classroom rendszerében  folyt tovább nagyrészt, de más 

platformokat is igénybe vettünk a tanítás-tanulás zökkenőmentes folytatására.  

          Az 1-2. évfolyamon a legnagyobb nehézséget az okozta, hogy a tanulók tanulási célra a digitális 

eszközöket még nem tudják használni. Ez igen nagy terhet rótt a szülőkre. A megváltozott helyzet az 

év végi értékelést is befolyásolta. Az 1. évfolyamon minden tanuló egységesen oklevelet és 

könyvjutalmat kapott az 1. évfolyam követelményeinek sikeres teljesítésért. Az előző évben elkezdett 

szöveges értékelést, amely lehetőséget biztosít a személyre szóló differenciált és leginkább pozitív 

értékelésre, továbbra is folytatjuk. 

 

Tapasztalatok, feladatok: 

          Az idei tanévben a márc. 16-tól jún. 15-ig tartó időszak tapasztalatai a legmeghatározóbbak. 

Ennek a különleges időszaknak pozitív és negatív hozadéka is van, ami egyben feladatokat is ró az 

oktatásra. Pozitív tapasztalat, hogy milyen gyorsan átállt egy egész ország (köztük mi is) a digitális 

oktatásra. A másik pozitívum, hogy a kényszer mennyi kreativitást hozott elő a pedagógus 

kollégákból, milyen gyorsan át tudunk lépni a saját határainkon.  

          A másik fontos dolog, hogy a SZEMÉLYES tanuló-tanító kapcsolatot semmi sem pótolja! 

A kisiskolásoknál nagyon sok terhet ró a szülőkre és az ellenőrzés-értékelés sem megoldott és reális. 

Az oktatási rendszernek fel kell készülnie az ilyen rendkívüli, előre nem látható helyzetekre(digitális 

eszközök biztosítása, módszertan). 

Összefoglaló az alsó tagozat 3-4. osztályos munkaközösség munkájáról 

A kitűzött célok és feladatok megvalósulása  

Az idei tanév egyik fontos célkitűzése volt az elmúlt tanévhez hasonlóan az organikus 

pedagógia elemeinek beépítése a tanítás tanulás folyamatába. Ennek megfelelően felülvizsgáltuk és 

átdolgoztuk tanmenetinket, terveztük programjainkat, rendezvényeinket. A „nyelvi fürdő” heti egy 

órában folytatódott a 3. évfolyamon.  A furulya oktatás felmenő rendszerben megvalósult az énekórák 

tananyagába építve szintén a 3. évfolyamon.  

A tehetséges tanulók számára tehetséggondozást tartottunk, ezek keretében folyt a különböző 

tanulmányi, művészeti versenyekre való felkészítés. A tanulási nehézséggel küzdő gyermekek 

tantárgyi korrepetálások és fejlesztő foglalkozások keretében kaptak sajátosságaiknak megfelelő 

megsegítést.  

           Oktató-nevelő munkánk hatékonyságának megőrzésére, továbbfejlesztésére irányuló 

továbbképzéseken vettünk részt, amelyek pedagógiai eszköztárunk bővítését, hatékonyabb 

alkalmazását teszik lehetővé. A személyre szabott, pozitív megerősítést szolgáló szöveges értékelést 

ebben a tanévben is megvalósítottuk. 
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Tapasztalatok, feladatok 

                Tervezett programjaink az iskolai élet minden területén az organikus pedagógia jegyében a 

komplex személyiségformálást, élményszerzést célozták meg. A közös együttlétek nem csak 

közösségélményt jelentenek, hanem hagyományőrzést, a hitéletre nevelést, a nemzeti identitás 

megerősítését, a kultúra és a művészetek iránti érdeklődés felkeltését, a környezettudatos magatartás, 

egészséges életmód elsajátítását szolgálták, miközben erősítik az egymás iránti tiszteletet, 

megbecsülést és elősegítik a hatékony kommunikációt, együttműködést. 

              A munkatervünkben szereplő március 15-ig ütemezett programok megvalósultak. A 

továbbiakban tervezetteket a járványügyi óvintézkedések meghiúsították, illetve átalakították. Sok 

tapasztalattal gazdagodtunk ebben az időszakban. Az oktatás a virtuális térbe helyeződött át, ezért a 

tanító-tanuló közötti, hagyományos mindennapi személyes kapcsolat egyik napról a másikra megszűnt. 

Mivel nálunk az online oktatásnak nem volt kialakult gyakorlata, így nagyon nehéz dolgunk volt. A 

Google Classroom virtuális osztálytermeinek kialakítása után segítettük a tanulók bejelentkezését ebbe 

a rendszerbe. Egyeztettük és kidolgoztuk a tananyagok közzétételének gyakorlatát, az igénybe vehető 

segédanyagokat, módszereket. Nálunk az alsó tagozaton kicsi gyerekek lévén még nem rendelkeznek 

olyan jártassággal a digitális eszközök használatában, ezért a szülőkre is nagyon nehéz feladat hárult, 

hiszen sokan munka mellett felügyelték, segítették gyermekeiket az otthoni tanulásban. A kezdeti 

nehézségek után elmondhatjuk, hogy a két évfolyamon minden gyerek tartotta az osztályfőnökökkel, 

tanítókkal valamilyen formában (telefon, videó chat, Viber -, Massanger üzenet, e-mail, Classroom) a 

kapcsolatot.  

               Ennek az időszaknak előnyei és hátrányai is voltak. Előnyei, hogy mind a pedagógusok, mind 

a gyermekek jártasabbá váltak a digitális eszközök, segédanyagok használatában. Felismertük azt, 

hogy ezen a területen még van hová fejlődnünk, hogy még hatékonyabban tudjuk alkalmazni a 

rendelkezésre álló digitális eszközöket oktató- nevelő munkánkban. Hátránya pedig, hogy személyes 

kapcsolat hiányában átalakult a tanítás- tanulás folyamata, az ellenőrzés értékelés megvalósulása is 

másképp történt. Mivel a számonkéréseknél igazából nem tudtuk ellenőrizni a körülményeket: a 

segédanyagok használatát, a szülői segítségnyújtás módját, mértékét, ezért az online oktatás alatt 

produkált eredmények realitása is megkérdőjelezhető.  

              Amint lehetőség nyílott erre korrepetálásokat biztosítottunk az arra rászoruló tanulóink 

számára. Ezt csak igen kevesen vették igénybe.  

             Összességében azonban elmondhatjuk, hogy gyorsan átálltunk a digitális oktatásra és 

hatékonyan folyt ebben az időszakban is a tanítás, tanulás. Jövőbeli feladatunk, hogy a következő 

tanévben fokozottan figyeljünk a tanév eleji ismétlésnél az ebben az időszakban elsajátított 

tudástartalmakra és amennyiben szükséges korrigáljuk a hibákat, biztosítsunk több időt az ismeretek 

felelevenítésére, gyakorlására. Illetve azoknál az osztályoknál, ahol pedagógusváltás történt 3. 

évfolyam, 5. évfolyam ebben a kérdésben fokozottabban kell konzultálni, együttműködni az érintett 

pedagógusoknak.  

 

Összefoglaló a humán munkaközösség munkájáról 
 

A kitűzött célok és feladatok megvalósulása 

A belső továbbképzések, tudásmegosztás során megbeszéltük a bemutató óra és az 

óralátogatások  tapasztalatait, a feladatbank elkészítését. Továbbadtuk a Tanulni jó! továbbképzésen 

szerzett ismereteinket, a tanórákon felhasználható gyakorlatokat.   

Törekedtünk arra, hogy havonta egyszer munkaközösségi értekezletet tartsunk. Előkészítettük 

az egyházmegyei szavalóversenyt és a szépkiejtési verseny területi fordulóját, megbeszéltük az 

aktuális feladatokat és a műsorokkal kapcsolatos tennivalókat. Kidolgoztuk a felső tagozatra 

vonatkozó egységes szempontrendszert a szaktárgyi dicséretek terén. 

A tanulók készségeinek, képességeinek fejlesztése céljából használtuk az élménypedagógia 

eszközrendszerét, szemléletmódját. 

Az esztétikai és művészeti nevelés keretében évfolyam- és osztályszintű színházlátogatásokat 

szerveztünk a budapesti színházakba. Jó alkalom lett volna ezek mellett a Lázár Ervin Programban 

való részvétel. Az előzetes felmérések alapján a felső tagozat szinte minden tanulója részt vett volna az 
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évfolyama programján. Sajnos csak az 5. évfolyam diákjai részesülhettek ebben az élményben. Ők a 

szolnoki színház előadásában tekintették meg a Szent Péter esernyője című darabot. 

A tanév során nagy hangsúlyt fektettünk az egyéni ismeretszerzés módjának, technikájának 

előkészítésére, gyakorlására online feladatsorokkal. Ennek különösen a digitális oktatás három 

hónapjában láttuk nagy hasznát. 

A szövegértés fejlesztésével a sikeres iskolai tanuláshoz, a tanulás eredményességéhez 

szükséges kompetenciák, készségek megszerzéséhez jutottak el tanulóink. Ez segítette a biztos és 

használható tudás megszerzését a központi felvételihez.  

A helyesírási készségek fejlesztése mellett fontos volt az írásbeli szövegalkotás képességének a 

fejlesztése. 

A tehetséges tanulókkal a versenyfelkészítések keretében foglalkoztunk meghatározott 

ütemterv szerint, hónapokkal a kiírt verseny előtt. 

Folytattuk a részleges felmentéssel rendelkező tanulók számára az egyéni fejlesztési tervek 

kidolgozását.  

Ebben a tanévben több olyan programot is kínáltunk tanulóinknak, amelyek különösen nagy 

hatással voltak rájuk. Az egyik a rendhagyó történelemóra volt a 7. évfolyamon. Témája az I. 

világháború.  A másik a Határtalanul program, melynek keretében a hetedik évfolyam két osztálya vett 

részt a II. Rákóczi Ferenc nyomában Horvátországban elnevezésű túrán. 
 

Tapasztalatok, feladatok 

A jövőben több időt kell fordítani a szóbeli kifejezőkészség fejlesztésére. 

A következő tanévben folytatjuk a témánkénti feladatbankok kiegészítését, egységbe rendezését, 

kiegészítve a digitális tartalmakkal. Belső továbbképzés során ismertetjük meg egymással a digitális 

oktatás során megismert újszerű módszereket, lehetőségeket. 

  Szinte minden tanulónk írt központi felvételit, habár igen eltérő a tanulmányi eredményük. A 

jövőben a nagyobb eredményesség eléréséhez külön stratégiát kell kidolgozni a gyengébb tanulók 

számára. 

 

Összefoglaló a matematika munkaközösség munkájáról 
 

A kitűzött célok és feladatok megvalósulása 

Az idei évben elindított 6. évfolyamos képesség szerinti csoportbontás pozitív visszajelzést 

hozott úgy szülői, mint tanulói részről. A csoportok közötti átjárhatóság biztosított, félévkor 5 tanuló 

került másik helyre. A nívó csoportok számára a 6.-os tanmenetet átdolgoztuk.  

Bemutató órát tartottunk matematikából, mely elérte célját. Az egymástól való tanulás, a tudás 

megosztás megvalósult. Módszertani képzésen is részt vettünk, mely hasznos volt. Sok a gyakorlatban 

használható módszert kaptunk. 

A továbbtanulásra való felkészülés is jól sikerült, hiszen a diákok 90%-át az elsőnek megjelölt 

intézményekbe vették fel.  

  Az önálló ismeretszerzésre való felkészülés, az informatika órán tanultak beépítése a 

mindennapi feladatokba (projekt munka, szövegszerkesztés stb.), a tantárgyak közötti komplexitás 

fontosságának felismertetése és a digitális tananyag illetve interaktív módszerek használata, a digitális 

oktatás keretében megvalósult. 

Ugyanakkor a kialakult helyzet rámutatott arra is, hogy vannak olyan tantárgyak, melyek online 

oktatása nem igazán valósítható meg, szükséges a tanári magyarázat (pl. matematika, kémia)! 

Tanulóink (10-18 fő) szívesen használják ki kézügyességüket. 5 rajzpályázatra küldték el 

munkájukat, képviselték iskolánkat és szép eredményeket értek el. 

 

Tapasztalatok, feladatok 

A jövőben is szeretnénk a bemutató órák rendszerét megtartani, ezáltal könnyíteni a tagozatok 

közötti átmenetet. 

A kompetencia mérés sajnos elmaradt, de a tavalyi eredmények tükrében dolgozunk, hogy 

eredményeink javuljanak. 
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A pedagógusok értékelési és önértékelési rendszerének folytatása a vírus helyzet miatt a 

következő tanévre tevődött át. 

 Az online oktatást követően néhány évfolyamon a tanmeneteket kicsit újragondolva fejeztük 

be a tanévet. Szeptemberben így, kiegészítésre, ismétlésre és több gyakorlásra lesz szükség, mielőtt 

elkezdjük az új részeket. A rendkívüli helyzet következtében szeptemberre tolódott a képesség szerinti 

bontás megszervezése a 6. osztályosoknál. 

Az 5.-ben történő matematika tankönyv váltása némi bizonytalanságot hozott. Fontos 

feladatunk nyárra, a már elkészült helyi tantervnek megfelelő tanmenet kidolgozása! 

A jó rajzkészségűek élményhez juttatása miatt a rajzpályázatok figyelemmel kísérése is fontos 

feladat a jövő évben is. 

 

Összefoglaló az idegen nyelvi munkaközösség munkájáról  
 

A kitűzött célok és feladatok megvalósulása 

  A munkatervben meghatározott céljainkat jórészt megvalósítottuk, a digitális oktatás folyamán 

új céljaink is támadtak.  A diákok idegen nyelvi kompetenciáját változatos módon fejlesztettük 

kihasználva az új lehetőségeket.  A központi kompetenciamérés elmaradt, de rendszeresen mértük a 

diákok hallás utáni és olvasott szöveg értésének szintjét. Az országismeret jegyében szervezett 

témadélutánjaink közül a Szent Márton napját megünnepeltük, Szent Patrikot sajnos nem tudtuk.  

  A 2. évfolyamon első alkalommal kezdtük el az idegen nyelv tanítását órarendi keretben, a 3. 

évfolyamon nyelvi fürdők keretében foglalkoztunk a kicsikkel. Az iskola jövendőbeli elsőseit várván 

bemutatkozott a másodikos nyelvi csoportokkal is a Gólyanapon.  

 Munkánk során korszerű eszközöket, applikációkat használtunk, ennek körét széles körben 

bővítettük, a jó tapasztalatokat megosztottuk egymással közösségi csoportjainkban. 

 A sajátos nevelési igényű diákjainkat kiemelt figyelemmel kezeltük, differenciálást 

alkalmaztunk a tanítás során. Tehetséggondozó szakkörünk is sikerrel működött. 

A továbbképzéseken részt vevő kollégák sokféle új módszert sajátítottak el, meg is osztották 

tanártársaikkal. Egy belső továbbképzésünk elmaradt (április hónapban: A motiváció szerepe címmel).  

  A diákok környezettudatosságának fejlesztése érdekében és a fenntarthatóság jegyében 

szelektív hulladékgyűjtőket készítettünk és helyeztünk ki az iskolában.  

  Kiemelt célunk volt, hogy diákjaink a célországokban tudják használni a megszerzett tudást. Ez 

most nem valósult meg a kialakult helyzet miatt.  

Az új NAT-nak megfelelően részben elkészítettük a helyi tanterveket, új tankönyveket 

választottunk.   

 

Tapasztalatok, feladatok 

További feladataink vannak a kompetenciamérés területén. Várjuk a tavalyi mérés országos 

eredményeit a mi saját mutatóinkkal való összevetés és elemzés céljából. Szent Patrik napját 

megpróbáljuk bepótolni az új tanév elején vagy egy másik szenthez kapcsolódóan valósítjuk meg a 

témanapot ősszel.  

Kifejezetten jó a második évfolyamos  innováció fogadtatása: a kicsik játékos módon 

ismerkednek az angol és német nyelv alapjaival. A nyelvi fürdők 3. évfolyamon sikeresek voltak. 

Különösen az angol nyelv népszerű az országos tendenciának megfelelően. A Gólyanapi műsor  sikert 

aratott, bizonyára hagyománnyá válik a további években.  

Az iskola minden korszerű eszközzel rendelkezik a sikeres tanításhoz. A digitális oktatás során 

a családokban is volt majdnem elég eszköz. Ha nem volt, az iskola biztosított tableteket. Az év első 

kétharmad részében hatékonyan használtuk a nyelvi labort és minden interaktív eszközt. Ezek 

segítségével sokkal könnyebbé válik a motiváció is. A szakkör keretében a tehetséggondozással 

foglalkoztunk, mivel iskolánk végzős tanulóinak jó része nyelvtagozaton folytatja általában 

tanulmányait (az idén 30 %). 

Az SNI tagozaton kiscsoportban oktatjuk az angol nyelvet szem előtt tartva az speciális 

adottságokat. A továbbiakban egy sajátos nevelési igényű diákoknak kifejlesztett tankönyvet is 

tervezünk bevezetni.  
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A KaPi továbbképzések igen hasznosak voltak: az ott szerzett információk mindig naprakészek. 

A tanév utolsó harmadában a memóriatechnikák témakörében vettünk részt Petkes Csaba 

továbbképzésén. Nagyon jónak, alkalmazhatónak tartjuk a kreatív ötleteket. Kipróbálásuk 

szeptemberben következik. 

A hulladékgyűjtőket elkészítettük, elhelyeztük az iskolában, propagáltuk használatukat. A 

diákönkormányzat és az iskolavezetés jóvoltából nagyobb szelektív kukák is lettek az iskolában. 

A helyi tantervek megalkotásánál széles körben tájékozódtunk, ezek alapján szeptemberre 

megalkotjuk a tanmeneteket.  

Szeptemberben alkalom volt arra, hogy kipróbáljuk a párban tanítást egy anyanyelvű tanár 

bevonásával. A gyerekek nagyon kedvelték ezt a munkaformát. Szeretnénk ebből több alkalmat.  

Levelezős csoportversenybe is bekapcsolódtunk (Hebe Kiadó) és sok kellemes élményben volt 

részünk a közösségépítés és ismeretszerzés jegyében.  

Összefoglaló a természettudományos és testnevelés munkaközösség munkájáról 

A kitűzött célok és feladatok megvalósulása 

- egészséges életmódra nevelés: 

Testnevelés és a mindennapos testnevelés órákon a szabadidős sportok megszerettetése 

folyamatosan zajlott a tanévben. 
- tanulók motiváltságának növelése: sok új játékos gyakorlat került megismerésre,  

     melyeket a „mozgástanítás felsőfokon” facebook közösség révén ismertünk meg. 

       A pedagógusok átadják egymásnak az újonnan megismert játékok módszertanát. 

- mozgás szeretetére nevelés: 

 - szabadidős sportok megismertetése a tanulókkal 

       - a mindennapos testnevelés újra szervezésével sokkal hatékonyabban tudunk dolgozni, az új 

csoportkialakítás sokkal több lehetőséget adott a változatos mozgásszervezésre: floorball, frizbi, méta, 

tollaslabda, tenisz, röplabda, kondi terem használata… 

 - a környezeti nevelés színtereinek szélesítése: 

 -  Állatok Világnapján csapatverseny rendezése megtörtént, sok tanuló vett 

    részt, nagyon sikeres program volt. 

           -  Természetbarát szakkör működtetése: az őszi természetjárás jól sikerült,     

             kedvelt időtöltés a tanulók körében. Sokan vesznek részt a programban. 

           -  A Madárbarát iskolakert program fenntartása megtörtént. Két újabb nyitott etető került 

kihelyezésre, így már 10 nagy etető van az iskolakertben. A folyamatos etetést a tanulók bevonásával 

végeztük. A dokumentálás folyamatosan megtörtént. 

-  tehetséggondozás : - a versenyfelkészítés folyamatosan zajlott természetismeret, földrajz, biológia 

és  testnevelés tantárgyakban. Sajnos a járvány miatt a tavaszi versenyek elmaradtak!!! 

Tapasztalatok, feladatok 

  Állandóvá vált a tanórákon a projektor használata. Prezentációk, interaktív tananyagok és 

rövidfilmek alkalmazásával teszik sokkal színesebbé a tanórákat a pedagógusok. Ezekkel a 

módszerekkel lehet hatékonyan fenntartani a tanulók érdeklődését és motiváltságát. Otthoni 

felkészülésük is kiegészült az online kutatással, prezentációk készítésével. 

Közkedveltek és sikeresek Technika órákon az eszközhasználó, kreatív tanórák. Nagyon 

sikeres a háztartási ismeretek oktatása, a főzés és a házkörüli praktikák elsajátítása. A tanítási órák jó 

hangulatban telnek, próbálunk mindig a tankönyvhöz igazodva ötletes tárgyakat készíteni, rajz, plakát 

formájában - csoportmunkában dolgozva. 

 

A digitális tanrend tapasztalatai 

A pedagógusok beszámolói alapján nagyon tanulságos és érdekes, viszont nagyon sok 

többletmunkát is jelentő időszak volt ez a két és fél hónap! Elsősorban a digitális és online térben 

elérhető segédanyagok, játékok, oktató anyagok tárháza szélesedett óriási módon. Mindenki arról 

számolt be, hogy ezen időszak alatt nagyon sok jól hasznosítható digitális tananyagtartalmat, 
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kiegészítő érdekes segédanyagot, játékot talált a munkájához. Ezen segédanyagok jól támogatták a 

digitális oktató munkájukat. 

Fejleszthető terület  

Testnevelés órákon a Netfit felmérésben kimutatott fejlesztésre szoruló évfolyamok célirányos 

fejlesztése.  

Változatosabb tanórai differenciált foglalkoztatás, és ezen tapasztalatok, módszerek belső 

megosztása a tantestületen belül! 

 

Összefoglaló az osztályfőnöki munkaközösség munkájáról 
 

A kitűzött célok és feladatok megvalósulása 

A munkatervben vállalt iskolai feladatainkat csak részben tudtuk teljesíteni, programjaink a 

második félévben kihirdetett veszélyhelyzet miatt nagyrészt elmaradtak. Szeptembertől több értékelési 

szempontot is meg kellett vitatnunk. Így a munkaközösség-vezetői megbeszéléseken kialakítottuk a 

szaktárgyi dicséretek feltételrendszerét, meghatároztuk a magatartás és szorgalom jegyek mellé adott 

szöveges értékelés minőségét és formáját, valamint közreműködtünk a házirend és a pedagógiai 

program frissítésében, átdolgozásában.  

Az év folyamán számos alkalmunk adódott továbbképzésre: augusztusban a munkaközösség-

vezetők, februárban az irodalomtanárok, májusban pedig tanulás-módszertani összejövetelen vettünk 

részt nagy számban.  

A diákok és nevelők hitéletét erősítették pl.  imaórák, reggeli gondolatok, közös zenés áhítatok, 

évfolyammisék; a lelkigyakorlat új közösségi formáját próbáltuk ki ősszel.  

Tartottuk a kapcsolatot a helyi és környékbeli kulturális és oktatási intézményekkel. Velük és a 

szakmai munkaközösségekkel együtt valósult meg néhány rendezvényünk az első félévben.  

Két hetedikes osztályunk vett részt a Határtalanul program keretében Horvátországban 

szeptemberben. További két osztály kirándulása elmaradt, a következő tanév elején pótolják. 

3 hatodikos osztályunk pedig pályázott az idén. Az idén is jól sikerült a pályaválasztási napunk, A 

Váci-napunk és a farsangunk. Szent Imre-napon szentmisét tartott nálunk Marton Zsolt püspök atya. 

Kisfilm készült ballagóink búcsúztatására.  

Kihívást jelentett a digitális oktatás váratlan bevezetése. De azt gondolom, a pedagógusok 

találékonysága, kreativitása és gyors önképzése – természetesen a szülők maximális együttműködése 

mellett - átsegített bennünket a nehézségeken. Nemcsak a szaktárgyi anyag átadására kerítettünk 

alkalmat a távoktatás alkalmával, hanem diákjaink lelki-érzelmi nevelését igyekeztünk megoldani a 

keretek adta lehetőségeken belül. 

 

Tapasztalatok, feladatok 

Az első félévben a munkaközösség-vezetői összejövetelek hatékony formájává váltak az 

intézmény működésével kapcsolatos véleménycserének. A veszélyhelyzet kihirdetése után elsődleges 

célunk az online tanítás feltételeinek megteremtése, az oktatás zavartalan folytatása volt.  

Az átállás váratlan szükségszerűsége okozott nehézséget elsősorban. Felmértük, hogy a pedagógusok 

és a diákok rendelkeznek-e otthoni számítógéppel. Akiknek nem volt eszközük, azokat laptoppal, 

illetve táblagéppel támogatta az intézmény. A diákok közül néhányan a papír alapú tananyag 

elsajátítást választották, részükre hetente postáztuk, kézbesítettük a tennivalókat. 

A pedagógusainknak komoly kihívást jelentett a tanulmányi előrehaladás szervezése, a tananyagok, 

különböző digitális tartalmak kialakítása, azok eljuttatása a diákokhoz, a számonkérés, az ellenőrzés, 

az értékelés kialakítása, hiszen eltérő digitális kompetenciával rendelkezünk. 

A szülőkkel és a diákokkal való kapcsolattartás formáit bővítettük a digitális oktatás időszakában. 

Internetes csoportok jöttek létre a Classroom alkalmazáson kívül is. Használtuk a Google Meet és 

Zoom adta lehetőségeket.Az utolsó két hétben a szülők és diákok részéről is jelentkezett igény a 

felzárkóztatásra, szívesen tettük. Mindannyiunk számára hiányzott a személyes kapcsolat. 
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Összefoglaló a napközis munkaközösség munkájáról 
 

A kitűzött célok és feladatok megvalósulása 

Az idei tanév egyik fő feladatának tekintettük a már előző tanévben elkezdett organikus 

pedagógia beépítését a délutáni tevékenységekbe is. A tanév elején elláttuk foglalkozási terveinket a 

kapcsolódási pontokkal a hálózatos tudásépítésben. A tanulásmentes péntek délutánok (tematikus 

délutánok) különálló tervezetei is a személyiségközpontú pedagógiára épültek, kiegészítve az aktuális 

témaköröket.  

  Oktató-nevelő munkánkba igyekeztünk beépíteni tantermeink informatikai eszköztárát, különös 

tekintettel a házi feladatok közös ellenőrzésére. Használjuk különböző változatos, érdeklődést keltő és 

érdekes feladatok megoldására a jobb képességű tanulóknál (differenciálás, fejlesztő terhelés). 

Munkaközösségünk a belső továbbképzés fórumává vált, mivel napközis továbbképzésen egyikünk 

sem vett részt, így szóbeli tapasztalatcsere, a nyílt napokon, Gólyanapon szerzett ismeretek átadása 

történt meg. Valamennyien elvégeztük a Memóriatechnikák és alkotótanulási módszerek 

alkalmazásának lehetőségei c. 30 órás helyi akkreditált továbbképzést. 

Személyiségformáló értékelési rendszert alakítottunk ki a csoportokon belül, amely az érzelmi 

intelligenciát is alakítja személyre szóló formatív jelrendszerével (dicséret, jó tanács). Reális kritika és 

önkritika gyakorlása került előtérbe az étkezőben tanúsított viselkedés értékelésére (magatartás 

értékelő táblázatok, ebédlői jutalomtábla). Az étkezési kultúra fejlesztése érdekében különös hangsúlyt 

fektettünk a megfelelő evőeszköz-használatra, az új ízek megismerésére, az illemtudó viselkedésre 

(étkezés előtti és utáni imák).  

A tanulók folyamatos figyelemmel kísérése (a nevelők általi udvarfelosztás) a tudatos 

figyelemfelhívás következtében számottevő rongálás nem történt sem az épületeken belül, sem kívül. 

Az újonnan kialakított vizesblokkokat a tanulók többé-kevésbé rendeltetésszerűen használták. Nagy 

jelentőséggel bír, hogy számottevő baleset nem fordult elő ebben a tanévben. 

A tanév elején tervezett programok március 13-ig megvalósultak a munkatervben 

meghatározottak szerint. A koronavírus járvány miatti veszélyhelyzet miatt március 16-tól az oktatás 

digitális térbe helyeződött és tantermen kívüli oktatásként folytatódott. Április 9-től egy gyermekét 

egyedül nevelő édesanya vette igénybe a tanulófelügyeletet. Így ettől kezdve munkaközösségünk tagjai 

látták el felváltva ezt a feladatot, felmentést adva az egészségügyileg és koránál fogva, vagy családi 

okok miatt veszélyeztetett kollégák számára. Továbbra is megmaradt saját óráink feltöltése és a 

tanulmányi munka segítése az e-naplóban. Nagyobb igény a tanulófelügyelet iránt jún.02-től 

jelentkezett, melyet 06.26-ig kellett ellátnunk. Ennek keretén belül nyári napközis jellegű 

foglalkozásokat terveztünk, hiszen a tanulók már nem, vagy csak nagyon kevés elvégzendő feladatot 

kaptak. Mivel egy nevelő már kevés ekkora gyermeklétszámhoz (54 fő), a nyári szünet első napjától 

kezdve párosával kerültünk beosztásra már teljes létszámban. Különböző programok szervezésével, 

(Rendőrségi látogatás, jászberényi kirándulás, térzene, online térképhasználat, kézműves 

foglalkozások, sportvetélkedők stb.) természetesen a megfelelő óvintézkedések betartásával 

igyekeztünk változatossá, élményekben gazdaggá tenni ezt az időszakot.  

 

Tapasztalatok, feladatok 

A digitális oktatás egyik sarkalatos pontja a személyes találkozások hiánya volt. Egy-egy 

biztató fejecskével, dicsérő szavakkal próbáltuk motiválni a gyerekeket, de a végére már igen fáradttá, 

fásulttá váltak. Az iskola, a tanító és egymás hiányát tükrözte a tanulófelügyeletre került tanulók 

viselkedése, szinte semmi kötött programot nem igényeltek, csakis egymás társaságát, szépen, szinte 

egyik pillanatról a másikra próbálták kiépíteni régebbi kapcsolataikat. A személyes tanuló-tanító 

kapcsolat azonban semmivel nem pótolható, szemmel láthatóan mi is hiányoztunk nekik. A helyzet 

„pozitív” hatását látom abban, hogy mivel ezek a gyerekek még kicsik, feltétlenül szükségük volt 

segítségre a feladatok feltöltésében. Így kénytelen volt gyermekével foglalkozni az a szülő is, aki eddig 

ezt nem tette. Ebben a túlfűtött helyzetben azonban nagyon sok teher hárult a szülőkre. 
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Összefoglaló az SNI tagozat munkájáról 
 

A kitűzött célok, feladatok megvalósulása 

 A mulasztások csökkentése sajnos az idei tanévben sem sikerült. Öt olyan diákunk van, aki 

mulasztás miatt nem osztályozható. ( Kettő 4. osztályos, egy 5. és két 6-os. A következő tanévben 

közülük csak kettő tanuló lesz még tanköteles, hárman betöltötték a 16. életévüket.)  

 Tanulóink személyiségének komplex fejlesztése részben sikerült, sajnos a tavaszi 

élményprogramok a vírushelyzet miatt nem valósulhattak meg. 

A mindennapokban megjelenik az önismeret, a másság elfogadása, a tolerancia, türelem, stb. 

kérdése, melyekkel nagyon megküzdünk, hiszen otthonról nem hoznak magukkal ismereteket, vagy 

másképp kezelik, értelmezik ezeket.   

Az egymás szeretetére, tiszteletére, katolikus hitéletre, hazaszeretetre nevelés is szerepel 

céljaink között.  E cél megvalósulása folyamatosan történik, a komplex személyiségfejlesztéssel együtt 

a mindennapok feladata. Kicsi javulás látható a katolikus hitéletre nevelésben. Az évfolyammisére már 

egy-két gyermekkel több eljön és van egy ministráló kislányunk is. Minden reggel imádsággal kezdjük 

a napot, valamint az étkezések előtt és után is elmondjuk az imát.    

 A tantárgyi átlagok javítása részben valósult meg. Az alsó tagozaton a magyar nyelv átlaga 

kicsit emelkedett 3,46-ra, míg az irodalom sajnos 3,8-ről, 3,55-ra csökkent. A matematika és a 

környezetismeret egyaránt emelkedett, 3-ról 3,73-ra, illetve 3,75-ról 4,025-re. A felső tagozat 

átlagainak emelkedése sajnos csak természetismeretből tapasztalható, 2,79-ról 3,1-re. A többi tantárgy 

átlaga csökkent. Magyar nyelvből 3,21-ról, 2,7-re, irodalomból 3,41-ról 3,12-ra, matematikából pici 

csökkenés van, 3,05-ról 3-ra. A nyelvtan mellett a történelem tantárgy az, amelyből 3 alatt van az 

átlag, 2,6. Ezeket az eredményeket annak is betudjuk, hogy március közepétől önállóan dolgoztak 

otthon, kevés segítséget tudott nyújtani a család számukra. 

Egyik fő célunknak tűztük ki, a tanulás módszertani kultúránk fejlesztését. Igyekeztünk is 

eleget tenni ennek. Két kolléga (Balogh Rozália és Juhász Erzsébet) februárban és március elején 

végezték el „A háromlabdás kaszkád dobás a tanulási zavar prevenciója és terápiájaként, valamint a 

tanórákon és a tehetséggondozásban” című 30 órás képzést. Májusban pedig mind az öten részt 

vettünk a „Memóriatechnikák és alkotó tanulási módszerek alkalmazásának lehetőségei” című 

pedagógus továbbképzésen. Bízunk benne, hogy mind a két programban tanultakkal színesebbé, 

érdekesebbé tudjuk tenni tanulóink számára az iskolai tanulást! 

A különleges bánásmódot igénylő tanulókra való figyelem folyamatos, külön feladatok 

készítése, motiválásuk, a társakkal való elfogadtatásuk minden nap feladat. 

A veszélyeztetett családok szüleivel, több-kevesebb eredménnyel, tartjuk a kapcsolatot 

telefonon, vagy személyesen, az osztályfőnök, illetve az őt segítő családgondozó. A tanév végi 

magatartás –és szorgalom értékelő rendszert kidolgoztuk.   

Az idei tanévben két egyetemista hospitálónk, illetve gyakorlatot végző hallgatónk volt, 

mindketten gyógypedagógia szakon tanulnak/tanultak. Az egyetemi hallgatók mellett egy 

gyógypedagógiai asszisztens gyakornokunk is volt.  

Két kolléganőnél Vassné Füzesi Zsuzsannánál és Bana Sándornénál tanfelügyeleti látogatás történt.   

 

Tapasztalatok, feladatok 
A gyermekvédelmi munka egyre több feladatot ró ránk. Még mindig küzdünk az igazolatlan 

mulasztásokkal és a túlkorosan hozzánk kerülő, a szabályokat be nem tartó, a közösséghez 

alkalmazkodni nem tudó gyerekekkel. A lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók is zömében közülük 

kerülnek ki. A 14-15 évesen ötödik, vagy hatodik osztályba kerülő gyerek nem fogja elvégezni a nyolc 

osztályt, mert nem fog iskolába járni. A gyermekjóléti szolgálat évente több szakmaközi megbeszélést 

is tart, melyeken többször előkerül ez a probléma is, de nem történik előrelépés.  

A gyerekek érdeklődésének felkeltése a tanulás iránt is motivált bennünket arra, hogy 

módszertani ismereteinket fejlesszük. A következő tanév feladatai közé soroljuk ezen módszerek 

kipróbálását, alkalmazását. (kaszkád, „tanulnijó”!) Bízunk benne, hogy a gyerekek motiválására 

segítségünkre lesznek! 
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Összefoglaló a Diákönkormányzat munkájáról 
 

A kitűzött célok és feladatok megvalósulása 

A tanév kezdetén összeállított munkatervet - melyet a vezetőséggel és a munkaközösségekkel 

egyeztettünk - követtük az év folyamán. Sajnos a II. félévre tervezett programjaink elmaradtak. A 

szervezési feladatokat elvégeztük, de megvalósításuk a következő tanévre marad. Megszerveztük az 

őszi papírgyűjtést, a magyar népmese napját, a pályaorientációs napot, iskolánk névadójának ünnepét 

és a farsangot. Nemzeti ünnepeinkre rádión keresztül emlékeztünk. Diákjaink- a kialakult 

hagyományok szerint - részt vettek a városi adventi rendezvényeken. 

Programjainkat az idén a diákönkormányzatot alkotó diákok javaslatai alapján állítottuk össze. 

Így állatkerti és múzeumpedagógiai foglalkozások, mozi- és színházlátogatások, osztálykirándulások 

zajlottak az első félévben.  Javaslatuk alapján csatlakoztunk a pénzügyi témahét programjaihoz, a víz 

világnapjára és a Föld napjára tervezett programokhoz, melyek szintén elmaradtak. Viszont a nyári 

szünetben több tábor is várja a vácis gyerekeket: napközis, művészeti mátrafüredi, vándor-  és hittan.  

A végzősök búcsúztatásával kapcsolatos feladatainkat is sikerült elvégeznünk. Online szavazással 

Nebuló-díjast jutalmaztunk. 

 

Tapasztalatok, feladatok 

Az ősszel megtartott pályaorientációs napot összekötöttük a Határtalanul elnevezésű pályázat 

kirándulásán részt vett osztályok témanapjával. Így minden évfolyam számára tudtunk hasznos 

programot biztosítani. Az idei tanévben is a helyi gimnázium tanulóival adtunk közös adventi műsort a 

városi rendezvényen; együttműködésünk gyümölcsözőnek bizonyult ismét. 

A február 21-én tartott farsangunk az egyik legsikeresebb rendezvényünk volt az évben.  

Szeretnénk a jövőben több, a tagozatokat összekötő programokat szervezni. Ezzel erősíteni az 

intézményi összetartozás érzését. Jó lenne megismertetni diákjainkat a másik tagozaton tanulók 

mindennapjaival és ünnepnapjaival.  
  

XI. SZÜLŐKKEL VALÓ KAPCSOLATTARTÁS TAPASZTALATAI 
 

Szülői értekezletek  

A szülőkkel való együttműködés, személyes kapcsolattartás fontos eleme a szülői értekezlet. 

Különösen az első évfolyamon kiemelt jelentőségű a szülők megnyerése az iskola számára. Ezért 

havonta szülői értekezletet, soron kívüli fogadóórákat tartanak az elsős tanítók. A többi évfolyamon 

évente háromszor van szülői értekezlet. A tanév elején az első, az ötödik és a nyolcadik osztályban 

évfolyam szintű szülői értekezleteket is tartunk, az egész évfolyamot érintő kérdések, specifikumok 

miatt (iskolakezdés, tagozatváltás, továbbtanulás). Rendkívüli szülői értekezlet összehívására a tanév 

során a nyolcadik évfolyamon a ballagási megbeszélések miatt  került sor. 
 

Szülői részvétel %-ban:  

Az alsó tagozaton a részvétel szinte 100%-os. Korábban  szülők részvétele az évfolyamok 

emelkedésével csökkent, most szinte minden osztályban 70-80%-os. Az első osztályban való 

felvételi beszélgetés során mindkét szülőt kérjük az együttműködésre. Katolikus iskolába tudatos, 

elkötelezett szülők íratják alapvetően a gyereküket. Nem csak a szülői értekezleten, hanem az 

iskolai programokon beleértve a liturgikus alkalmakat is egyre több szülő vesz részt. Apukák is!!  

Sajnos z SNI tagozaton ez szinte sokkal alacsonyabb, viszont a korábbiakhoz képest sokkal 

jelentősebb. A szülői értekezletekre sajnos éppen azok a szülők nem jönnek, ahol nagyobb 

szükség lenne személyes konzultációkra. Sőt a kapcsolattartás más formáiban is nehéz őket elérni. 

Őket külön kell behívni. Ezért elengedhetetlenül szükséges lenne a családlátogatások gyarapítása, 

hiszen ekkor jobban tudunk tájékozódni a gyermekek otthoni körülményeiről, a személyes 

találkozások sokat segítenének a nevelési helyzetek megoldásában, a problémák megértésében. 
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Egyéb kapcsolattartás formáinak tapasztalata 

 

Félévente 3 alkalommal tartunk fogadó órát. A szülők a felmerülő problémák arányában 

jönnek, esetleg hívásra. Bizonyos tantárgyak esetében nagyobb az érdeklődés, különösen a félévi 

és az év végi osztályzatok lezárása előtt.  Amennyiben a fogadóórákat nem tudják igénybe venni, 

előre egyeztetett időpontban felkereshetik a szaktanárokat az iskolában. 

A kapcsolattartás jó eszköze különösen a tájékoztatásra az e-napló, amit a legtöbb szülő 

használ, sajnos itt is a problémás gyermekek szülei nem. Ha fizikailag nem képes vagy problémája 

adódik, akkor az iskolatitkárok segítenek nekik. 

Gyakran keresik a pedagógusok és a szülők kölcsönösen egymást telefonon és e-mailben. 

A legújabb és jól működő kapcsolattartási fórum a facebook zárt csoport, minden osztálynak van.  

Itt rendszeresen osztanak meg fontos, mindenkit érintő információkat egymással. Új jelenség, 

hogy időnként túl sokat is szerettek volna a szülők a virtuális térben pl. messengeren elintézni az 

ügyeiket. A digitális oktatás során viszont jó szolgálatot tettek ezek a fórumok a szülőkkel, a 

tanulókkal való kapcsolattartásban, sőt még az oktatásban is. Néhány osztályfőnök online videós 

szülői értekezletet is tartott. 

A leghatékonyabb és emberibb kapcsolattartó eszköz azonban a személyes találkozás, 

kapcsolattartás. Kirándulások, színházlátogatások alkalmával jó, ha a szülők is jönnek, ennek igazi 

közösségformáló ereje van. Mint ahogyan az iskolai ünnepségeken, programokon való minél 

nagyobb szülői részvétel.  

 
Tapasztalatok, problémák, feladatok 

Pozitív fejlemény, hogy nem csak a szülői értekezleten, hanem az iskolai programokon 

beleértve a liturgikus alkalmakat is egyre több szülő vesz részt. Apukák is!!  

Szinte minden osztályban van már családi nap. A családokkal együtt töltött időben lehetőség 

nyílik a személyesebb, bensőségesebb beszélgetésekre egy iskolától távoli helyszínen. A szülők egy 

része igényli a többi szülő társaságát, szeretnek kirándulni, ők is a „csapatépítés” hívei.  Így sikerülhet 

partneri viszonyt kialakítani az osztályban a gyerekek, szülők és tanárok között.  

Sajnos negatív tapasztalat, hogy vannak esetek, amikor a szülő bele akar folyni a gyerekek 

közti konfliktusok megoldásába, illetve akár közösségi oldalakat is felhasznál arra, hogy a helyzetet 

„tisztázza”, és gyakran egyoldalú véleményt fogalmaz meg.  

Szomorú tapasztat, hogy nevelési, ill. erkölcsi kérdésekben néhányan nem szívesen fogadják 

meg a véleményünket. Elfogultak gyermekeikkel. 

Még nyitottabbá kell tennünk ezért iskolánkat a szülők számára. Ennek a már működő 

formáit jobban kell népszerűsítenünk (iskolai rendezvényekre meghívjuk a szülőket, „nyílt” órákat 

tartunk). 

A partnerközpontúság jegyében még nagyobb súlyt kell fektetni az intézményen belüli 

információáramlás, közösségi tevékenység és együttműködési formák kialakítására: tanár-tanár, tanár-

diák valamint iskola-szülő viszonylatában.  

XII. GYERMEKVÉDELMI MUNKA 
 

Tagozatonként 1 fő végzi a gyermekvédelmi munkát díjazás nélkül. Munkánkat az előző évek 

gyakorlatának megfelelően végeztük. Munkaköri leírás szerint dolgozunk, amely tartalmazza 

feladatainkat, kapcsolatrendszerünket, jelzési kötelezettségeinket, a felelősségi köröket.  

Kapcsolatrendszerünk: mindhárman kapcsolatot tartunk az intézmény pedagógusaival, 

osztályfőnökeivel /kulcsszereplő!/, az iskola vezetőjével, helyetteseivel, iskolai védőnővel, 

Gyermekjóléti Központ munkatársaival, Nevelési Tanácsadóval, Logopédiai Intézettel.  

A felelősök munkáját nagyban segítené, ha negyedévente megbeszélést tartanának az 

iskolavezetés közreműködésével. 
1. Az intézmény tanulóinak létszáma:691 fő 

Alsó tagozatos: 289 

Felső tagozatos: 367 
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Sajátos nevelési igényű tanuló: 33  

 

2. Hátrányos helyzetű tanulók száma: 29 fő  

 

Ez az adat az előző tanév végi 184 főről drasztikus csökkenést jelez, magyarázatra szorul. A 

statisztikai adatokat a központi rendszer szolgáltatta. A mutatószámok drasztikus csökkenése nem a 

valóságot mutatja. Sajnos ilyen nagymértékű javulásról nincs szó.  

Oka, hogy a szülők - az ingyenes tankönyvek bevezetésével - nem mennek el annak lejárta után a 

hátrányos helyzetet igazoló gyermekvédelmi kedvezmény meghosszabbítására. Pedig a 

gyermekvédelmi kedvezmény egyéb juttatásokkal jár: 2 x 6500 ft támogatás mellett élelmiszer segélyt 

is kaphatnak 

  

Ebből halmozottan hátrányos helyzetű tanulók száma: 9 fő 

 

Veszélyeztetettek száma: 18 fő (alsóban 3 fő, felsőben 6 + 2 egy.tanrend ,  SNI-ben 7 )  

A veszélyeztetettek száma a felső tagozatban 2 egyéni tanrendű gyermekkel egészült ki.                                                       

 

3. Védelembe vett gyermekek száma a félévi adatok alapján:14 fő (6 fő alsóban, 3 fő felsőben, SNI 5 

fő). 

  

4. Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény a félévi adatok alapján:77 fő (38 fő alsós, 25 felsős, 14 fő 

SNI) A fentebbi adat az előző évhez összeségében csökken, az SNI tagozaton kevéssel nő. 

Előző félévi adat: 113 fő (54 alsós, 47 felsős, 12 fő SNI) 

 

5. Tankönyvtámogatást minden tanulónk kapott:691 fő  

 

7. Igazolatlan mulasztás miatti jelzések: 

Felszólítás: alsó tagozaton: 5 fő, felső tagozaton:53 fő, SNI: 39 fő. Összesen: 97 fő 

Feljelentés: alsó tagozaton:4 fő, felső tagozaton:22 fő, SNI:34 fő. Összesen: 60 fő 

  

8-9. Gyermekbántalmazásról nincs tudomásunk, ebből kifolyólag hatósági intézkedés megtételére 

történő javaslattételre nem került sor.  

Néhány tanulóval kapcsolatban fegyelmi eljárásra került sor a Házirendet sértő magatartási problémák 

súlyos megsértése miatt. A megszületett döntések után a megfigyelési szakaszban pozitív a kép, 

befolyásolja a többi tanuló magatartását is. 

Problémás esetek: Fegyelmi tárgyalások. Írásban, jegyzőkönyvben kerülnek rögzítésre. 

 

10.  Veszélyeztetett gyermekek ellátásában való közreműködés:  

A felső tagozaton az egyik veszélyeztetett gyermek felügyeletét délutánonként a napközi biztosította, 

ahonnan sajnos 2020. március 2-án kiiratkozott, két héttel megelőzve a vírusveszély miatti otthonról 

történő digitális oktatást.  

Az alsó tagozaton egy tanulóval kapcsolatban indokolatlan mulasztásai miatt került sor intézkedésre. 

Az alsó és az  SNI tagozaton tanuló  testvérek esetében a szülők különköltözése miatt bírósági végzés 

alapján kellett eljárnunk, mely szerint a leány gyermekeket az édesanyánál, a fiúkat az édesapánál 

helyezték el. Egy tanuló szakértői vizsgálatra küldése miatt kértük a Gyermekjóléti szolgálat 

segítségét, mert a szülő többszöri kérésünkre sem jött be az iskolába a papírokat aláírni. Az SNI 

tagozaton több tanuló folyamatos, indokolatlan hiányzása miatt kértünk segítséget. Sajnos az 

együttműködés nem sok sikerrel járt, az érintett tanulók továbbiakban sem jártak iskolába. 

                                                                                                                                                                                                                          

11. Kapcsolatrendszerünk: 

Napi kapcsolatban vagyunk, voltunk a vírushelyzetet megelőzően  

- az osztályfőnökökkel: 
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- folyamatos az of. részéről az igazolatlan hiányzások figyelemmel kísérése, az online oktatás ideje 

alatt is jelezték (első körben az intézményvezetőnek) azon tanulókat, akik nem megfelelően, vagy 

egyáltalán nem végezték el és küldték vissza feladataikat. Az osztályfőnökök jelzése alapján az 

igazgató úr az alsó tagozaton: 9 tanuló, A felső tagozaton:33, az SNI tagozaton: 4 tanuló esetében 

intézkedett, többségében sikeresen.    

- igazolatlan hiányzások nagy száma esetén a szülő értesítése, felszólítása telefonon, levélben, 

személyes találkozás formájában 

- iskolaigazgatóval, igazgató helyettesekkel - irányítás, koordináció, - fegyelmi tárgyalások levezetése  

-iskolapszichológussal: Művészetterápiás foglalkozások pszichológusok vezetésével, az 

Egyházmegyei Katolikus Iskolák Főhatósága támogatásával. 

Az önismereti foglalkozások célja a személyiségfejlesztés, önismeret fejlesztés, énkép alakítása, 

önbizalom erősítése. A tréning, a gyakorlatok, játékok és művészetterápiás elemek alkalmazásával 

fejtse ki hatását. 

A gyermekek szívesen vettek részt, csoportszinten szépen dolgoztak és egyénileg is látványos pozitív 

változások voltak megfigyelhetők. A pszichológusok foglalkozásokat tartottak az arra rászoruló 

tanulóknak, természetesen szülői beleegyezéssel. Nagy segítséget jelentett az osztályfőnököknek, 

szülőknek.  

 

- Család és Gyermekjóléti Központ munkatársaival –telefonon, levélben –hivatalos jelzés  

- napközis nevelővel, 

- Nevelési  Tanácsadó 

- jegyzővel 

- gyámhatósággal 

- iskola orvossal 

- iskolai védőnővel  

- szükség esetén az iskola rendőrével 

 

Jelzés az illetékes szakembernek. 

 

Mindenki a jelzőrendszer része! Kulcsszereplő az osztályfőnök! Elsősorban neki kell felderíteni és 

megoldani a problémákat. Ehhez mindenki segítségét kérje, aki a tanulóval kapcsolatban van.  

- Fontos az iskolavezetéssel, a gyermekvédelmi felelőssel, a szaktanárokkal és a napközis 

nevelővel való szoros kapcsolat. Mindig jelezzék gyermekvédelmi felelősnek, ha gond van a 

nyilvántartott tanulóval, vagy intézkedni kell, jellemzést kell írni róla. 

- A szülőkkel személyes kapcsolattartás elengedhetetlen /családlátogatás, szülő behívása az 

iskolába/. 

- A problémákat nekünk házon belül kell megoldanunk! 

- Ha ez nem eredményes, akkor forduljunk a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálathoz./a 

korai jelzés fontos/ 

- Több tanulóról készítettek az illetékes osztályfőnökök pedagógiai jellemzést.    

 

 12. Legfontosabb feladatok:  

- A problémák korai felismerése, okok keresése, a prevenció. 

Ha a gyermek személyiségfejlődésében, szocializációjában zavarok mutatkoznak, ennek a külvilág felé 

jelei, jelzései vannak. A zavarok mindig a gyermek szüleivel, nevelőivel és közvetlen környezetével 

való konfliktusban testesül meg. Ők a legtöbb gondot, bosszúságot okozó, nem a legkedveltebb 

tanulók. Észre kell vennünk a gyermek szóbeli és nem szóbeli üzenetét./ tekintet, testtartás, hangulat, 

fél, szorong, soha nem szólal meg, midig kérdez, osztály bohóca, igazság bajnoka, tanulásban 

visszaesik, magatartása elviselhetetlen…stb.  / Kivetíti a gondjait, ami sokszor nem tudatosul nála. 

 

Segítségnyújtás: 
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Tárgyi (ruhanemű, tartós élelmiszer) segítség nyújtás történt egy testvérpár esetében. Egy tanuló az 

egyik első osztályban laptopot kapott egy család felajánlásával. Több tanulónk az iskolából kapott 

digitális eszközt. 

 

Megközelíthetők, megszólíthatók legyük! Késztessük a tanulókat az együttműködésre. Fogadjon fel 

tanácsadójának! Mondja ki, amit érez, ha kimondja enyhül a baj/ együttérzést kap / Mondjuk neki: 

Fordulj szembe a félelmeiddel! Tedd meg, amit tudsz! 

 A harc helyett az egyetlen alternatíva az együttműködés, ez biztosítja a legnagyobb lehetőséget a 

szembenállások kiküszöbölésére, a konfliktusok konstruktív kezelésére. Agresszióját vezesse le úgy, 

hogy ne okozzon kárt sem önmagának, se másoknak. 

Biztosítanunk kell a hátrányos helyzetben lévő tanulók felzárkóztatását, lemaradásának enyhítését.                                   

 

Jelzés 

 

Mindenki a jelzőrendszer tagja, köteles jelezni, büntetőjogi felelőssége van. 

Minél hamarabb, akár gyanú esetén is, nem kell bizonyítani. Innentől a gyermekjóléti veszi át, de 

együtt kell működni velük. Protokoll szerint járnak el, igyekeznek visszajelezni, de ezt sokszor 

akadályozza, hogy szülő nem működik együtt velük, valamint a bürokrácia. Gyorsítja a folyamatot, ha 

a jelzés pontos / lakcím, elérhetőség, telefon, e-mail cím /, valamint küldjük a pedagógiai jellemzést is. 

Ha szükség van rá, akkor a rendőrség segítségét is lehet kérni /iskola rendőre/ 

 

13. Leggyakoribb problémák: rossz anyagi helyzet, munkanélküliség, rossz lakásviszonyok egyszülős 

család, anyagi gondok, rendezetlen családi élet, nevelés és ellenőrzés hiánya, iskolázatlan szülő, 

alacsony kulturáltsági szint, gondozatlanság, elhanyagoltság, 3 vagy több gyerek, tanulási nehézségek, 

rossz baráti kör, család felbomlása, alkoholizmus, igazolatlan hiányzások.  

A problémás tanulók szülei részéről gyakorta érdektelenség mutatkozik. Nem járnak el a szülői 

értekezletekre, nem tartják a kapcsolatot az iskolával. Sokszor problémát okoz, hogy nem elérhetőek a 

megadott telefonszámon.  

 

Magatartási, beilleszkedési nehézségekkel küzdő gyermekek: 

- otthoni, környezeti ártalmak   

 

- agresszivitás problémaköre, (társakkal és tanárokkal szemben) 

- vagy épp a közöny és a nyegleség, modortalanság,  

- több tanuló nem hajlandó tanulni, együttműködni, zavarva ezzel társaikat.  

- túlkorosság 

- újszerű problémák: digitális világ problémái okos telefon, facebook veszélyei/ fénykép, videó, 

hangfelvétel, bejegyzések írása- zaklatás, csúfolódás, zsarolás, rágalmazás, adathalászat, gyermek 

pornográfia / 

 

14. A 2. félévben és a vírushelyzet miatti távoktatás ideje alatti védőnői tevékenységek:  

 

A védőnő az alsó tagozaton a képmosás fontosságát, mikéntjét ismertette előadás formájában.   

Az életkori védőoltások (vírusos májgyulladás és méhnyakrák elleni) beadásra kerültek a 6. és 8. 

évfolyamon szigorú járványügyi előírások betartásával.  

A védőnői szűrések megtörténtek a fentebb említett két évfolyamon, Az orvosi szűrésekre nem került 

sor.  

Örömmel tapasztaltuk, hogy a gyerekek higiéniás állapota is javul. Ezt a védőnő vizsgálatai is 

alátámasztják.  Néhány tanulónál tapasztaltunk ápolatlanságot (itt általában ugyanazon tanulókat érinti 

a probléma), előfordult fejtetvesség is. Ezeket jeleztük a szülők felé, illetve a védőnő többször is 

leellenőrizte, hogy megszűnt-e a probléma. 

Az igazolatlanul hiányzó és a rossz magatartású tanulók száma csökken, évfolyamonként pár fő, de ők 

jelentős gondot okoznak mindenkinek. 
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 A Katolikus iskola házirendje nagyobb fegyelemre szoktatja tanulóinkat, a hittan oktatása jelentős 

támaszt nyújt a neveléshez, mert sok lehetőséget ad a beszélgetésre, amire nagy szüksége van a 

gyerekeknek. Ez egy támasz, iránymutatás, ami nagyon fontos a mai világban.   

 

15. Segítségnyújtás a digitális oktatás terén:  

A munkatervünkben szereplő március 15-ig ütemezett programok megvalósultak. A továbbiakban 

tervezetteket a járványügyi óvintézkedések meghiúsították, illetve átalakították. Sok tapasztalattal 

gazdagodtunk ebben az időszakban. Az oktatás a virtuális térbe helyeződött át, ezért a tanító-tanuló 

közötti hagyományos mindennapi személyes kapcsolat egyik napról a másikra megszűnt. Mivel nálunk 

az online oktatásnak nem volt kialakult gyakorlata, így nagyon nehéz dolgunk volt. A Google 

Classroom virtuális osztálytermeinek kialakítása után segítettük a tanulók bejelentkezését ebbe a 

rendszerbe. Egyeztettük és kidolgoztuk a tananyagok közzétételének gyakorlatát, az igénybe vehető 

segédanyagokat, módszereket. Kicsi gyerekek lévén még nem rendelkeznek olyan jártassággal a 

digitális eszközök használatában, ezért a szülőkre is nagyon nehéz feladat hárult, hiszen sokan munka 

mellett felügyelték, segítették gyermekeiket az otthoni tanulásban. A kezdeti nehézségek után 

elmondhatjuk, hogy többnyire minden gyerek tartotta az osztályfőnökökkel, tanítókkal valamilyen 

formában (telefon, videó chat, Viber -, Massanger üzenet, e-mail, Classroom) a kapcsolatot. A 

halmozottan hátrányos helyzetű, veszélyeztetett gyermekeknek még nehezebb volt a digitális oktatásra 

történő átállás, hiszen megfelelő eszköz és sok esetben segítő szülői háttér, internet elérhetőség 

hiányában súlyos terhet jelentett számukra.  

Az SNI tagozatunkon, ahol többségében ilyen gyermekekkel foglalkoznak kolléganőink Juhász 

Erzsébet munkaközösség vezető így ír tapasztalataikról: 

    Az online oktatás számunkra is új feladat volt. Tartottunk tőle, hogy hogyan fogjuk megoldani, 

mivel sok szülő nem együttműködő az iskolai munkában.  

- A digitális oktatás első napján levelet írtunk a családoknak, melyben tájékoztattuk a szülőket az 

elkövetkező tanulási rendről.  

-  Mivel e-mailt nem használ a szülők zöme és a gyerekek sem, így Messengeren tartottuk a 

kapcsolatot.  

- A fölsős osztályoknak csoportokat hoztunk létre, melybe beírtuk a feladatokat. Itt beszélni is 

tudtunk, szóban és írott formában is. Vissza privát üzenetben küldték a megoldásokat. 

- Az alsós gyerekek szülei kapták ugyanígy a feladatokat. 

- 5 tanuló postai úton kapta és az iskolába hozta vissza a kész munkákat, mert nincs otthon 

internetük. 

- Két tanuló igényelt tabletet, hogy tudjanak dolgozni. 

 

A legtöbb felsős tanulónknak vagy valamelyik  családtagjának már van okos telefonja, a facebook-ot 

használják. Így a Messenger csoport létrehozása után nagy kedvvel kezdtek a munkához. A kész 

feladatot lefotózták, visszaküldték. Új anyag esetén megbeszéltük, mikor hívja őket az osztályfőnök, 

megbeszélték a tananyagot, együtt megcsináltak egy feladatot, majd a többit önállóan végezték el. A 

visszaküldött megoldások hibáit jelezték feléjük. Hogy átlátható legyen a munka, mappákat hoztunk 

létre, beírva az osztálynévsort, azon belül minden tanulóhoz a tantárgyakat és ide mentettük le a 

visszaküldött feladatokat. Az alsós gyerekek szüleivel kellett a Messenger-kapcsolatot létrehozni, így 

őket külön-külön értesítették a kollégák a feladatokról. A kezdeti lelkesedés után egy kis idő elteltével 

voltak tanulók, akik kevésbé küldték a megoldásokat. Tagozatunkon 7 tanulótól nem kaptunk 

egyáltalán semmit, se a levélre, se telefonhívásra, se a családsegítő munkatárs megkeresésére nem 

reagáltak. Négy közülük már előzőleg sem járt iskolába, (mulasztás miatt nem osztályozhatók), egy 

gyerek nem volt Nagykátán, nem volt elérhető ugyanúgy, mint egy bejáró tanulónk. Egy fiú 

lustaságból nem dolgozott, látta a feladatot a csoportban, reagált is rá, de nem csinált semmit. A 33 

diákunkból 21 tudta digitális eszközzel megoldani a tanulást. 

A felajánlott korrepetálást nem vették igénybe a családok. Ha a feladatmegoldásban segítség kellett, 

azt jelezték az osztályfőnöknek, aki felhívta őket és megbeszélték a problémát. Féltették a gyerekeket, 

nem engedték még be őket az iskolába. 
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A többi tagozatunkon is szükség esetén az iskola biztosított eszközt az online oktatás feladatainak 

teljesítéséhez.  

Tabletet 19 fő igényelt. Főként hh-s és hhh-s helyzetű, otthon számítógéppel nem rendelkező tanuló. 

(1. osztályban= 1 fő, 2. osztályban = 1 fő, 3. osztályban = 3 fő, 4. osztályos SNI= 1 fő,  

5. osztályban 3 fő, 6. osztályban = 4 fő, 8. osztályban 5 fő + 1 fő SNI -ben tanuló.)   

„Papír alapon történő” oktatás lehetősége, levél formában való visszaküldéssel:  

Az otthoni internet elérhetőséggel nem rendelkező, hátrányos helyzetű tanulóknak levélben, írásos 

feladatanyaggal biztosította az iskola a tanév hátralevő részében történő oktatást. Voltak, akik 

rendszeresen elvégezték és behozták az elvégzett feladatokat, de sajnos akadtak olyan tanulók is, akik 

a felajánlott segítségek ellenére sem, vagy csak ritkán küldték be munkáikat. 

A tanítók, tanárok egyaránt felajánlották az arra rászoruló tanulóknak a korrepetálás lehetőségét. 

Sokan telefonon fel is keresték az érintett tanulók szüleit. A megkeresett tanulók közül csak néhányan 

éltek ezzel a lehetőséggel (főleg 1-2. évfolyamon).  

Ez az időszak sok tanulsággal járt számunkra. Igyekszünk összegezni, elemezni tapasztalatainkat, és 

ezek alapján felkészülni a hasonló időszakokra.                                                                                                                                                                                                          

XIII. ADMINISZTRÁCIÓS MUNKA 
 

Ebben az évben is az egyházmegye többi intézményéhez hasonlóan továbbra is az F2.  iskolai 

adminisztrációs rendszert használtuk a tanulók és alkalmazottak adatának nyilvántartására. A program 

segíti a napi adminisztrációt, nyomtatványok egyszerű előállítását. Az e-napló használata során a 

pedagógus kollégák nemcsak az óraadminisztrációt végzik el, hanem az órák anyagát, az aktuális házi 

feladatot és a dolgozatok időpontját is megosztják a szülőkkel. Az osztályfőnökök és szaktanárok 

üzenetüket is elküldhetik a szülők felé, ezen a webes felületen. Ez segítséget nyújt a hiányzások során 

felmerülő lemaradások megelőzésében. A félévi és év végi statisztikák elvégzéséhez adatokat, 

összegzéseket, átlagokat biztosít.  

Pedagógus kollégák a napi adminisztráció elvégzésére 5, míg diákok az igazolások 

bemutatására 15 napot vehetnek igénybe. Ezzel a naplózás időbeni pontos kitöltése megoldott. Az e-

napló naprakész. A kollégák az órai munkát, a házi feladatokat és tanulók eredményeit pontosan 

vezetik. Az intézmény jó működésének érdekében ezt a rendszert szeretnénk továbbra is használni.  

Sajnos továbbra is probléma a hiányzások igazolása, de ezt elsősorban a nem időben bemutatott 

igazolások okozzák. A törvényi kötelezettségünknek eleget téve a megfelelő hatóság felé az 

igazolatlan hiányzásokat jelentjük. Ám vannak, akik utólagosan, visszamenőleg hozzák igazolásukat. 

Így ezzel felesleges adminisztrációs terhet rónak az intézményre. A KIR rendszer aktualizálása időben, 

az elvárásoknak megfelelően történik. 

A digitális oktatás során, két szintéren folyt az adminisztráció. Az F2. rendszerben az aktuális 

anyagot rögzítették a kollégák. A Google Classroomjában osztálycsoportokat hoztunk létre az összes 

tantárggyal és itt jelentek meg az anyagok, videók, feladatok, számonkérések és tanulói munkák. A 

hiányosságokat a classroom rendszere rögzítette, de a pedagógusok is vezették maguknak. A tanulók 

hiányzásának rögzítése az e-naplóban így feleslegessé vált. Ezen rendkívüli helyzetben szerzett 

jegyeket az e-naplóban rögzítettük.  

A munkaidő nyilvántartást papíralapon és a digitális oktatás időszakában online kitöltős 

formában végezték a tanárok. 

XIV. PÁLYÁZATOK 
 

Pályázat 

neve 

Célja Nyert/nem 

nyert 

pályázott 

összeg 

Elnyert 

támogatás 

„Tanulmányi 
kirándulás 
hetedikeseknek”  
HAT-19-01-
0795 (7.a,7.b) 

Magyar történelmi és 
kulturális kincsek 
nyomában 
Horvátországban 

nyert 3.119.630 Ft 3.119.630 Ft 
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„Tanulmányi 
kirándulás 
hetedikeseknek”  
HAT-19-01-
0762 (7.c,7.d) 

Székelyföldi 
körutazás szászföldi 
kiugrással. 

nyert 3.519.060 Ft 3.519.060 Ft 

„Kultúra és 

közművelődés 

Nagykátán” 

VEKOP-7.3.4.-

17-2017-00014 

A közművelődés 
céljainak 
megvalósítása 
oktatási intézmények 
által. 

nyert 

komzorciumban 

6 intézmény 

25.400.000,-Ft 

konzorciumi 

partnerként 

arányosan 

3.527.200 ft. 

25.400.000,-Ft 

konzorciumi 

partnerként 

arányosan 

3.527.200 ft. 

 

A jelenlegi „Határtalanul” pályázási ciklusban 2020. 03.20-án a 6.a és c osztályok pályázatot 

nyújtottak be „ Petőfi Sándor nyomában – erdélyi körút” címmel, a 6.b osztály pedig 2020. 03.20-án 

„Al-Duna és a Kazár-szoros-Hajós kaland a déli végeken”  címmel nyújtott be pályázatot. 
 

XV. JÖVŐ ÉVI FELADATOK, JAVASLATOK: 
 

 A halmozottan hátrányos helyzetű tanulók integrációs felkészítése fokozott figyelemmel 

az Országos kompetenciamérés eredményeire. 

 A tervezett vezetőváltás előkésztése, vezető-helyettesi poszt betöltésére alkalmas 

pedagógus kiválasztása és képzése. 

 A felzárkóztatás és korrepetálások erősítése a fölső tagozaton. 

 A legtöbbet mulasztó tanulók szüleit a gyermekvédelemmel közösen meg kell látogatni, és 

ösztönözni az iskolába járásra, különösen az SNI tagozaton. 

 A munkaközösségek váljanak a belső továbbképzés, a tudásmegosztás fórumává. Több 

bemutató óra tartásával és egymás óráinak látogatásával. 

 Digitális kompetenciák erősítése az online feladatok megoldására. 

 Az online oktatás tapasztalatainak beépítése a nevelés-oktatás folyamatába. 

 A NAT és a kerettanterv folyamatos finomítása a tapasztalatok tükrében. 

 Az információáramlás gördülékenyebbé tétele a tagozatok között és a szülők irányába is.   

XVI. A digitális eljárásrenddel kapcsolatos működés 

XVI.1. A rendkívüli eljárásrend  

 

A 2020. március 30-án kelt „A tantermen kívüli, digitális munkarend szerinti alapfeladat-ellátás 

rendjének és ellenőrzésének eljárásrendje a Váci Mihály Katolikus Általános Iskolában” című 

dokumentumban részletesen leírtam a március 16. utáni helyzetre kialakított eljárásrendet. Ennek 

lényege: 

 Iskolánk tanárai egységesen a Google Classroom platformot használták a digitális oktatásra.  

 Alapvető tájékoztatási forma az iskola honlapján megjelenített, rendszeresen frissített 

információk voltak.  Az első tantermi bejelentkezéseket követően megkértük szülőket, hogy a 

felületet kizárólag a tananyagok és a feladatok le- és fel-töltésére használják, mással ne 

terheljék a rendszert.  
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 Üzenetküldésre, kérdésfeltevésre továbbra is a már előzőekben kialakított és minden 

osztályközösségben működő egyéb közösségi csatornákat használják (messenger-csoportok, 

facebook-csoportok, telefon, email).  

 A használt platform lehetőséget adott az ellenőrzésre, beszámoltatásra, értékelésre.  A 

tananyagban való előrehaladás mértékéről a pedagógusok a kiadott feladatok egy részének 

/hetente, tantárgyankénti/ visszakérésével tájékozódtak.  

 A fenntartó javaslatára ebben helyzetben leginkább a pozitív kritika érvényesült, dicsértük a 

gyerekeket az elvégzett munkáért, és a jobbító szándék érvényesült a tanácsadásban. 

 Minden pedagógus és óraadó otthonról dolgozott saját munkarend alapján igazodva a tanulók 

terheléséhez, terhelhetőségéhez.  

 A tanítási órák adminisztrációja az F2. rendszerben a digitálisan megtartott órák anyagának 

feltüntetésével történt.  A tanmeneteknek és a lehetőségeknek megfelelően haladva történik az 

oktatás.  

 A fölső tagozaton a tantárgyfelosztás szerinti órarendet időben követve lehetséges volt a 

feladatokat kiosztani a diákoknak. Tanáraink ütemezték a tananyagok feldolgozását, 

visszaküldését.  

 Néhány tanuló számára – akik e digitális tanuláshoz végkép nem rendelkeznek eszközzel és 

kompetenciákkal – postai úton juttattuk el az tananyagot és válaszborítékban kérjük vissza.  

Számukra folyamatosan igyekeztünk eszközöket biztosítani.  

 Az intézmény a jogszabályoknak megfelelően biztosította a nyitva tartást és a vezetői 

személyes ügyeletet.  

 A gyermekétkeztetést a jogszabályoknak megfelelően az önkormányzattal együttműködve – 

mivel az ő konyhájukról kaptuk az étkezést – oldottuk meg. 
 

XVI. 2. A digitális eljárásrend tapasztalatai 

 

XVI. 2.1.  Megvalósítás:  
 

Mit és hogyan sikerült megvalósítani a kialakított eljárásrendhez képest? 

 

A fentebb vázolt eljárásrendet zökkenőmentesen meg tudtuk valósítani. 

 

Ügyeletet igénybe vették-e (ha igen: létszám, időszak megjelölése)? 

Az ügyeletet igénybevevők száma: 

április 20-tól: 1 tanuló,  

június 2-tól:    17 tanuló  

június 4-től:     18 tanuló 

június 15-től:   29 tanuló 

június 16-tól:   39 tanuló 

 

Étkezést igénybevevők száma: március 16-től átlagban 20-22fő, június 2-tól 26-ig 40-50fő 

 

A foglalkoztatás megvalósítása (különösen a NOKS-os kollégák tekintetében): munkáltatás 

tartalma az eljárásrendhez képest, rendkívüli szabadság kiadása, fizetés nélküli szabadság 

elrendelése stb. 

Egyetlen egy munkavállaló tekintetésben sem lett elrendelve rendkívüli szabadság vagy fizetés 

nélküli szabadság kiadása. Munkaidejét a feladatokhoz igazodó némi átszervezéssel az mindenki az 

intézményben töltötte. Veszélyeztetettség címén senki sem kért felmentést. 

A gazdasági ügyekkel foglalkozó dolgozók a napi teendőik végzése mellett készültek a 

könyvvizsgálatra, ami június 18-án megtörtént, a jelenlévő szakemberek elismerő jelentése mellett. 
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A NOKS-os kollégák segítették a pedagógusok munkáját, a szülőkkel való kommunikációk, a 

logisztikai és adminisztrációs kérdések tekintetében. Iskolai beiratkozás is zajlott ebben az időszakban, 

ami online és személyes ügyintézések sokaságát jelentette. 

A takarítók és karbantartók is kaptak feladatokat. Elvégezték az esetlegesen elmaradt 

munkákat, a napi fertőtlenítéseket, portai ügyeletet, az ügyintézésre jövő szülők várakoztatását, 

felvilágosítását, eligazítását. Lefestették a kerítést, kerékpártárolót javítottak, kerti eszközöket tartottak 

karban és újítottak fel, gondozták az iskola telephelyeinek virágoskertjeit. Elvégezték a nyári 

nagytakarítást is.  

Egy ekkora iskolában mindig akadt tennivaló. 
 

XVI.2.2. Tapasztalatok, fejlesztendő feladatok: 

         

             Minden munkaközösség beszámolójában és a gyermekvédelmi beszámolóban is részletesen 

foglalkoznak a kollégák a digitális tanrendre való áttérés tapasztalataival. Értékelik, elemzik a 

helyzetet. Leírják tapasztalataikat és a fejleszthető feladatokat. Duplikátum lenne azokat ide beidézni. 

Egy rövid összefoglaló pedig hiányossá tehetné a beszámolókban leírt árnyalt és szakmailag 

megalapozott képet.  

           A tárgyi feltételek az intézmény részéről teljes mértékben megfeleltek a szükségleteknek, illetve 

azon kollégáknak, akik otthon nem rendelkeztek megfelelő eszközzel a digitális oktatás 

megvalósításához, laptopot kaptak használatra. 

           A családok, illetve a gyerekek részéről is felmértük a lehetőségeket és az igényeket, és az 

intézmény saját eszközeiből tableteket biztosított az arra rászorulónak. Erre menet közben is volt 

lehetőség és éltek is vele a szülők. Tabletet összesen 19 fő kapott. Főként hh-s és hhh-s helyzetű, 

otthon számítógéppel nem rendelkező tanuló.  Nagyon jó tapasztalat volt, hogy szülői felajánlás is 

történt. Olyan családok, ahol több digitális eszköz állt rendelkezésre, felajánlott eszközt, amit át is 

adtak a rászorulóknak. A KaPi felmérésére az EMMI támogatás igénybevételére „A digitális oktatás 

támogatásának keretében” gyorsan reagáltunk így a pedagógusok és a tanulók számára 28 db Lenovo 

laptopot ítéltek meg, sajnos a kiszállítás csak július 13-án történik meg. 

            Az alsó tagozatosok még nem rendelkeztek olyan jártassággal a digitális eszközök 

használatában, ezért a szülőkre is nagyon nehéz feladat hárult, hiszen sokan munka mellett felügyelték, 

segítették gyermekeiket az otthoni tanulásban. A kezdeti nehézségek után elmondhatjuk, hogy 

többnyire minden gyerek tartotta az osztályfőnökökkel, tanítókkal valamilyen formában (telefon, videó 

chat, Viber -, Messanger üzenet, e-mail, Classroom) a kapcsolatot.  

          A legtöbb felsős tanulónknak vagy valamelyik  családtagjának már van okos telefonja.  Gyakran 

használták kész feladatot lefotózták, visszaküldték feltöltötték a digitális osztálytermükbe. Videós 

órákhoz a Zoom-ot illetve a Google alkalmazásokat: Hangauts, Meet használták. Üzenetküldésre, 

kérdésfeltevésre továbbra is a már előzőekben kialakított és minden osztályközösségben működő 

egyéb közösségi csatornákat használták (messenger-csoportok, facebook-csoportok, telefon, email).  

          A halmozottan hátrányos helyzetű, veszélyeztetett gyermekeknek főként az SNI tagozaton 

nehezebb volt a digitális oktatásra történő átállás, hiszen megfelelő eszköz és sok esetben segítő szülői 

háttér, internet elérhetőség hiányában súlyos terhet jelentett számukra. Az otthoni internet 

elérhetőséggel nem rendelkező tanulóknak (12 fő) levélben, írásos feladatanyaggal biztosította az 

iskola a tanév hátralevő részében történő oktatást. Voltak, akik rendszeresen elvégezték és behozták az 

elvégzett feladatokat, de sajnos akadtak olyan tanulók is, akik a felajánlott segítségek ellenére sem, 

vagy csak ritkán küldték be munkáikat. 

  

XVI.3. A ballagási ünnepség, tanévzárás  

Maruzsa Zoltán államtitkár úr 2020. május 21. és 24-ei nyilatkozata után a szülőkkel közösen 

megbeszéltük a lehetséges ballagási forgatókönyvet, hiszen eltökéltük és erősen akartuk, hogy ne 

menjenek el a tanulók méltó búcsú nélkül. Terveztünk, figyeltük a helyzetet és a lehetőségeket, hogy 

akármilyen keskeny is lesz a mesgye, feszegetni fogjuk a határokat.  Mert a ballagás ünnep a családnak 

és az iskolának, ahol a búcsúzásnak méltósága kell, hogy legyen, nem lehet ezt máskor, csak amikor az 
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ideje van. A négy osztályt kétfelé bontva a munkatervben meghatározott napon (június 20-án) két 

etapban 8,30-tól és 10,30-tól terveztük az iskola udvarán gyermekenként 2 szülő részvételével. Ünnepi 

műsorral, néhány hetedikes részvételével. Rossz idő esetén a templomban terveztük. 

A vészhelyzeti állapot feloldását követően (június 18.) lehetőséget biztosítottam arra, hogy a 

ballagás az osztálytermekből induljon és a hagyományos módon történjék. A folyosókon viszont 

szülők nem tartózkodtak, csak osztályonként két fotós.  A résztvevő vendégek számát kiterjesztettem a 

nagyszülőkre és testvérekre is. A kétfelé bontás megmaradt. Az ünnepi műsor az oklevelek és 

jutalomkönyvek, bizonyítványok átadása is megtörténhetett. A Gondviselés kegyelméből az előző 

napok labilis időjárása is megnyugodott. A ballagásról írás és képek az iskola honlapján 

megtalálhatók.  

A búcsúzó 7. évfolyam azon túl, hogy feldíszítette az iskolát, készített egy videót is. A hónapok 

óta tartó digitális oktatás adta a gondolatot, hogy a ballagó nyolcadikosoktól virtuális búcsút is 

vegyenek.  A videó „Így is búcsúztunk az idén...” címmel megtekinthető az iskola honlapján.  

Tanévzáró ünnepséget a hagyományos módon - együtt az iskola közel 700 diákja – nem 

terveztünk és a könnyítéseket követően sem valósítottuk meg. A tanévzárás évfolyamonként a saját 

telephelyen különböző időpontokban történt. Az alsó tagozaton a tanévzárás a tornateremben közös kis 

ünnepségekkel, okleveleket és jutalomkönyvek közös átadásával történt, azt követően az osztályok 

külön kapták meg bizonyítványaikat. Közvetlen hozzátartozó szülők részt vehettek. A fölső tagozaton 

évfolyamonként szintén különböző időpontokban az osztályfőnökök zárták a tanévet, és adták át az 

okleveleket és jutalomkönyveket. Az iskola honlapján erről is található írás és képek. 

A tanév végi Te Deum sem maradt el. Két-két évfolyamonként különböző időpontokban 

(jún.12. és 15. 8,30 és 10,30) adtunk hálát Teremtőnknek a tanév kegyelmeiért. 
 

 

 
 


