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

 

2018/2019. tanév kiemelt céljai és feladatai: 

Intézményi önértékelés lezárása 

A pedagógus és intézményi önértékelés befejezésre került, melynek részletes tájékoztatóját 

Molnár Zsolt igazgatóhelyettes készítette el. 

A 2018/2019-es tanév 1. félévében minden pedagógus önértékelését elvégeztük, akik eddig 

nem kerültek sorra. A tanév kiemelt feladata volt ugyanis az intézményi önértékelés, 

amelynek része a pedagógus önértékelések teljes lezárása és intézményi szintű összesítése. 

A pedagógus önértékelések lezárása után került sor az intézményi önértékelés 

megvalósítására, amely az 5 éves ciklus zárását jelentette.  

 

Az intézményi önértékelés keretében elvégzett feladatok a következők voltak: 

 Az intézményi önértékelés elvárás rendjének kialakítása, feltöltése a központi 

értékelési felületre 

 Az intézményi önértékelésben érintett területek áttekintése, a 4 éves ciklus során  

 eddig gyűjtött anyagok rendszerezése, dokumentumelemzés a megadott szempontok 

szerint (pedagógiai program, SZMSZ, egymást követő két tanév munkaterve, országos 

mérések eredményeinek elemzése, továbbképzési terv) 

 Kérdőíves felmérések lebonyolítása (szülői, tanulói, pedagógus) 

 Interjúk lebonyolítása (szülői, pedagógusok képviselőivel készített interjú) 

 Jegyzőkönyvek kitöltése 

 Intézkedési terv készítése  

 

Az önértékelés elvégzése során megfogalmazódtak olyan elvárások, észrevételek melyeket a 

következő 5 éves programban kell megvalósítani és évekre lebontva a feladatokat 

meghatározni. Mivel először végeztük ezt az átfogó önértékelést, véleményem szerint nagy 

részben sikerült objektív képet kapni a tantestületről, iskolavezetésről és az intézmény 

működéséről és jó alapot adott az intézkedési terv elkészítéséhez. 
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Intézkedési terv 

Projekt neve/azonosítója: Közösségi nevelés, közösségfejlesztés 

Projekt célja, indokoltsága: 

Együttműködőbb, aktívabb iskolai 

közösségek kialakítása, működtetése, tanórán 

kívüli programok szervezése 

indok: kérdőíves felmérések, interjúk 

eredményei alapján 

Projekt mérföldkövei, ellenőrzési pontjai: 

Az intézményi, illetve egyéb 

munkacsoportok éves munkaterveiben a cél 

megjelenése, a hozzá kapcsolódó feladatok 

megfogalmazása. A tanév végén a 

beszámolókban a megvalósulás összegzése.  

Ellenőrzési pontok: a 2. és a 4. tanév vége. 

 

 

A célok eléréséhez szükséges feladatok 

A feladat: 
Közösségfejlesztés, iskolai közösségek 

kialakítása, programok szervezése 

A feladat végrehajtásának módszere: 

1. Munkacsoport alakítása 

2. Igényfelmérés a különböző 

közösségekben: tanulók, tantestület, 

szülői közösség  

3. Programlehetőségek, tervek, ötletek  

összegyűjtése 

4. A programok részleteinek a 

kidolgozása 

5. Megvalósítás a célcsoporttal 

6. Tapasztalatok összegzése 

7. Munkacsoport rendszeres 

megbeszélései a projekt során 

A feladat elvárt eredménye: 

nagyobb létszámú és aktívabb részvétel a 

szervezett programokon valamennyi 

célcsoport részéről 

a közösségek kohéziója erősödik 

az iskolai közösség kohéziója erősödik 

 

 

A feladat tervezett ütemezése: 

tanévekhez kötötten: 

tanév elején a munkatervekben 

megfogalmazódnak az adott tanévre tervezett 

tevékenységek 

az 1. tanév feladata az igényfelmérés, azon 

alapulva közösségi programok szervezése 

tanév végén a beszámolókban megjelennek a 

tapasztalatok. 

A munkacsoport a 2. és a 4. tanév végén 

összegzést készít.  

 

A feladat végrehajtásába bevontak köre: 
nevelőtestület, iskolavezetés, DÖK, szülői 

munkaközösség 
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Projekt neve/azonosítója: Módszertani megújulás 

Projekt célja, indokoltsága: 

a korosztályi sajátosságokhoz és a társadalmi 

változásokhoz igazodó hatékony 

módszerekre és oktatásszervezési eljárásokra 

van szükség, melyek hatékonyabbá teszik az 

ismeretek elsajátítását és a képességek 

fejlesztését, valamint az önálló tanulást  

Projekt mérföldkövei, ellenőrzési pontjai: 

módszertani képzések 

óramegfigyelések 

a megszerzett módszertani tudás alkalmazása 

ellenőrzési pontjai: óralátogatások 

központi mérési eredmények nyomon 

követése  

A célok eléréséhez szükséges feladatok 

A feladat: 
módszertani ismeretek bővítése, új 

tanulásszervezési eljárások elsajátítása  

A feladat végrehajtásának módszere: 

1.módszertani továbbképzéseken részvétel, 

egyrészt pedagógiai intézetek, előadók  

szervezésében,  

másrészt a tantestület tagjai közül a 

mesterpedagógus szaktanácsadók 

módszertani szakmai napot tartanak a 

tantestületnek.  

2.a megszerzett tudás megosztása érdekében 

fórumok, bemutató órák szervezése a 

munkaközösségen belül és a 

munkaközösségek között is. 

3.az új módszertani eljárások alkalmazása  

 

 

A feladat elvárt eredménye: 

- a tanórák módszertanilag változatosabbak, 

tanulói tevékenységközpontúak 

- a tanulók koncentrációs képessége, 

figyelme és önálló tanulási képessége 

erősödik 

- eredmények javulása 

A feladat tervezett ütemezése: 

folyamatos.  

Az egyes tanévek végén az intézményi és a 

munkaközösségi beszámolókban a 

tapasztalatok összegzése.  

A feladat végrehajtásába bevontak köre: tantestület, iskolavezetés, tanulók 
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Projekt neve/azonosítója: Az információáramlás hatékonyabbá tétele 

Projekt célja, indokoltsága: 

Hatékonyabb munkavégzés, együttműködés 

az intézményen belül és a partnerekkel is, az 

információk hatékonyabb megosztása, a 

kétirányú kommunikáció hatékonyabbá tétele 

indok: a kérdőíves felmérések és az 

interjúkban megfogalmazottak alapján 

Projekt mérföldkövei, ellenőrzési pontjai: 

az információáramlás minél többféle 

formájának megvalósulása 

 

ellenőrzési pontok: elégedettségmérés az 

érintettek körében 

A célok eléréséhez szükséges feladatok 

A feladat: 

hatékonyabb kommunikáció biztosítása a 

tantestület tagjai, az iskolavezetés és a szülők 

között  

A feladat végrehajtásának módszere: 

a problémák azonosítása, a hatékonyabb 

információáramlás érdekében ötletek 

gyűjtése 

az információáramlás technikai feltételeinek 

azonosítása, megvalósítása 

rendszeres megbeszélések az iskolavezetés és 

a tantestület körében 

a hatékony kommunikációs formák 

rendszeres használata a csoportok és az 

egyének részéről is 

A feladat elvárt eredménye: 

hatékony kommunikáció, gördülékeny 

feladatmegoldás, naprakész tájékoztatás és 

naprakész tájékozottság valamennyi bevont 

személy részéről.  

A feladat tervezett ütemezése: 
folyamatos  

félévente visszacsatolás a közösségek felé 

A feladat végrehajtásába bevontak köre: 
nevelőtestület, iskolavezetés, DÖK, szülői 

munkaközösség 
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EFOP pályázat megvalósítása  

 

 Családi életre nevelés program (CSÉN) 

 

Ebben a tanévben egy 2. és egy 4. osztályban indultak el a CSÉN foglalkozások. Az órákat 

kéthetente dupla etika órák terhére tartotta két CSÉN képzésen részt vett tanító.  Az 2. 

osztályban 25 fő, a 4. osztályban 30 fő vett részt a foglalkozásokon. 

Az év során a mentorok 7 látogatást végeztek. Hat alkalommal bemutató órát tartottak, egy 

alkalommal pedig szülői foglalkozást vezettek le. A szülői foglalkozás külön hasznos volt 

abból a szempontból, hogy be tudták mutatni a CSÉN foglalkozások hasznosságát, célját.  

A következő tanévben 5. évfolyamon – felmenő rendszerben - kerül bevezetésre CSÉN 

foglalkozás, három új, frissen végzett CSÉN-es tanárral, nevelővel. 

A felsőbb évfolyamokon a következő foglalkozások kerültek megszervezésre. 

 

Csoport Létszám Időpont/ 

alkalmak gyakorisága 

5. évfolyamosok szülei kb: 30 fő 1 alkalom: 2018.10.02. 16:30-tól 

5.A osztály 29 fő 1 alkalom: 2019.10.02. 9:40 – 16:00 

5.G osztály 31 fő 1 alkalom: 2019.10.02. 9:40 – 16:00 

8. évfolyam 43 fő 1 alkalom: 2018.11.06. 8:45 – 11:20 

9.A osztály 38 fő 1 alkalom: 2019.02.26. 8:45 – 11:20 

9.B osztály 36 fő 1 alkalom: 2019.03.05. 8:45 – 11:20 

9.G osztály 20 fő 1 alkalom: 2018.12.04. 8:45 – 11:20 

10. évfolyam kb. 90 fő 1 alkalom: 2018.09.18. 8:45 – 11:20 

11. évfolyam kb. 80 fő 1 alkalom: 2019.04.04. 8:45 – 11:20 

 

 

Köszönöm az utazó segítő pedagógusok munkáját, hiszen olyan szakmai és emberi segítséget 

kapunk tőlük, mely segíti a pedagógusok ilyen irányú szakmai és személyiségbeli fejlődését.  
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Utazó pszichológiai foglalkozások 

 

Csoport Létszám Időpont/ 

gyakorisága 

Téma (személyes tanácsadás, szülői 

beszélgetés, tanár mentorállás) 

3.A osztály 22 fő 6 alkalom önismeret fejlesztés, művészet és meseterápia 

3.B osztály 25 fő 6 alkalom u.a 

4.A osztály 30 fő 12 alkalom u.a 

4.B osztály 30 fő 6 alkalom u.a 

5.A osztály 27 fő 12 alkalom u.a 

7.A osztály 28 fő 12 alkalom u.a 

7.G osztály 33 fő 12 alkalom u.a 

10. évfolyam 15 fő 12 alkalom u.a 

 

 

Hasznosak voltak a tantestületnek tartott pszichológiai továbbképzések és a tanulóknak 

osztály szinten szervezett önismereti, pszichológiai interaktív foglalkozások is. Különösen a 

több alkalommal megtartott foglalkozásoknak volt kiemelkedő eredménye. A foglalkozást 

vezetők maximálisan figyelembe vették kérésem a csoportok kiválasztásánál, így a 

legkritikusabb osztályokhoz és őket tanító pedagógusokhoz jutott el a segítség. 

Tizenöt tanuló az részt vett a heti két órás önismereti, személyiségfejlesztő tréningen. A 

foglakozást vezetőkkel az osztályfőnökök megbeszélték tapasztalataikat, a tanulók egy részén 

látni lehetett a pozitív hatást, változást. Szintén van rá igény, hogy a legrászorultabb 

gyerekekkel akár egyéni terápia keretein belül is foglalkozzanak. Sikerült néhány szülőt 

egyéni beszélgetésre is meghívni. Kérésemre rendkívüli esetben egy-egy tanulónál mindig 

kaptam segítséget egyéni megsegítésre. Nagyon köszönöm a pszichológusok munkáját és 

nagyon jó lenne, ha ezt a későbbiekben is igénybe tudnánk venni. Heti egy alakalommal el 

tudnák a szakemberek látni a kritikus egyéni és osztály eseteket. 
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Élménypedagógia 

 

1 – 12. évfolyamon minden osztályban tartott élmény- és drámapedagógiai foglalkozásokat 

Horváthné Papp Andrea kolléganő. Nagyon sokat jelent, hogy saját jól képzett pedagógusunk 

tudja ezt a feladatot ellátni valamennyi évfolyamon. Kiváló pedagógiai érzékkel bánik 

valamennyi korosztállyal. Tanulók szertik foglalkozásait és bízok abban, a hogy 

későbbiekben indításra kerülő drámapedagógiai osztálynál még jobban tudjuk hasznosítani 

tudását. Különösen fontos, hogy képes a kollégákat szakmailag segíteni így iskolai 

rendezvényeink városi és egyéb tanulói szerepléseink mindig minőségi szinten kerülnek 

megrendezésre. Erre kiváló példa az iskolai gála két órás műsorának megszervezése, szakmai 

irányítása.  

Véleményem szerint ebben a tanévben már sikerült gördülékenyen és a pályázat elvárásának 

megfelelően lebonyolítani a foglalkozásokat. Az osztályok kijelölésénél figyelembe tudtuk 

venni az osztályok összetételét, igényeit és ezért hasznos és tartalmában is előnyös lépések 

történtek. 

A szülők tájékoztatása széleskörű volt és valamennyi szülő elfogadja gyermeke programban 

való részvételét. 

Különösen figyeltünk az új belépők szüleinek tájékoztatására, hogy a foglalkozásokon 

valamennyi tanuló részt tudjon venni. 

A kapcsolattartást Prágay Zita kolléganővel biztonságosan meg tudtuk oldani. Mind 

szakmailag, mind emberileg tudott kapcsolatot tartani az érintett szakemberekkel és 

pedagógusokkal. Nagyon fontosnak tartom, hogy egy ember kezében legyen a feladat, mert 

nem könnyű mást településről jövő szakemberekkel kapcsolatot tartani. Sokszor kell 

váratlanul módosítani a tanulók elfoglaltsága miatt és gyors intézkedés kell a pedagógusok 

felé, valamint a teremszükségletek megvalósításához. 

 

Egészséges életre nevelés valamennyi tantárgy és szabadidős program keretében. 

Különösen fontos szerepet játszott ebben a tanévben is. Nem csak a testnevelés órák 

lehetőségének kihasználása történt meg. Házi bajnokságok, osztályokkal történő 

kerékpártúrákkal, gyalogtúrákkal, barlangtúrákkal. Különösen a „Határtalanul” program 

keretében figyeltek arra a kollégák, hogy minél több egészségnevelő program legyen.  

Tantárgyhoz kapcsolódóan a munkaközösségek beszámolójából kiderül, hogy kihasználják a 

tárgyból adódó felvilágosítás lehetőségét.  

Néhányat szeretnék ebből kiemelni a teljesség igénye nélkül: 
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„Az irodalmi művek illetve a szövegértési feladatokon keresztül lehetséges volt a tanulságok 

levonásával az egészséges életmód jelentőségének a hangsúlyozása. Ennek témakörei a 

következők voltak: 

Az egészséges táplálkozás, táplálkozási zavarok - szenvedélybetegségek (drog-, alkohol, 

nikotin és gyógyszerfüggőség) - testedzés, helyes testtartás - testi higiénia - betegségek 

elkerülése, megelőzése (prevenció), a stressz oldása, a feszültségek csökkentésének módjai.  

A színház- és mozi látogatások (a Szigligeti Színházban A dzsungel könyve és A helység 

kalapácsa c. előadások, 7-10. osztályok részvételével) a lelki egészség, a stressz, a fezsültség 

oldásának egyik lehetséges módja, mint szabadidős tevékenység.” 

„Az egészségnevelés keretében állandóan megvalósuló téma ének-zene órákon a helyes 

testtartás és helyes légzés, mert a mindennapi tevékenységek végzése közben nem figyelünk a 

légzésre. Természetes, hogy lélegzünk, de többnyire nem tudatos a hatékony, jó 

légzéstechnika. A gyermekek többsége egyáltalán nem figyel arra, hogyan lélegzik. Magasabb 

fokon a rekeszlégzés elsajátításának alapja a helyes testtartás, éneklés közben volt a fő cél a 

kórusórákon 

A kiegyensúlyozott ember testi-lelki egészségtudatossága. A szereplések, felelések előtti ún. 

lámpaláz kezelése, a stresszhelyzetek átvészelése 

Rajz és vizuális kultúra keretében a saját testkép megismerése, reális önismeret és testtudat 

kialakítása, megtartása, egészséges táplálkozásra nevelés volt a cél. A művészeti alkotások 

vizsgálata során a festészet és a szobrászat kínál ebben a témában számtalan példát” 

„Nem kizárólag a tantervi mozgásanyagot tanítjuk a gyermekeknek, hanem kiemelten 

foglalkozunk az egészséges étkezéssel, a káros hatások elkerülésével, a pihenés, és személyes 

higiéné fontosságával. Ezen kívül a környezettudatosság is fontos szerepet kap. Rengeteget 

vagyunk tanórákon, és azokon kívül is a szabadban, ahol megragadjuk a kínálkozó 

lehetőségeket a környezeti nevelés terén. 

Nyilvánvaló cél, az élethosszig tartó testmozgás ennek érdekében a lehető legtöbb 

mozgásformával ismertetjük meg a tanulókat a lehetőségekhez mérten, hogy az iskola 

elvégzése után is tudjon magának sportot választani, illetve hogy az adott mozgásoknál mire 

kell figyelni, és azokat hogyan kell helyesen végrehajtani. 

Ennek része az is, hogy a lehetséges sérülésekre felhívjuk a figyelmet, és megtanítjuk őket 

hogyan kerüljék el ezeket.” 

Különösen nagy figyelemmel állítják össze a tanítók és a felső tagozatban tanulószobán lévő 

pedagógusok a tanulók programját. 
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Tanulás tanítása, módszertani megújulás, organikus pedagógia alkalmazása 

A módszertani szemléletformálódás folyamatos. Az ismeretek átadása mellett nagy hangsúly 

helyeződik az egyéni képességek megismerésére és azok fejlesztésére, illetve a teljes ember, a 

a személyiség formálására is.  

Ennek keretében külön figyelmet fordítunk a különleges bánásmódot igénylő tanulók 

fejlesztésére egyéni tanulási tervekkel is.  

Tantárgyakhoz kötődő, a tantárgyi sajátosságoknak megfelelő tanulási technikák 

megismertetése: digitális eszközök bevetése a memorizálásban, téma-fogalom térkép 

használata, zenehallgatáshoz kártyák készítése, képgyűjtemény összeállítása. Mindenki 

alkalmazza az organikus pedagógia módszereit, melynek során figyelembe veszik az életkori 

sajátosságokat. Előtérbe került az egyéni bánásmód, egyéni fejlesztés pár- és csoportmunka, 

projektmunka, PPT internetes oldalak felhasználása életszerű szituációk megoldása, 

eljátszása, tantárgyközi kapcsolatok megvalósulása: sport, egészség, környezetvédelem, 

történelem, kultúra, irodalom. Pozitív ösztönzéssel, dicsérettel (piros pont, matrica, bab) 

igyekeznek motiválni a tanulókat, alkalmazzuk az ön- és társértékelést is videó, 

filmrészletekkel élményszerű tanulást biztosítanak pedagógusaink. 

Maximálisan kihasználtuk az egyházmegye által felkínált továbbképzési lehetőségeket, 

melyek elősegítik a pedagógusok módszertani fejlődését és ennek kapcsán a bemutató órák 

értékelésekor érezhető a fejlődés a kollégáknál. 

A munkaközösségek mindig megbeszélik a továbbképzéseken elhangzott ismereteket és 

ezeket tudatosan használják tanításuk során. Konzultálnak az eredményekről, és ha kell, 

segédanyagokat adnak egymásnak. 

A munkaközösségi beszámolók alapján megállapítható, mindenki nagy hangsúlyt fektetett a 

tanulás tanítására. 

Az eredményes tanulás megtanítása minden szaktanár feladata. A beérkező 9. és 5. osztályos 

tanulók, csoportok esetében kiemelten fontos, hogy a diákok megtanulják, hogy milyen 

tanulási technikákkal tudják teljesíteni az új feladatokat. Ezt a feladatot a bejövő osztályokat 

csoportokat tanítók kiemelt figyelemmel, nagy türelemmel végezték el. 

A módszertani szemléletformálódás folyamatos. Az ismeretek átadása mellett nagy hangsúly 

helyeződik az egyéni képességek megismerésére és azok fejlesztésére, illetve a teljes ember, a 

személyiség formálására is.  

Ennek keretében külön figyelmet fordítunk a különleges bánásmódot igénylő tanulók 

fejlesztésére egyéni tanulási tervekkel is.  
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A továbbképzéseken kívül igénybe veszik az interneten fellelhető segédanyagokat és azokat 

közös adatbázisban rögzítik. 

 

 

Módszertani eszköztár- kiadványok gyűjtemények, belső konzultáció 

elektronikus felülete 

 

Az új módszerek megismerése és gyűjtése folyamatos volt a tanév során, a munkaközösségek 

közötti informális tudásmegosztás is működött. 

A gyakorlatban az egy osztályban tanítók esetenként témazáró a feladatlapokat közös elvek 

alapján együtt állítják össze, lehetőség szerint együtt haladnak, és a mindenki nyitott az egy-

egy tanegység megtanítására vonatkozó bevált ötletek megosztására és befogadására. A 

továbbiakban is ezt szeretnénk folytatni és erősíteni kell. 

Az elektronikus felületen való megjelenés még nem teljesen alakult ki. Tudatosabban kell a 

rendszergazda segítségével az adatbázist növelni, segédanyagokat rendszerezni és az 

adatbázisban megjelentetni. 

A könyvtárban megfelelő a kiadványok gyűjtése és rendszerezése. Sokkal nagyobb számban 

használják a kollégák ezt a formát, mint az internetes változatot. Ismereteim szerint egyénileg 

sokan kutatnak és használnak anyagokat az interneten, de ennek egy adatbázisban történő 

gyűjtése még nem egységes.  

 

Kötődésképesség, közösségfejlesztés- táborok, kirándulások, színházlátogatás, 

élőzenei koncert-pedagógia, osztályfőnöki munka, alsóban kevés tanárral 

kialakított biztonságos kötődés 

 

Tanórán kívüli közösségi programokból csak néhányat tudok, sorolok fel, mert ezek a 

munkaközösségi jelentésekben részletesen megjelennek. 

A tanulók ifjúsági hangversenyen, operában, színházban, a különböző kórusfellépéseken, 

táborban megtapasztalták a közösséghez tartozás élményét, elsajátítottak olyan 

kompetenciákat, amelyek a társadalomba való beilleszkedést, megfelelést segítik. Formálódott 

ízlésviláguk, különböző viselkedésmintákat láttak, amelyek közül a „jó” kiválasztásában és 

követésében segítettük őket.   
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Kiemeltek a színházlátogatások. Szigligeti Színházban: A dzsungel könyve, A helység 

kalapácsa – 7-10. osztályok vettek részt rajta. Író-olvasó találkozót szervezett Lustyik 

Istvánné az iskolai könyvtárban. Vendég volt Kele-Fodor Ákos, költő, iskolánk egykori 

diákja. Az olvasást népszerűsítő előadáson vettek részt (Kovács Attila – olvasóvá nevelés)  az 

iskolai könyvtárunkban a felsős tanulók és a 11. évfolyam Szegediné Romancsik Andrea, 

Horváthné Papp Andrea és Molnárné Orosz Szilvia tanárnők vezetésével. Verseghy Ferenc 

Könyvtárban rendhagyó irodalomórán voltak a felsősök a Kávészünet zenekar előadásán. A 

Szent József héthez kapcsolódva vers- és prózamondó és –író versenyt hirdettünk, ez már 

hagyomány iskolánkban. Ebben a tanévben először egyházmegyei szinten is hívtunk 

szavalókat, egy versenyző érkezett Nagykörűből, reméljük, jövőre többen is részt vesznek 

majd az egyházi iskolákból. Az iskolai gálaműsor szervezése és megvalósítása is a 

közösségfejlődést, a kötődésképesség erősödését szolgálta.  

Valamennyi osztályrészt vett osztálykiránduláson egy illetve több naposon. Határtalanul 

program keretében 5 osztály vett részt külföldi kiránduláson, illetve fogadta a testvériskola 

tanulóit. Honlapunkon lehet látni a beszámolókat, mely mutatja, hogy pótolhatatlan kötödés 

és közösségfejlesztő lehetőség rejlik ebben a programban. 

Csak köszönet illeti valamennyi pedagógus ezen a téren végzett kiemelkedő munkáját. 

 

 

Hit – Élet - hitoktatás megújítása, tantervi munka, tantestület, szülők, lelki 

tartalmak megelevenítése 

Az évek során kialakított programok továbbra is megszervezésre kerültek. Tartalmában 

azonban újításokat végeztünk, melynek megvalósítója Kovács György káplán és Balog Zsolt 

igazgatóhelyettes volt. A tanulók és szülők visszajelzése alapján pozitív tartalmi változtatások 

történtek. Életkoruknak és hitben való tájékozottságuknak, elhivatottságuknak megfelelő 

előadások, foglalkozások kerültek megtartásra. A hitoktatásban nagy segítségünkre volt, hogy 

saját hitoktatóink, valamint Máthé György atya által biztosított hitoktató, Lovas Mária nagy 

óraszámban történő foglalkoztatása lehetővé vált. 

Szervezetté vált a református hitoktatás, azért mert állandó kapcsolattartó, Schwanzer-Csák 

Marianna irányította hitoktatóit.  

Az evangélikus hitoktatás gördülékennyé vált, mert egyébként is iskolánkban tanító kollégák 

végzik az oktatást. Órarendbe iktatva egyszerre mind a három hittanórát meg tudjuk 
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valósítani. Ehhez kis termeket is tudunk biztosítani. A helyi tantervek felülvizsgálata nem 

valósult meg. Ennek kiemelt feladatnak kell lennie a következő tanévben.  

A pedagógusok az év kezdésekor 2 napos lelki gyakorlaton vettek részt Vácon. Ennek 

keretében megtekintettük a Püspöki Palotát, a Székesegyházat Kovács György káplán 

vezetésével. 

A tanévben 2 lelki délután került megrendezésre a szülők és a pedagógusok részére külső 

előadóval. Ősszel Kovács György káplán, tavasszal pedig Görbe János Kistarcsa plébánosa 

tartott előadást. Mind a két előadáson kb. 100-100 fő vett részt. Az előadásokra meghívást 

kapnak Máthé György plébános hívői is, ezzel is építve a kapcsolatot a katolikus egyház 

tagjaival. 

A tanévben 4 bibliaóra megtartására került sor, ahol különböző témák megbeszélése folyt. Jól 

működött a tanulók részére bevezetett havi 1-szeri évfolyam mise. Ennek a megtartása 5-8. 

évfolyamon csütörtökönként reggel 1. órában, míg 9-12. évfolyamon, pénteken 7. órában 

történt. 

Tanórákon tantárgyfüggően, a tanári szabadsággal élve a kollégák minél több egyházi, vallási 

témájú szöveget választottak feldolgozásra. A másik fő tevékenységünk és célkitűzésünk, 

hogy a Szép magyar beszéd, szavaló, kórus és nyelvi versenyekre tanulóink egyházi témájú 

szövegeket válasszanak, illetve a kötelező szövegek is ilyenek legyenek. Ez meg is valósult. 

A Tiszaparti Színkör programja is kapcsolódott a keresztény témakörhöz. Márciusban az 

iskola védőszentjéhez, Szent Józsefhez kapcsolódóan iskolai vers- és prózamondó, illetve –író 

versenyt szerveztünk. Ezt a versenyt meghirdetettük egyházmegyei szinten. Ezáltal nemcsak a 

tanulók, de a kollégák lelki fejlődése is biztosított volt. Ehhez kapcsolódóan szerveztük meg 

az Éneklő Ifjúság kórusversenyt, melyen négy egyházi iskolai kórus is elfogadta 

meghívásunkat.   
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II. SZEMÉLYI FELTÉTELEK 

Pedagógusok 

 

 

 

 

 

 

Új tanárok, nevelők: 

Hegman Mária – angol, német szak 

Jancsó Andrea – földrajz, informatika szak (egy éves megbízás) 

Szegediné Romancsik Andrea – magyar irodalom és nyelvtan; történelem (ált. iskolai tanár) 

Királyné Kádár Beáta - tanító 

 

Tartós beteg:  

Nagy Tamás – matematika, fizika szak 

Nagy Zsuzsa – tanító 

GYED:  

Juhász Gabriella – tanító 

Subiczné Bulyáki Alexandra – angol; magyar 

GYES: 

Krajczné Antal Rita - tanító 

 

Hitoktatóink: 

Római katolikus: 

Balog Zsolt – tanító, igazgatóhelyettes 

Balog Melinda – tanító 

Jakab Anna – tanító 

Nádudvari Sándorné – tanító 

Kovács György – káplán 

Lovas Mária – hitoktató 

 

Jelenleg a pedagógusok száma fő 

teljes munkaidőben 61 (58+3) 

részmunkaidőben 5 

óraadó 3 

+4 fő fejlesztő 
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Görög katolikus: 

Szkiba Tibor 

Mosolygó Dénes 

Evangélikus: 

Békésy Gyöngyi – tanító 

Győri Péter Benjámin – lelkész 

Győri Péter Benjáminné - tanító 

Kissné Tatár Zsófia – hitoktató 

Református: 

Ádám Erzsébet - tanító 

Bárány György - hitoktató 

Kozákné Kovalkova Ilona - hitoktató 

Schwanzer-Csák Mariann – hitoktató 

Szin Lászlóné – magyar; német 

Végh Rebeka - hitoktató 

 

Várható személyi változás a következő tanév augusztustól/szeptembertől: 

Jancsó Andrea –földrajz; informatika (távozik) 

Bencsik Mária – informatika; matematika (nyugdíj) 

Nagy Györgyné – testnevelés, gyógytestnevelés, igazgató (nyugdíj) 

Mátyási Józsefné – matematika; fizika (nyugdíj) 

Dr. Szegényné Megyes Ibolya – matematika, fizika, informatika (nyugdíj) 

Ebben a tanévben biztosítani lehetett valamennyi tantárgy szakos pedagógussal való oktatását. 

Nehézséget fog jelenteni a következő tanév, mert a matematika oktatást már eddig is óraadó 

segítségével lehetett megoldani és ehhez az új pedagógusok keresése is problémát okoz. 

Nagyon nagy a pedagógus hiány matematika, fizika, informatika területén. Többszöri hirdetés 

ellenére sem tudtunk még felvenni az előbb említett szakos kollégát. Különösen nehezíti, 

hogy egyetemi vagy mesterképzéssel rendelkező taníthat a 4 és 8 évfolyamos gimnáziumi 

tagozatokon. 
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Technikai dolgozók 

 

  

 

 

 - 

Új dolgozóink: 

4 fő  

Kinevezett dolgozóink: 

22 fő + 1 fő GYED 

GYED 

Vaczkó Adrienn  

 

Várható személyi változás a következő tanév augusztustól/szeptembertől: 

1 fő nyugdíjba megy, 1 fő pedig GYED-ről jön vissza. 

A pedagógiai munkát közvetlen segítő kollégákkal biztonságban, és minőségileg el tudjuk 

látni a feladatot. Valamennyien főiskolai végzettséggel, a pedagógiai asszisztensek pedig 

szakképesítéssel rendelkeznek. 

 

Tanulók: 

Létszám: 768 fő 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jelenleg a technikai dolgozók száma fő 

teljes állásban 14 

részmunkaidőben: 8 

Tagozat  (fő) 

Alsó tagozat 194 

Felső tagozat 97 

Középiskolás - összes 466 

   8 évfolyamos gimnázium  180 

   9-12. évfolyam 286 

Külföldi tanuló (gimn.) 3 

Magántanuló  4 

Szüneteltető 4 
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SNI, HH és HHH tanulók létszáma 

 

Általános iskola 

 

Évfolyam SNI HH HHH Nevelésbe 

vett 

1. 1 - - 1 

2. - 1 - - 

3. 1 1 - - 

4. 3 - - 1 

5. 1 - - - 

6. 3 1 - 1 

7. 2 - - - 

8. - - 1 - 

Összesen: 11 3 1 3 

 

Gimnázium 

 

Évfolyam SNI HH HHH Nevelésbe 

vett 

5. 1 - - - 

6. - - - - 

7. - - - - 

8. - - - - 

9. 2 1 - - 

10. 1 - - - 

11. 1 1 - 2 

12. - 1 1 - 

Összesen: 5 3 1 2 

 

Tanulócsoport (Szakképzésben szakmák szerinti bontásban) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tagozat Osztályok száma 

Alsó tagozat 8 

Felső tagozat 4 

Középiskolás 16 (9+7) 

- 8 évfolyamos 7 

- társadalomtudományi 4 

- általános gimnázium 4 

- angol 4 

- ének-zene 4 

Tanuló szoba, napközi 4 



18 

 

A tanulói létszám évek óta egyenletesen emelkedik. Ebben a tanévben értük el már azt a 

létszámot, mely fölé már nem szabad menni, mert az oktatás rovására megy a nagy tanulói 

létszám. Első évfolyamon a beiratkozók száma csökkent, már a második évben a 20 fős 

létszámot éri el 1-1 osztály. A 9. évfolyamra viszont egyre nagyobb a túljelentkezés, és ebben 

az évben is 38 fővel indítottuk mind a 2 osztályt. Erre azért van szükség, mert a tanév során 

derül ki, hogy ki az a tanuló, aki nem tudja elfogadni az iskola szellemiségét vagy nem tudja 

venni a tanulmányi akadályokat. Ebben a tanévben 3 külföldi tanulónk volt, és a következő 

tanévre is meg van, hogy mely tanulókat fogadjuk (Taiwan, Kanada és Brazília). 5 éve 

fogadjuk hármasával a diákokat és jó tapasztalatunk van a fogadó osztályok szellemiségének 

fejlődésében. A városban elismerik ennek fontosságát és a Rotary Klub munkánkat elismerő 

oklevéllel jutalmazta, melyet Sárkövi Gabriella és Nagy Györgyné a tanévzáron kapott meg. 

Az SNI-s, BTMN-s tanulók száma kb. azonos évek óta. HHH tanulónk 2 fő van iskolánkban 

van, rájuk külön figyelmet fordítunk az osztályfőnökök és az ifjúságvédelmi felelős 

bevonásával. 

Egyre több a nevelésbe vett tanulónk. Ez külön feladatot ró az iskolavezetés számára, nagyon 

fontos a folyamatos kapcsolattartás a gyámhatósággal és az érintett osztályfőnökökkel. Ebben 

a tanévben különösen kiemelten foglalkoztunk ezekkel a tanulókkal. Több esetben bevontuk a 

pszichológusok segítségét, akik pályázat keretében tartottak foglalkozást. Nagy segítségünkre 

voltak az egyéni beszélgetések, melyet Stiblár József és Kraiss Ildikó tartottak. Az ő 

segítségüket vettük igénybe, abban az esetben is, ha egy-egy tanulónál krízis állapot merült 

fel. Ebben volt ötödikes, hetedikes és középiskolai tanuló is. Minden esetben sikerült a 

szülőkkel való kapcsolatfelvétel és az együttműködés is. 

6 HH és 7 HHH (ebből 4 nevelésbe vett; 1 utógondozott) tanulónk van, ezt a létszámot jól 

tudjuk kezelni. 
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III. TANULMÁNYI ÉS VERSENYEREDMÉNYEK 

 

Tanulmányi eredmények 

 

Az iskola és tagozatonkénti tanulmányi átlaga 

 

 

 

 

 

 

Tanulmányi 

teljes átlag 
2018-2019 2017-2018 2016-2017 2015-2016 

2014-

2015 

Alsó tagozat 4,82 4,84 4,82 4,79 4,74 

Felső tagozat 4,15 4,05 4,00 4,09 4,21 

Gimnázium – 

8 évfolyamos 
4.50 4,48 4,51 4,55 4,55 

Gimnázium – 

9-12. évfolyam 
3,98 3,98 3,94 3,92 3,95 

 

  

 Átlag 

Iskolai összes teljes átlag 4,34 

Alsó tagozat 4,82 

Felső tagozat 4,15 

Gimnázium – 8 évfolyamos 4,50 

Gimnázium – 9-12. évfolyam 3,98 
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Alsó tagozat 

 

2018-19. tanév 1. A 1. B 2. A 2. B 3. A 3. B 4. A 4. B Összesen 

Osztálylétszám 

10.01. 
19 19 25 

(24+1) 

25 23 25 29 29 194 

(193+1) 

Osztálylétszám 

01.20. 
19 19 25 

(24+1) 

25 22 25 30 29 194 

(193+1) 

Érkezett - - - - - - 1 - 1 

Távozott - - - - 1 - - - 1 

Osztályátlag 

(teljes) 
---- ------ 4,70 4,88 4,75 4,94 4,90 4,75 4,82 

Magatartás 

átlag  
4,67 4,76 4,52 4,91 4,82 4,81 4,45 4,59 4,68 

Szorgalom 

átlag 
4,67 4,92 4,83 5,00 4,96 4,78 4,69 4,69 4,82 

Egy főre jutó 

hiányzás (óra) 
42,76 57,64 41,87 31,83 47,79 41,00 65,41 88,03 52,65 

      igazolt 42,76 57,64 41,87 31,83 47,79 41,00 65,41 88,03 52,65 

      igazolatlan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Kitűnő (5,0) 

tanulók száma 

0 0 9 16 9 18 19 18 89 

4,49 felett 

teljesítők 

száma 

0 0 10 7 10 7 9 6 49 

Jav.vizsg. 

tanulók - 

összes 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

      1 v. 2 v. 3 

tantárgyból 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

      3-nál több 

tantárgyból 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Összes 

tantárgyi 

bukás 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Osztályozatlan 0 0 1 0 0 0 0 0 1 

Osztályozó 

vizsgára 

kötelezett  

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Osztályozó 

vizsgát tett 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Felső tagozat 

 

2018-19.tanév 5. A 6. A 7. A 8. A Összesen 

Osztálylétszám 

10.01. 
28 

23 

(22+1) 
28 19 

98 

(97+1) 

Osztálylétszám 

01.20. 
28 

24 

(23+1) 
29 18 

99 

(98+1) 

Érkezett - 1 1 - 2 

Távozott - - - 1 1 

Osztályátlag 

(teljes) 
4,52 4,16 4,05 3,87 4,15 

Magatartás átlag  
4,58 4,17 4,62 4,28 4,41 

Szorgalom átlag 
4,58 4,00 4,10 3,83 4,13 

Egy főre jutó hiányzás 

(óra) 
83,54 59,2 80,41 98,50 80,4 

      igazolt 
83,54 59,08 80,41 98,50 80,38 

      igazolatlan 
0 0,08 0 0 0,02 

Kitűnő (5,0) tanulók 

száma 
0 1 4 0 5 

4,49 felett teljesítők száma 
15 4 2 3 24 

Jav.vizsg. tanulók - összes 
0 0 0 0 0 

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

      3-nál több tantárgyból 
0 0 0 0 0 

Összes tantárgyi bukás 
0 0 0 0 0 

Osztályozatlan 
0 1 0 0 1 

Osztályozó vizsgára 

kötelezett  
0 0 0 0 0 

Osztályozó vizsgát tett 
0 0 0 0 0 
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Általános iskola tanulmányi átlageredménye 
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8 évfolyamos gimnáziumi tagozat 

 

2018-19. tanév 5. G 6. G 7. G 8. G 9. G 10. G 11. G 
12. 

G 
Összesen 

Osztálylétszám 

10.01. 
31 31 

(30+1) 

33 26 

(25+1) 

20 27 16 

(14+2) 

 
184 

(180+4) 

Osztálylétszám 

01.20. 
31 31 

(30+1) 

33 26 

(25+1) 

20 27 16 

(14+2) 

 
184 

(180+4) 

Érkezett ------ ------ ------ ------ ------ ------ --- --- --- 

Távozott ------ ------ ------ ------ ------ ------ --- --- --- 

Osztályátlag 

(teljes) 
4,92 4,67 4,69 4,35 4,24 4,21 4,37 ---- 4,50 

Magatartás 

átlag  
4,88 4,77 4,61 4,56 4,63 4,52 4,57 ---- 4,65 

Szorgalom 

átlag 
4,91 4,60 4,48 4,24 4,11 4,11 4,14 ---- 4,37 

Egy főre jutó 

hiányzás (óra) 
77,69 59,74 65.58 89,7 88,74 97,2 157,3  90,85 

      igazolt 
77,69 59,74 65,58 89,65 88,74 96,85 156,63 ---- 90,70 

      igazolatlan 
0 0 0 0,08 0 0,30 0,69 ---- 0,15 

Kitűnő (5,0) 

tanulók száma 
16 8 7 1 1 3 3 ---- 39 

4,49 felett 

teljesítők 

száma 

16 13 19 11 7 6 3 ---- 75 

Jav.vizsg. 

tanulók - 

összes 

0 0 0 0 0 0 0 ---- 0 

      1 v. 2 v. 3 

tantárgyból 
0 0 0 0 0 0 0 ---- 0 

      3-nál több 

tantárgyból 
0 0 0 0 0 0 0 ---- 0 

Összes 

tantárgyi 

bukás 

0 0 0 0 0 0 0 ---- 0 

Osztályozatlan 
0 1 0 1 0 0 2 ---- 4 

Osztályozó 

vizsgára 

kötelezett  

0 0 0 0 0 0  ---- 0 

Osztályozó 

vizsgát tett 
0 0 0 0 0 0 9 ---- 0 
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8 évfolyamos gimnáziumi osztályok átlageredménye 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



25 

 

 

Gimnáziumi tagozat 

 

2018-19. tanév 9. A 9. B 10. A 10. B 11. A 11. B 
12. A 12. B 

12. C 
Összese

n 

Osztálylétszá

m 

10.01. 

38 38 30 33 36 

(35+1

) 

31 23 30 32 291 

(290+1) 

Osztálylétszá

m 

01.20. 

38 37 30 32 36 

(35+1

) 

31 23 30 32 289 

(288+1) 

Érkezett - - - - - - - - - - 

Távozott - 1 - 1 - - - - - 2 

Osztályátlag 

(teljes) 
3,77 3,79 3,84 3,64 4,24 3,95 4,16 4,13 4,30 3,98 

Magatartás 

átlag  
4,18 4,36 4,57 4,37 4,77 4,10 4,17 4,77 4,42 4,41 

Szorgalom 

átlag 
3,61 3,61 4,07 3,66 4,31 3,77 4,04 4,10 4,39 3,95 

Egy főre jutó 

hiányzás (óra) 
112,9 69,3

9 

111,4

3 

90.9

7 

97,89 141,6

4 

123,0

4 

112,3

7 

113,8

1 

108,16 

      igazolt 
112,6

1 

69,3

3 

111,2

0 

90,8

4 

97,47 138,7

4 

119,6

5 

112,2

0 

112,5

0 

107,17 

      

igazolatlan 
0,29 0,06 0,23 0,13 0,42 2,90 3,39 0,17 1,31 0,99 

Kitűnő (5,0) 

tanulók 

száma 

0 0 0 0 1 2 0 1 2 6 

4,49 felett 

teljesítők 

száma 

3 4 3 3 12 4 3 4 11 47 

Jav.vizsg. 

tanulók - 

összes 

3 4 1 3 0 0 0 0 0 11 

      1 v. 2 v. 3 

tantárgyból 
3 4 1 3 0 0 0 0 0 11 

      3-nál több 

tantárgyból 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Összes 

tantárgyi 

bukás 

3 6 1 3 0 0 0 0 0 13 

Osztályozatla

n 
0 0 0 0 1 1 0 0 0 2 

Osztályozó 

vizsgára 

kötelezett  

0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 

Osztályozó 

vizsgát tett 
 0   12 8   1 21 
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2019 

Tantárgyi átlagok tantárgyanként - (tagozatonként) 

 

alsó tagozat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tantárgyak Átlag 

Magyar nyelv 4,62 

Magyar irodalom 4,70 

Matematika 4,58 

Angol nyelv 4,85 

Környezet ismeret 4,61 

Erkölcstan 5.00 

Hittan 4,91 

Ének 4,91 

Vizuális kultúra 4,99 

Testnevelés 4,96 

Életvitel és gyakorlat 4,99 
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felső tagozat 

 

Tantárgyak Átlag 

Magyar nyelv 3,82 

Magyar irodalom 4,19 

Matematika 3,25 

Történelem 3,71 

Angol nyelv 3,75 

Német nyelv 4,44 

Természetismeret 3,59 

Fizika 3,38 

Biológia 3,16 

Kémia 3,58 

Földrajz 3,58 

Hon- és népismeret 5,00 

Hittan 5,00 

Erkölcstan 4,94 

Informatika 3,76 

Ének 4,61 

Vizuális kultúra 4,58 

Technika 4,76 

Testnevelés 4,81 



 

8 évfolyamos gimnázium  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

gimnázium 

 

 

 

Tantárgyak Átlag 

Magyar nyelv 4,32 

Magyar irodalom 4,32 

Matematika 4,03 

Történelem 4,20 

Angol nyelv 4,58 

Német nyelv 4,23 

Német 2. id. nyelv 4,50 

Latin nyelv 4,28 

Latin örökségünk 4,70 

Hon- és népismeret 5,00 

Természetismeret 4,62 

Fizika 4,19 

Biológia 4,02 

Kémia 3,66 

Földrajz 4,25 

Hittan 4,87 

Erkölcstan 4,99 

Informatika 4,42 

Ének 4,90 

Vizuális kultúra 4,57 

Technika 5,00 

Dráma és tánc 4,95 

Testnevelés 4,96 

Tantárgyak Átlag 

Magyar nyelv 4,13 

Magyar irodalom 4,08 

Történelem 3,76 

Matematika 3,49 

Angol nyelv 4,24 

Német nyelv 3,92 

Francia nyelv 3,34 

Latin nyelv 4,28 

Hittan 4,77 

Erkölcstan 4,92 

Informatika 4,11 

Fizika 3,60 

Biológia 3,48 

Kémia 3,57 

Földrajz 3,71 

Ének 4,91 

Vizuális kultúra 4,44 

Dráma és tánc 4,96 

Életvitel és gyakorlat 5,00 

Testnevelés 4,77 
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Az osztályátlagokat többféle szempontból és évek óta vizsgáltuk. Az alsó tagozat 

kivételével kiemelkedik a 8 évfolyamos gimnáziumi osztályok közül valamennyi osztály 

átlaga. Ez természetes, hiszen ebbe az osztályba már ötödiktől a legjobb tanulók 

kerülnek. Itt lehet észrevenni azt a húzóerőt, melyet az egymással történő versengés és a 

tanulni akaró gyerekek motiváltsága jelent. Ebben a tanévben az 5.G (8 évfolyamos 

gimnáziumi) osztály 4,92-es átlaga szintén kiemelkedő lett, de ebben az évben az 5.A 

osztály is 4,52-es átlagot tudott elérni, mely az előző évekhez képest igen jónak 

mondható. Ez azt tükrözi, hogy a 4. osztályban a felkészítés olyan volt, mely elősegíti az 
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5. osztályba való átmenetet.  Azonban nyolcadik után 5-6 tanuló a város nagy múlttal 

rendelkező gimnáziumaiba jelentkezik át. Ezt el kell fogadnunk, mert a tanulók többnyire 

a két-tannyelvű gimnáziumban folytatják tanulmányaikat.  

A gimnáziumi osztályoknál 9-12. évfolyamon a statisztikai eredményekben is látszik, 

hogy nagy hozzáadott értékkel dolgoznak a kollégák. Minden évben vezetjük a tanulók 

tanulmányi eredményeinek változását, összevetve az őket tanító pedagógusokkal. Sok évi 

tapasztalat alapján fel tudom mérni, hogy milyen típusú osztályokhoz milyen egyéniségű 

szaktanár kerüljön. A munkaközösségeknek kiemelt feladata törekedni az egységes 

értékelésre, rendszeres felzárkóztatást végezni. Konzultálnak egymással, fogadó órákon 

szülőkkel konzultálnak, tanulópárokat alakítanak. Gyanú esetén szakértői vizsgálatra 

küldik a tanulókat szülőkkel való egyeztetés után. Sajnos nagy számban növekedik a 

tanulási nehézséggel küzdő tanulók száma. Tudni kell, hogy ezek a tanulók értelmesek és 

egyes képességeikben kiemelkedőek. 

Három osztálynál volt váratlan osztályfőnök csere szeptemberben, de a tanév során 

bebizonyosodott, hogy olyan osztályfőnököket sikerült az osztályok élére tenni, hogy 

emberileg és szakmailag is tudták folytatni, sőt magasabb szinten vezetni az osztályokat. 

Továbbra is legnehezebb tantárgy a matematika, kémia és fizika tantárgyak. 

A felső tagozat gyengébb tanulmányi eredménye a tanulók képességeivel függ össze. Itt 

azonban jóval kisebbek az osztály létszámok, mint a gimnáziumi osztályokban, ezért több 

lehetőség van az egyéni foglalkozásokra, felzárkóztatásokra és nagyobb gondot tudunk 

fordítani a nyolcadik osztály utáni pályaválasztásra. 

Tanárhiány miatt, több bontást meg kellett szüntetni matematika tantárgyból, pedig ott 

volt lehetőség felzárkóztatásra. Csak a leendő 5a. osztályban tudjuk a bontást megtartani. 
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Kitűnő (5,0) és javítóvizsgára utalt tanulók és a bukások száma (az elmúlt 5 évben) 

 

  2019 2018 2017 2016 2015 2014 

Kitűnők száma 

(5,0) 
139 134 128 116 97 77 

4,49 felett 

teljesítők száma 
195 184 159 147 144 124 

2,0 alatt 

teljesítők száma 
0 0 0 0 0 0 

Javítóvizsgára 

utalt tanulók 

száma 

11 9 10 7 7 6 

Évismétlésre 

kötelezettek 

száma 

0 0 1 0 2 3 

Az összes 

tantárgyi bukás 

száma 

13 10 18 8 9 17 

 

A kitűnő és a 4,49-es átlagú fölötti tanulók száma évről évre emelkedik, de ez 

összefüggésben van a tanulócsoportok és a tanulói létszám növekedésével.  

A pedagógiai munkánk szempontjából jelenleg ezt nem tartom olyan szempontnak, mely 

a munkák eredményességét mérné. Fontos, de értékelni kell azt a munkát is melyet a 

gyengébb tanulók tanítása jelent. A hozzáadott érték a legfontosabb. Ennek elemzésére a 

be és kimeneti mérések adnak lehetőséget. Természetesen vizsgálni kell a szülői hátteret 

is melyhez az osztályfőnökök adnak nagy segítséget. Ennek érdekében az egy osztályban 

tanítóknak együtt kell gondolkodni és ennek megfelelően cselekedni. Ezt jelenleg 

kimondott jónak látom a tantestületben. Két-három kolléga gondolkodását kell még 

csiszolni és sok egyéni beszélgetést folytatni velük a változás érdekében. Biztató náluk is 

a változás. 

Továbbra is nagy figyelmet kell fordítani a felzárkóztatásra, korrepetálásra és a szülőkkel 

való együttműködésre.  

9-10. évfolyamon van csak bukás, mert arra törekszünk, már itt kiderüljön az, ki az, aki 

képes az érettségiig elmenni, és ki az, aki képes felzárkózni a követelményekhez. 
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A dicséretek száma: 

Elektronikus napló év végi adatai alapján: 

 

 

 

 

 

Tantárgyak Dicséretek száma 

Magyar irodalom 72 

Magyar nyelvtan 63 

Történelem 19 

Erkölcstan 10 

Hittan 106 

Matematika 61 

Informatika 9 

Fizika 5 

Biológia 13 

Kémia 16 

Földrajz 6 

Ének-zene 40 

Természetismeret - 

Környezetismeret 43 

Technika - 

Latin örökségünk 14 

Angol nyelv 64 

Német nyelv  35 

Latin nyelv 8 

Német 2. idegen nyelv 2 

Vizuális kultúra 64 

Hon- és népismeret - 

Testnevelés 48 

Dráma és tánc 1 

Mozgóképkultúra 11 

Életvitel és gyakorlat 1 

Művészetek  



 

 

709 tantárgyi dicséret, ezen kívül 197 db szaktanári, 548 db osztályfőnöki és 102 db igazgatói 

dicséretet kaptak tanulóink a 2018/2019. tanévben.  

Ebben a tanévben az előző tanévhez képest nagy számban emelkedtek a tantárgyi, az 

osztályfőnöki és igazgatói dicséretek. A tantárgyi dicséretek száma az előző évhez képest 118 

db-bal, az osztályfőnöki dicséretek 349 db-bal, míg az igazgatói dicséretek száma 19 db-bal 

nőtt. Ezen kívül tanári egyedi dicséretek vannak (csillag, piros pont, kisötös stb.). 

Különösen fontosnak tartottuk, hogy a pozitív megerősítés kerüljön előtérbe, mely a számok 

tükrében is megmutatkozik. 

 

 

 

 

Tantárgyi bukások 2018/2019. év vége 

    

      

 

K
ém

ia
 

M
at

em
at

ik
a 

O
sz

tá
ly

 

b
u

k
á
so

k
 

F
ő
 

9. A 3   3 3 

9. B 2 4 6 4 

10. A 1   1 1 

10. B   3 3 3 

Tantárgyi bukások 6 7 13 11 

 

6

7

5,4

5,6

5,8

6

6,2

6,4

6,6

6,8

7

7,2

Kémia Matematika

Tantárgyi bukások

 

Továbbra is a kémia és a matematika tantárgy a legnehezebb a tanulók számára. 
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Sajnos, ez összefüggésben van (szaktanárok véleménye alapján) a nem megfelelő 

központi tantervi követelményekkel és tananyaggal. Sokkal lassabb haladásra az 

ismeretek bevésésére lenne szükség. Ezt főleg alsó tagozatban kellene biztosítani. Külön 

órák és a házi feladatok csak terhelik az egyébként is leterhelt tanulókat. A szülők keveset 

tudnak foglalkozni gyermekeikkel. 

 

Magatartás és szorgalom átlagok alakulása (az elmúlt 5 évben) 

 

  2019 2018 2017 2016 2015 2014 

Magatartás 

átlag 
4,57 4,44 4,37 4,50 4,46 4,52 

Szorgalom  

átlag 
4,33 4,24 4,11 4,22 4,22 4,26 

 

Magatartás és szorgalom átlagok – magatartás szerint rendezve 
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Egy főre jutó igazolt és igazolatlan hiányzások alakulása (az elmúlt 5 évben) 

 

  2019 2018 2017 2016 2015 2014 

Egy főre jutó 

igazolt 

hiányzások 

87,06 78,83 80,23 79,6

8 

89,57 86,71 

Egy főre jutó 

igazolt és 

igazolatlan  

0,36 0,50 0,48 0,53 0,51 0,43 

 

 

 

A magatartás és szorgalom jegyek is tükrözik, hogy a tanulmányi eredmények javultak, a 

tanulók neveltségi szintje emelkedett. Örömmel jelzik a pedagógusok, hogy bármilyen külső 

rendezvényen tanulóinkat nagyon megdicsérik, viselkedésük intelligens megnyilvánulásaik 

miatt. Sokat utaznak versenyekre, rendezvényekre, kirándulásokra, színházba, szerepeknek 

műsorokban és ezek alatt is példásan viselkednek.  

Az átlagok 5 éves viszonylatban is kiegyensúlyozott eredményeket mutatnak. Véleményem 

szerint a realitásoknak megfelel. A tanulók a házirend betartásával igazolják hiányzásaikat. 

Az igazolatlan órák száma többnyire a felsőbb éveseknél fordul elő, vagy olyan szülőnél, aki 

renitens és nem figyel a házirend betartására. Ez csak néhány szülőt és tanulót érint.  Felsőbb 

évesek közül egyre többen kényszerülnek diákmunkát vállalni az anyagi helyzetük miatt és 

ezért is van ott több hiányzás. Sokszor látszik rajtuk a fáradtság.  

Feladatunk a szülők és a renitens tanulók még hatékonyabb tájékoztatása és a házirend 

betartatása. 
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A lemorzsolódással veszélyeztetett és pedagógiai támogatásban részesülő tanulók 

 

Jelenleg nincs ilyen tanulónk. Nagy fejlődés van abban, hogy inkább a megelőzésre kerül a 

hangsúly és már valamennyi kolléga erre figyel. Ha kell az osztályfőnök vezetésével 

fejlesztési tervet készítenek és rendszeresen konzultálnak a az érintett pedagógusok az adott 

tanulóról. 

Továbbtanulási eredmények 

 

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

 

 fő 

Gimnázium 6 

Szakgimnáziumok 8 

Szakiskola 4 

 

A továbbtanulás eredményes volt. Többnyire az első helyen megjelölt iskolába nyertek 

felvételt a tanulók. Az előző évben továbbtanult diákjaink eredményei a kötelező 

visszajelzések szerint is megfelelő. Jól teljesítenek és magatartásukkal sincs gond. 

 

 

Érettségi után melyik iskolába, hány db tanulót vettek fel – az előző tanév eredményei 

 

 fő 

Felsőoktatásban továbbtanulók 46 

Szakképzésben továbbtanulók 12 

Nem vették fel  8 

Nincs róla tudomásunk 6 

 

A továbbtanulási eredményekkel elégedett vagyok, mert képességeiknek megfelelően 

sikeres felvételi vizsgákat tesznek egyetemre, főiskolára vagy egyre többen választják a 

felsőoktatási szakképzéseket. Néhány tanuló anyagi okok miatt nem tud felsőoktatásba 

jelentkezni, mert a szülők nem tudják támogatni tanulmányaikat. Iskolaválasztásuk egyre 

reálisabb. 
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A kompetenciamérések tapasztalatai 

 

MATEMATIKA 

1. Létszám adataink 

2. Átlageredmények  

Mérési 

terület 

Év- 

folyam 

Képzési 

forma 

Átlageredmény 

Tisza 

parti 

Orszá

gos 

Első viszonyítási 

csoport 

Második viszonyítási 

csoport 

Neve Eredménye Neve Eredmény 

Mate-

matika 

6. 
Általános 

iskola 
1434 

1499 

 

Megye- 

székhelyi 

ált. isk. 

1526 

 

Megye- 

székhelyi 

közepes 

ált. isk. 

1475 

 

6. 8 évf. gimn 
1619 

 

1499 

 

8 évf. 

gimn. 
1653 

 

Kis 8 évf. 

gimn. 
1576 

 

8. 
Általános 

iskola 
1595 1614 

Megye- 

székhelyi 

ált. isk. 
1638 

Megye- 

székhelyi 

közepes 

ált. isk. 

1590 

8. 8 évf. gimn 1708 1614 
8 évf. 

gimn. 
1795 

Kis 8 évf. 

gimn. 
1670 

10. 
4. évf. 

gimn 
1642 1647 

4 évf. 

gimn. 1733 

Nagy 4 

évf. 

gimn. 
1772 

10. 8 évf. gimn 1799 1647 
8 évf. 

gimn. 
1831 

Kis 8 évf. 

gimn. 
1725 

 

 

Év-

folyam 

Képzési 

forma 

 Tanulók száma 

Összese

n 

SNI 

tanulók 

Mentesül

t tanulók 
BTMN 

tanulók 

HHH 

tanulók 

Jelentésre 

jogosult 

tanulók 

Jelentésben 

szereplők 

6. 
Általános 

iskola 
27 2 0 1 0 25 21 

8. 
Általános 

iskola 
22 4 0 3 1 20 18 

6. 
8 évfolyamos 

gimnázium 
33 0 0 0 0 33 33 

8. 
8 évfolyamos 

gimnázium 
31 0 0 0 0 31 29 

10. 
4 évfolyamos 

gimnázium 
71 1 0 2 2 70 65 

10. 
8 évfolyamos 

gimnázium 
15 1 0 0 0 14 14 
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6.A osztály 

Értékelés: 

A 2017-es év 1379 pontos nagyon gyenge teljesítményéhez képest az idei 55 ponttal 

magasabb. Ez sajnos továbbra is alatta marad az országos átlagnak és a hatodikos tanulók 

2016-os és 2017-es eredményének. (A 2016-os évinél szignifikánsan alacsonyabb) Kicsit 

fellélegezhetünk, de az eredményen tovább kell javítani. 

Javaslatok: 

 Hatékonyabb együttműködés a tanítók és az 5. osztályba belépő tanárok 

munkájában. 

 5. osztályba belépve: Diagnosztizálás, helyzetfeltárás, hiányosságok feltérképezése 

szükséges 

 Bemeneti kompetencia-mérő feladatlap kitöltése 

 Előzőek alapján egyéni fejlesztési tervek készítése 

 Jelen csoportra vonatkozóan osztályra vonatkozó fejlesztési terv készítése, 

valamint a minimumszintet el nem érő tanulók egyéni fejlesztése 

 Délutáni napközis órákban segítő pedagógus bevonása a házi feladat 

elkészítésében, a tananyag megértetésében 

 Magasabb évfolyamokról jó képességű diákok bevonása a segítő munkába 

 Korrepetáló óra tartása 

 A tanítás során olyan formák választása, amely minden gyereket bevon a 

munkába, akár játékos formában is, de vonzóvá teszi számára a matematikát 

 Szövegértés gyakoroltatása minden tanórán 

6.G osztály 

Értékelés: 

A hatodik osztályos 8 évfolyamos gimnáziumi tanulóink jelentősen (szignifikánsan) az 

országos átlag fölött teljesítettek. Sőt, a kis 8 évfolyamos gimnáziumok átlagát is 

meghaladták. Feladatunk tehát a munka folytatása, lehetőség szerint az eredmények fokozása. 

Javaslatok: 

 A tanítási órákon nagyobb arányú csoportmunka végeztetése 

 Több szöveges feladat, problémamegoldás az egyes témakörökön belül 

 Differenciált feladatok a tanulók képességei szerint 

 Játékos eszközök, feladatok alkalmazása a tanítási órákon 

 Minél több –országos mérés feladataihoz igazodó- gyakorló teszt feladatainak 

megoldása, elemzése.  
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 A logikus gondolkodás erősítése más természettudományos tantárgyak 

oktatásával 

 A matematikai kompetenciák fejlesztése számítógéppel, interaktív táblával (az 

informatika segítségül hívása) 

 A szaktanároknak segíteniük kell egymás munkáját, közös esetmegbeszélések, 

tapasztalatcserék 

8.A osztály 

Értékelés: 

A tavalyi eredményhez képest itt is javult a helyzet. A tanulók motiválása, munkához való 

hozzáállása fejlesztést igényel. 

Javaslatok: 

 Délutáni napközis órákban segítő pedagógus bevonása a házi feladat 

elkészítésében, a tananyag megértetésében 

 Korrepetáló óra tartása 

 A tanítás során olyan formák választása, amely minden gyereket bevon a 

munkába, akár játékos formában is, de vonzóvá teszi számára a matematikát 

 Szövegértés gyakoroltatása minden tanórán 

 Minden tantárgy esetében jelenjen meg az értő olvasás és a matematikai 

kompetenciafejlesztés 

 A tanulók és szülők motiválása, hogy a tanulók vegyék komolyan a mérést akkor 

is, ha nem kapnak rá osztályzatot.  

 Differenciált feladatokat adjunk a tanulók képességei szerint 

 Életszerű problémák megtervezése, kidolgozása.  

   Minél több –országos mérés feladataihoz igazodó- gyakorló teszt feladatainak 

megoldása, elemzése.  

   A logikus gondolkodás erősítése más tantárgyak oktatásával 

pl.: fizika, történelem, földrajz órákon nagyobb hangsúlyt kell fektetni a 

grafikonok készítésére, adott grafikonok értelmezésére 

   A matematikai kompetenciák fejlesztése számítógéppel, interaktív táblával (az 

informatika segítségül hívása) 
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8.G osztály 

Értékelés: 

Nincs komoly probléma, haladni, fejlődni kell a megkezdett úton. 

Javaslatok: 

 A számolási képességek fejlesztése minden órán 

 Differenciált feladatokat adjunk a tanulók képességei szerint 

 A logikus gondolkodás erősítése más tantárgyak oktatásában is 

 Életszerű problémák megtervezése, kidolgozása.  

 

10. évfolyam – 4 évfolyamos képzés 

Értékelés 

2013 óta folyamatos romlás tapasztalható. A 2017 évihez képest 33 ponttal gyengébben 

teljesítettünk, miközben az országos átlag nem változott. A negatív tendenciát jó lenne 

megállítani, sőt visszafordítani. 

Javaslatok: 

 9. osztályban fokozott figyelmet fordítsunk az általános iskolában tanultakra. Az 

alap definíciók, összefüggések mindenki számára jól ismertek legyenek. 

 Minden tantárgy esetében jelenjen meg az értő olvasás és a matematikai 

kompetenciafejlesztés 

 A matematikai kompetenciák fejlesztésére a számítógépet, interaktív táblát is 

használjuk fel. A számítógép használatát otthoni munkára is terjesszük ki.  

 A gyakorlás során minél több „életszerű„ feladatot vigyünk be. 

 Differenciált feladatokat adjunk a tanulók képességei szerint 

 Minél több –országos mérés feladataihoz igazodó- gyakorló teszt feladatainak 

megoldása, elemzése.  

 A logikus gondolkodás erősítése más tantárgyak oktatásával 

 A szaktanároknak segíteniük kell egymás munkáját, közös esetmegbeszélések, 

tapasztalatcserék 

10. évfolyam – 8 évfolyamos gimnáziumi képzés 

Látható, hogy a jó eredmény mögött is némi megtorpanás van. 

Mivel korábban nem volt 10. osztályos, 8 évfolyamos gimnáziumi képzésben résztvevő 

osztályunk, így korábbi eredményekkel nem lehet összevetni. 
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MAGYAR - SZÖVEGÉRTÉS 

 

6. évfolyam: 

1. Létszámadatok 

 

Évfolyam 
Képzési 

forma 

Tanulók száma 

Összesen 
A jelentésben 

szereplők 

CSH 

indexszel 

rendelkezők 

2016-os 

eredménnyel 

rendelkezők 

6.g 

 
8 évf. gimn. 33 33 29 0 

6. a 
általános 

iskola 
27 21 16 0 

 

 

2. Átlageredmények  

 

Mérési 

terület 

Évfol

yam 

Képz

ési 

forma 

Átlageredmény 

Tiszap

arti 

Orszá

gos 

Első viszonyítási 

csoport 

Második 

viszonyítási csoport 

Neve 
Eredm

énye 
Neve 

Eredm

énye 

Szövegé

rtés 
6. 

8 évf. 

gimn. 1639 1492 
8 évf. 

gimn. 
1652 

Kis 8 évf. 

gimn 
1575 

Szövegé

rtés 
6.  

általá

nos 

iskola 
1405 1492 

megyeszé

khelyi 

ált.isk. 
1526 

megyeszé

khelyi 

közepes 

ái. 

1471 
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Javaslatok:  

 mindkét osztályban a tanév során magyar nyelv és irodalom órákon a 

rendszeresen végzett szövegértési többletfeladatok folytatása. 

 a 3. képességszinten és az alatt lévő tanulók számára egyéni fejlesztési terv 

készítése, az egyes tantárgyakhoz kapcsolódó fejlesztési lehetőségek 

feltérképezésével. 

 az „a” osztályban fokozott és koncentrált képességfejlesztés osztályszinten 

 minden tantárgyban jelenjen meg a szövegértési technikák fejlesztése 

 valamennyi szaktanár ismerje meg a kompetenciamérés eredményeit, ismerjen 

meg új módszereket ehhez a területhez, együttműködés, módszertani 

tapasztalatcserék szervezése tantestületi és munkaközösségi szinten egyaránt  

 differenciált feladatok a tanórákon  

 több, rövidebb szöveg olvastatása, különböző szövegértési technikák tudatosabb 

elsajátíttatása a tanulókkal 

 az olvasás megszerettetése a tanulókkal – az eddigi módszerek folytatása  

 

 

 

 

 

8. évfolyam: 

1. Létszámadatok 

Évfolyam 
Képzési 

forma 

Tanulók száma 

Összesen 

A 

jelentésben 

szereplők 

CSH 

indexszel 

rendelkezők 

2016-os 

eredménnyel 

rendelkezők 

8.g 

 

8 évf. 

gimn. 
31 29 24 26 

8.a  
általános 

iskola 
22 18 12 17 
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2. Átlageredmények  

Mérési 

terület 

Évfol

yam 

Képz

ési 

forma 

Átlageredmény 

Tiszap

arti 

Orszá

gos 

Első viszonyítási 

csoport 

Második 

viszonyítási csoport 

Neve 
Eredm

énye 
Neve 

Eredm

énye 

Szövegé

rtés 
8.g 

8 évf. 

gimn. 1739 1602 
8 évf. 

gimn. 
1763 

Kis 8 évf. 

gimn 
1691 

Szövegé

rtés 
8.a  

általá

nos 

iskola 
1575 1602 

megyeszé

khelyi 

általános 

iskola 

1627 

megyeszé

khelyi 

közepes 

általános 

iskola 

1582 

 

Javaslatok: 

 a 2. és a 3. képességszinten lévő tanulók számára egyéni fejlesztési terv 

készítése, az egyes tantárgyakhoz kapcsolódó fejlesztési lehetőségek 

feltérképezésével. ( csak az „A” osztályból, ha ittmaradó a gimnáziumban: A 

„G”-ben nincs ilyen eredmény.) 

 minden tantárgyban valósuljon meg a szövegértési technikák fejlesztése 

 valamennyi szaktanár ismerje meg a kompetenciamérés eredményeit, ismerjen 

meg új módszereket ehhez a területhez. Együttműködés, módszertani 

tapasztalatcserék a tantestületen és a munkaközösségeken belül. 

 differenciált feladatok a tanórákon 

 több, rövidebb szöveg olvastatása, különböző szövegértési technikák tudatosabb 

elsajátíttatása a tanulókkal 

 az olvasás megszerettetése a tanulókkal  

 tudatos felkészítés az országos mérésekre, az eredmények fontosságának 

hangsúlyozása, tudatosítása 
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10. évfolyam: 

1. Létszámadatok 

Évfolyam 
Képzési 

forma 

Tanulók száma 

Összesen 
A jelentésben 

szereplők 

CSH 

indexszel 

rendelkezők 

2016-os 

eredménnyel 

rendelkezők 

10. 4 évf. gimn. 71 65 46 61 

10. 
8 évf. 

gimn. 
15 14 9 14 

 

 

 

2. Átlageredmények  

Mérési 

terület 

Évfolya

m 

Képzé

si 

forma 

Átlageredmény 

Tiszapa

rti 

Ország

os 

Első 

viszonyítási 

csoport 

Második 

viszonyítási 

csoport 

Nev

e 

Eredmén

ye 

Nev

e 

Eredmén

ye 

Szövegért

és 
10. 

4 évf. 

gimn. 1708 1636 

4 

évf. 

gim

n. 

1735 

Nag

y 4 

évf. 

gim

n 

1644 

 

Szövegért

és 

 

10. 
8 évf. 

gimn. 
1806 1636 

8 

évf. 

gim

n 

1818 

kis  

8 

évf 

gim

n 

1741 
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Értékelés: 

A szövegértés eredmény az országos átlag fölött van, de a négy évfolyamos gimnáziumokhoz 

képest gyengébb, és a nagy négy évfolyamos gimnáziumok átlagához képest szignifikáns az 

eltérés. Az előző évhez képest kicsivel jobb lett az eredményünk, (+6 pont), és fontos lenne 

újra elérni a 4 évfolyamos gimnáziumok átlagát. 

A 10.g eredménye 1806, ez közel 100 ponttal jobb, mint a másik párhuzamos osztályé. 

Szükség van az egyéni eredmények vizsgálatára, különös tekintettel azoknál a tanulóknál (3 

fő), akik nem érik el a 4-es képességszintet. Ezeknek a tanulóknak egyéni fejlesztési tervre 

lenne szükségük.  

Javaslatok: 

 a 4. képességszint alatt lévő tanulók számára egyéni fejlesztési terv készítése, az 

egyes tantárgyakhoz kapcsolódó fejlesztési lehetőségek feltérképezésével  

 minden tantárgyban jelenjen meg a szövegértési technikák fejlesztése 

 valamennyi szaktanár ismerje meg a kompetenciamérés eredményeit, ismerjen 

meg új módszereket ehhez a területhez, együttműködés, módszertani 

tapasztalatcserék 

 differenciált feladatok a tanórákon 

 több, rövidebb szöveg olvastatása, különböző szövegértési technikák tudatosabb 

elsajátíttatása a tanulókkal 

 tudatos felkészítés az országos mérésekre, az eredmények fontosságának 

hangsúlyozása, tudatosítása 

 

 

 

 Az idegen nyelvi szövegértési készség felmérésének eredményei, tapasztalatai 

 

 összesített átlag 

(egyéni eredmények) 

hallásutáni 

szövegértés 

olvasott 

szövegértés 

6. A angol  59,08 66,10 51,73  

6. G angol 80,51 83,40 68,6  

8. A angol  63,31 60,25 66,45 

8. G angol 79,97 77,5 82,75 
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Iskolánk eredményei 

6. a osztály: a 26 tanulóból 13 tanuló nem érte el a megfelelési minimumot, azaz a 60%-ot, ez 

az osztály 50 %-a. 

6. g osztály: a 32 tanulóból 4 tanuló nem tanuló érte el a megfelelési minimumot, azaz a 60%-

ot, ez az osztály 12,5 %-a. 

8. a osztály: a 21 tanulóból 5 tanuló nem érte el a megfelelési minimumot, azaz a 60%-ot, ez 

az osztály 23,8 %-a. 

8. g osztály: a 30 tanulóból 4 tanuló nem érte el a megfelelési minimumot, azaz a 60%-ot, ez 

az osztály 13,3 %-a. 

Megállapítások: 

2018‐ban iskolánkban a 6. évfolyamos mérésen a Hallott szöveg értése részen jóval magasabb 

volt az elért százalékos átlageredmény, mint az Olvasott szöveg értése részen, míg a 8. 

évfolyamos mérésen az Olvasott szöveg értése részen elért eredmények voltak kicsit jobbak. 

(A 6. évfolyamon a mérés mindkét részén 15, míg 8. évfolyamon a mérés mindkét részén 20 

pont volt az elérhető maximális pontszám.) Ez a tendencia megfelel az országos 

eredményeknek. 

Amennyiben a két osztálytípus eredményeit külön – külön vetjük össze az országos 

eredményekkel, látható, hogy az a- osztályok (6.a, és 8.a ) eredményei mindkét évfolyamon 

alatta maradnak az országos, a régiós és a megyeszékhelyi átlagoknak, illetve a 8.a osztály 

átlaga egy kicsivel magasabb a régiós átlagnál.  

A 8 évfolyamos gimnáziumi osztályok (6. g és 8. g) eredményei ezzel szemben mind a 

három viszonyítási értékhez képest jelentősen jobbak. 

Amennyiben az iskolai eredményeket a képzési típusok szerinti országos eredményekkel 

hasonlítjuk össze, akkor megállapítható, hogy a tanulóink által elért összesített eredmények 

nem érik el az országos átlageredményeket, de az eltérés a 6.évfolyamos a osztály kivételével 

nem jelentős. 

Az országos és az iskolai eredményeket összevetve megállapítható, hogy  

-  a 6. évfolyamos tanulóink esetében a megfelelési minimumot nem elérő tanulók aránya az a 

osztály esetében sokkal magasabb az országos átlagnál, a gimnáziumi osztály vonatkozásában 

pedig jóval alacsonyabb az országos átlaghoz ( 35,1%)  képest.  

- a 8. évfolyamos tanulóink esetében a megfelelési minimumot nem elérő tanulók aránya 

mindkét osztálytípus vonatkozásában jóval az országos átlag alatt van.(39,4%) 

- a két évfolyam eredményeit összesítve a mérésben résztvevő 109 tanuló 76%-a szerzett 

megfelelt minősítést.  (6. évf.: 70,7%, 8. évf.: 82,3%) 
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Célkitűzések: 

 a kompetenciamérés eredményeit illetően az országos átlagoktól való 

lemaradás csökkentése az általános iskolai osztályokban (a- osztályok) 

 a megfelelési minimumot elérő tanulók arányának jelentős növelése  

 a csoportokon belüli szórás arányának csökkentése 

 a tanulók olvasott szöveg értés készségének fejlesztése  

Javaslatok: 

 az általános iskolai osztályokban a csoportbontásban tanulás lehetőségének 

biztosítása  

 a lemaradó, gyengén teljesítő tanulók számára szükség esetén felzárkóztató 

foglakozások szervezése, ill. biztosítása 

 az olvasott szöveg értésének további fejlesztése a különböző olvasási stratégiák 

gyakorlásán keresztül 

 a pedagógusi munkában a munkaközösségen belüli tudásmegosztás, jó 

gyakorlatok átadása  

 

Az érettségi vizsgák 

 

Előrehozottak – 2019 

 

 előrehozottak Összesített Emelt szinten Tanulók 

Év végi 

átlag 

Érettségi  

% 

Érettségi 

jegy átlag 

Érettségi  

% 

Érettségi 

jegy 

átlaga 

Fő 

Német nyelv 5 90,50 5   2 

Angol nyelv  4,38 89,76 4,95 71 5 26 

Informatika 3,99 73,71 4,38   14 

Iskolai átlag 4,46 84,66 4,78 71 5 42 

 

A tanulók felkészültek voltak és reális volt az előrehozott érettségire való jelentkezés. 

Különösen angol nyelvből volt kiemelkedő az eredmény. 26 fő által elért 4.95–ős átlag 

kiemelkedő. Nagy dicséretet kaptak a tanulók. 
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12. A – 2019 

 

12. A Összesített Emelt szinten Tanulók 

12. év végi 

átlag 
Érettségi  

% 

Érettségi 

jegy átlag 

Érettségi  

% 

Érettségi 

jegy 

átlaga 

Fő 

Magyar nyelv 

és irodalom 

4,02 65,65 4,00   23 

Történelem  3,65 65,47 4,00 52,5 3,5 23 

Matematika 2,83 41,57 2,61   23 

Nyelv  3,76 72,00 4,2 58,33 4 23 

Átlag 3,57 61,17 3,70 55,42 3,75 23 

 

 

12. B – 2019 

 

12. B Összesített Emelt szinten Tanulók 

12. év végi 

átlag 
Érettségi  

% 

Érettségi 

jegy átlag 

Érettségi  

% 

Érettségi 

jegy 

átlaga 

Fő 

Magyar nyelv 

és irodalom 

3,62 68,93 3,97   30 

Történelem  3,60 62,29 3,83 47,33 3,67 30 

Matematika 3,17 40,69 2,55   30 

Nyelv  3,70 67,21 3,95 81,50 5.00 30 

Átlag 3,52 59,78 3,58 64,42 4,34 30 

 

 

12. C – 2019 

 

12. C Összesített Emelt szinten Tanulók 

12. év végi 

átlag 
Érettségi  

% 

Érettségi 

jegy átlag 

Érettségi  

% 

Érettségi 

jegy 

átlaga 

Fő 

Magyar nyelv 

és irodalom 

4,25 70,94 4,09   32 

Történelem  3,47 63,18 3,82 45,75 3,25 32 

Matematika 3,29 48,77 2,90 58,00 4,00 32 

Nyelv  4,39 80,31 4,61 73,94 4,69 32 

Átlag 3,85 65,8 3,86 59,23 3,98 32 
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Iskolai 

 

A végzős osztályoknál a matematika tantárgy érettségi átlageredménye alacsonyabb, mint az 

év végi tantárgyi osztályzatok átlageredménye volt. A többi tantárgynál az érettségi magasabb 

eredményt mutat. Ennek oka lehet az érettségi feladatsor tanulók számára meglepő 

szövegterjedelme. A humán tantárgyak és nyelvi osztályzatok átlaga többnyire meghaladja a 

négy egészes átlagot. A matematika oktatással nagyon komoly gond van. Sajnos az országos 

tanárhiány is közrejátszik ebben. A tanulók matematikai gondolkodása nagyon hiányos. 

A matematika érettségi átlag mutatja, hogy továbbra is ez a tantárgy bizonyul a 

legnehezebbnek a tanulók számára 

A jelenlegi érettségizők között az emelt szintű nyelvi érettségizők már az előző években 

közép szintű érettségi vizsgát tettek. 

A tanulók év végi eredményei és érettségi vizsga eredményei többnyire összhangban vannak, 

mely azt mutatja, hogy a pedagógusok reálisan értékelik a tanulókat és megfelelő szinten 

készítik fel őket az érettségire.  

Évek óta kimutatható, hogy a 12.C osztályos, nyelvi tagozatos tanulók érik el a legjobb 

eredményeket az érettségin. 

Az érettségin ötödik vizsgatárgyként választják a tanulók a biológia, földrajz, rajz, ének-zene, 

informatika, hittan, második idegen nyelv, testnevelés tantárgyakat. 

Feladatunk az érettségi sokszínűségének a megőrzése és a matematika tantárgy tanításának 

erősítése, ehhez a megfelelő eszközök megkeresése (pl: csoport bontás, mely sajnos személy 

függő). 

Az országos és a megyei eredményekről még nincs információnk. 

A most érettségizettek közül 34 tanulónak van B2 nyelvvizsgája, illetve 3 tanulónak C1-es 

típusú nyelvvizsgája. Kiemelt feladatunk továbbra is a sikeres nyelvvizsgák számának 

növelése. 
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Belső vizsgák  

 

 

Osztály Létszám Tantárgy Átlag 

6.A  1 fő angol nyelv 94,5% 

10.G 2 fő angol nyelv és 

informatika 

93,2% 

11.A 13 fő angol nyelv 74% 

11.B 8 fő angol és német 

nyelv 

86,3% 

11.G 9 fő angol és német 

nyelv 

83,3% 

 

Nagy számban a 11. évfolyamon tettek osztályozó vizsgát, annak érdekében, hogy előrehozott 

érettségi vizsgát tehessenek.  
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Versenyeredmények (ORSZÁGOS)                                                                                                                                                                                                

2018/2019. tanév (1-4) 

verseny megnevezése tanuló oszt. eredmény felkészítő tanár 

Bolyai anyanyelvi 

országos csapatverseny 

Petkes Hunor 4.b XIII. helyezett Balog Melinda 

  Angyal Netti 4.b XIII. helyezett Balog Melinda 

  Donkó Dániel 4.b XIII. helyezett Balog Melinda 

  Kelemen Simon 4.b XIII. helyezett Balog Melinda 

Dugonics András 

Országos matematika 

verseny egyéni 

Mészáros Zalán 

Róbert 

4.a III. helyezett Jakab Anna  

  Albel Kristóf 4.a X. helyezett Jakab Anna 

Országos Honismereti 

verseny 

Bálint András István 2.a I. helyezett   

  Mosolygó Ádám 3.a I. helyezett   

  Budai Lilla Anikó 3.b I. helyezett   

  Hicsó Máté Kristóf 3.b I. helyezett   

  Koncz Madléna 

Beatrix 

3.b I. helyezett   

  Csabai Kornélia 

Lilla 

4.a IX. helyezett   

  Lánczi Zaránd János 4.a I. helyezett   

  Schilhan Júlia 4.a IV. helyezett   

  Veress Balázs 4.a I. helyezett   

  Farkas Zsombor 

Zétény 

4.b IV. helyezett   

Diákolimpia Judo "C" 

korcsoport 

Kálmán Hunor 3.a V. helyezett   
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Versenyeredmények (MEGYEI/KÖRZETI)                                                                                                                                                                                                 

2018/2019. tanév (1-4) 

verseny 

megnevezése 

tanuló oszt. eredmény felkészítő tanár 

55. Tiszaligeti napok  

Tűzharc 2. oszt. 

leány 

Nánai 

Boglárka,Csató 

Lara,Pár Boglárka 

Réka,Ignácz 

Bodza,Korim 

Hanna 

Boglárka,Kató 

Lilla,Veress Olívia, 

Balázs Anna,Orbán 

Borka,Bagi 

Berta,Peinhardt 

Franciska, 

2.a,2.b II.helyezett Nagy 

Zsuzsa,Tóth.Urbán 

Linda 

55.Tiszaligeti napok 

Tűzharc 3-4 oszt. fiú 

Kálmán 

Hunor,Mosolygó 

Ádám,Bálint 

Szabolcs,Juhász 

Krisztián,Szőke 

Benedek,Orbán 

Benedek,Farkas 

Zsombor,Mosolygó 

Mihály 

3.a,4.b X. helyezett Bajzáth Mária, 

Balog Melinda 

55. Tiszaligeti napok  

Tűzharc 3-4 oszt. 

leány 

Herédi 

Nóra,Herédi 

Lujza,Gonda 

Korina,Schilhan 

Júlia,Csabai 

Kornélia 

Lilla,Révész 

Panni,Hadaghián 

Dóra,Kecsmárik 

Olívia,Varga 

Villő,Papp Kata 

Zamira,Lovas 

Zsófia 

3.a,4.b I. helyezett Bajzáth Mária, 

Balog 

Melinda,Jakab 

Anna 

55.Tiszaligeti napok 

Sakk 

Wilhelm Csanád 

Sándor,Csató Erik 

Dániel, Hicsó Máté 

Kristóf 

3.b I. helyezett   

"Igazságos mesék 

"Mátyásról 

mesemondó verseny 

1-2. osztály 

Korim Hanna 

Boglárka 

2.b I. helyezett Tóth-Szepcsik 

Renáta 

  Antal Enikő 1.a II. helyezett Nádudvari 

Sándorné 

  Vidéki-Keliger 

Dániel 

2.a III. helyezett Tóth-Urbán Linda 
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"Igazságos mesék 

"Mátyásról 

mesemondó verseny 

3-4. osztály 

Szabó Anna Róza 4.a I. helyezett Bódiné 

Nagyistván 

Erzsébet 

  Kiss Gergely 4.a II. helyezett Bódiné 

Nagyistván 

Erzsébet 

  Futaki Adél 3.b III. helyezett Kókainé Nagy 

Zsuzsanna 

  Tóth Réka 4.b Különdíj Balog Melinda 

Egyházmegyei 

szavalóverseny  

Nagykáta 

Viplak Virág 

Rebeka 

2.a I. helyezett Tóth-Urbán Linda 

  Szarvas Laura 4.b V. helyezett Balog Melinda 

Bolyai matematika 

megyei 

csapatverseny 

Albel Kristóf 4.a I. helyezett Jakab Anna 

  Csabai Kornélia 

Lilla 

4.a I. helyezett Jakab Anna 

  Mészáros Zalán 

Róbert 

4.a I. helyezett Jakab Anna 

  Lánczi Zaránd 

János 

4.a I. helyezett Jakab Anna 

  Kelemn Simon 4.b III. helyezett Győri Péter 

Benjáminné 

  Mosolygó Mihály 4.b III. helyezett Győri Péter 

Benjáminné 

  Petkes Hunor 4.b III. helyezett Győri Péter 

Benjáminné 

  Sütő Szabolcs 4.b III. helyezett Győri Péter 

Benjáminné 

  Gmoser András 4.b VII. helyezett Győri Péter 

Benjáminné 

  Tóth Kata 4.b VII. helyezett Győri Péter 

Benjáminné 

  Zölei Kincső 4.b VII. helyezett Győri Péter 

Benjáminné 

  Dékány Patrik 4.b VII. helyezett Győri Péter 

Benjáminné 

Bolyai anyanyelvi 

megyei 

csapatverseny 

Petkes Hunor 4.b I. helyezett Balog Melinda 

  Kelemen Simon 4.b I. helyezett Balog Melinda 

  Donkó Dániel 4.b I. helyezett Balog Melinda 

  Angyal Netti 4.b I. helyezett Balog Melinda 

  Lánczi Zaránd 

János 

4.a II.helyezett Bódiné 

Nagyistván 

Erzsébet 

  Mészáros Zalán 

Róbert 

4.a II.helyezett Bódiné 

Nagyistván 

Erzsébet 

  Csabai Kornélia 4.a II.helyezett Bódiné 
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Lilla Nagyistván 

Erzsébet 

  Albel Kristóf 4.a II.helyezett Bódiné 

Nagyistván 

Erzsébet 

"Kedvenc bibliai 

hősöm" című egyház 

megyei rajzpályázat 

Herkó Péter 2.a II. helyezett Tóth-Urbán Linda 

  Seller Zoé 2.a II. helyezett Tóth-Urbán Linda 

  Viplak Virág 

Rebeka 

2.a III. helyezett Tóth-Urbán Linda 

  Korim Hanna 

Boglárka 

2.b Különdíj Tóth-Szepcsik 

Renáta 

  Ignácz Bodza 2.b Különdíj Tóth-Szepcsik 

Renáta 

  Kató Lilla 2.a Különdíj Tóth-Urbán Linda 

  Koncz Madléna 

Beatrix 

3.b Különdíj Kókainé Nagy 

Zsuzsanna 

Belvárosi Napok 

"Belvárosi 

Fogyasztó" verseny 

Gonda Gergő 

Dávid 

4.a I. helyezett Jakab Anna 

  Gonda Korina 

Hanna 

4.a I. helyezett Jakab Anna 

  Révész Panni 4.a I. helyezett Jakab Anna 

  Veress Balázs 4.a I. helyezett Jakab Anna 

  Hidasi Zétény 4.a I. helyezett Jakab Anna 

  Csabai Kornélia 

Lilla 

4.a I. helyezett Jakab Anna 

  Kelemen Simon 4.b I. helyezett Balog Melinda 

  Kecsmárik Olívia 4.b I. helyezett Balog Melinda 

  Szentpéteri-Bíró 

Anna 

4.b I. helyezett Balog Melinda 

  Mosolygó Mihály 4.b I. helyezett Balog Melinda 

Belvárosi Napok 

Matematika verseny 

Sütő Szabolcs 4.b I. helyezett Győri Péter 

Benjáminné 

  Albel Kristóf 4.a II. helyezett Jakab Anna 

Belvárosi Napok 

Rajz verseny 

Imre-Kovács 

Damján Attila 

3.b Különdíj Kókainé Nagy 

Zsuzsanna 

Egri II. SBS 

vizilabda Kupa 2019. 

Farkas Zsombor 

Zétény 

4.b I. helyezett   

  Hidasi Zétény 4.a I. helyezett   

Úszó Diákolimpia 

megyei egyéni 

Remete Márk 2.b 50m mell III. 

helyezett, 

50m hát II. 

helyezett 

  

  Hidasi Buda 2.b 50m hát III. 

helyezett 

  

  Hidasi Zétény 4.a 50m gyors I. 

helyezett, 

50m mell III. 

helyezett 
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  Veress Balázs 4.a 50m mell II. 

helyezett, 

50m hát III. 

helyezett 

  

Úszó Diákolimpia 

megyei váltó lány 

Csabai Kornélia 

Lilla 

4.a II. helyezett   

  Eglesz Dóra 4.b II. helyezett   

  Lőrincz Lenke 3.b II. helyezett   

  Zölei Kincső 4.b II. helyezett   

A magyar kultúra 

napja alkalmából 

megrendezett 

helyesírási verseny 3. 

évfolyam 

Mosolygó Ádám 3.a I. helyezett Antal Gáborné 

  Balajthy Luca 3.a IV. helyezett Antal Gáborné 

  Schmidt Lilien 3.b VII. helyezett Kókainé Nagy 

Zsuzsanna 

A magyar kultúra 

napja alkalmából 

megrendezett 

helyesírási verseny 4. 

évfolyam 

Mosolygó Mihály 4.b I. helyezett Balog Melinda 

  Lánczi Zaránd 

János 

4.a II. helyezett Bódiné 

Nagyistván 

Erzsébet 

  Albel Kristóf 4.a III. helyezett Bódiné 

Nagyistván 

Erzsébet 

Diákolimpia sakk I. 

korcsoport 

Hicsó Máté Kristóf 3.b I. helyezett   

Diákolimpia megyei 

sakk verseny 

Hicsó Máté 

Kristóf, Wilhelm 

Csanád, Csató 

Erik, Szin András, 

Bálint Immánuel, 

Bodnár Dávid, 

Vrtel Gergő 

2.b,3.a,3.b II. helyezett   

Zrínyi Ilona 

Matematika 

csapatverseny 

megyei 4. o. 

Petkes Hunor, 

Csabai Kornélia 

Lilla, Lánczi 

Zaránd János  

4.a, 4.b II. helyezett Jakab Anna, Győri 

Péter Benjáminné 

Zrínyi Ilona 

Matematika 

csapatverseny 

megyei 3.o. 

Csató Erik Dániel, 

Wilhelm Csanád, 

Máthé csongor Örs 

3.b II. helyezett Kókainé Nagy 

Zsuzsanna 

Zrínyi Ilona 

Matematika egyéni 

verseny megyei 

Máthé Csongor Örs 3.b III. helyezett Kókainé Nagy 

Zsuzsanna 

A "Beszéd csak 

félreértések forrása" 

megyei helyesíró 

verseny 

Lánczi Zaránd 

János 

4.a III. helyezett Bódiné 

Nagyistván 

Erzsébet 
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Aranytoll 

egyházmegyei 

helyesírási verseny 

Lánczi Zaránd 

János 

4.a II. helyezett Bódiné 

Nagyistván 

Erzsébet 

Atlétika fiú egyéni 

verseny II. 

korcsoport 

Kelemen Simon 4.b III. helyezett Telepovszki Olga 

 

 

 

 

Versenyeredmények (REGIONÁLIS/TERÜLETI)                                                                                                                                                                                                 

2018/2019. tanév (1-4) 

     

verseny megnevezése tanuló oszt

. 

eredmén

y 

felkészítő tanár 

Kistérségi LÜK- verseny  Máthé 

Csongor Örs 

3.b I. 

helyezett 

Jakab Anna 

  Mészáros 

Zalán Róbert 

4.a II. 

helyezett 

Jakab Anna 

  Petkes Hunor 

Márton 

4.b IV. 

helyezett 

Jakab Anna 

Területi LÜK-bajnokság Mészáros 

Zalán Róbert 

4.a III. 

helyezett 

Jakab Anna 

  Máthé 

Csongor Örs 

3.b IV. 

helyezett 

Jakab Anna 
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Versenyeredmények (ORSZÁGOS)                                                                                                                                                                                                

2018/2019. tanév (5-12) 

verseny 

megnevezése 

tanuló oszt. eredmény felkészítő 

tanár 

Kétpár Evezős 

országos 

diákolimpia 

Balog Zsombor - 

Miskolczi Balázs  

8.a 9.g 1.hely Nagy András 

Pázmány Bölcs-

Ész tanulmányi 

verseny 

Hirt Balázs 12.c 7.hely Galsi Erika 

Anya-nyelv-

csavar országos 

nyelvhasználati 

verseny 

Bajzáth Zsófia, Guth 

Eszter,Pesti Gréta, 

Tyukodi Gréta 

5.g 6.hely Molnárné 

Orosz Szilvia 

Anya-nyelv-

csavar országos 

nyelvhasználati 

verseny 

Marziniak 

Simone,Hellvig 

Liza,Horváth 

Gerda,Kaposvári Kincső 

8.g 6.hely Kozmáné Tóth 

Györgyi 

Országos 

Nemzeti Verseny 

Horváth Ábel Olivér 10.g ezüst minősítés Horváthné Papp 

Andrea 

Országos 

Nemzeti Verseny 

Horváth Ábel Olivér 10.g különdíj Horváthné Papp 

Andrea 

Országos Zrínyi 

Ilona Matematika 

verseny területi 

forduló egyéni 

Máthé Csongor Örs 3.b kategóriájában 

3.hely 

  

Országos Zrínyi 

Ilona Matematika 

verseny területi 

forduló egyéni 

Pomázi Kálmán 5.g kategóriájában 

3.hely 

  

Országos Zrínyi 

Ilona Matematika 

verseny területi 

forduló 

csapatverseny 

Csató Erik, Máthé 

Csongor,Wilhelm 

Csanád 

3.b 2.hely   

Országos Zrínyi 

Ilona Matematika 

verseny területi 

forduló 

csapatverseny 

Csabai Kornélia Lilla, 

Lánczi Zaránd János, 

Petkes Hunor 

4.a,b 2.hely   
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Országos Zrínyi 

Ilona Matematika 

verseny területi 

forduló 

csapatverseny 

Barta Lili, Donkó 

Zsombor, Pomázi 

Kálmán 

5.g 2.hely   

Kárpát-medencei 

hungarikum 

vetélkedő 

csapatverseny 

Szőke Lili, Bozsó Donát, 

Pál Erik 

7.g 13.hely   

Dugonics András 

országos 

matematika 

verseny 

Mészáros Zalán Róbert 4.a 3.hely   

Kézilabda 

diákolimpia 

országos döntő 

Ballók Vanda,Bozóki 

Viktória, Dencs Viktória, 

Fleischmann Evelin, 

Urbán Anna, Lőrinczy 

Dorka, László Karina, 

Boros Boglárka, 

Lőrinczy Nóra 

11.a, 

10.b, 

12.a, 

12.c 

8.hely Prágay 

Zsuzsanna 

Katolikus 

Középiskolák 

Matematika 

Versenye 

2018/2019.-

11.évfolyam 

szintjén 

Bódi András 11.B 10.hely   

„Édes 

anyanyelvünk” 

Országos 

nyelvhasználati 

verseny 

Nagy Janka 10.a országos 

döntőbe jutott: 

ideje 

2019.október 

Sárkövi 

Gabriella 

Simonyi 

Zsigmond      

Helyesírási 

verseny megyei 

forduló 1.hely 

Kálmán Zsófia 5.g továbbjutott az 

országos 

döntőbe: ideje 

2019.május 25. 

Molnárné 

Orosz Szilvia 

Angol nyelv I. 

Kat. OKTV 

Juhász Ádám 11.g 2.fordulóba 

továbbítva 

Dr.Gerőcsné 

Czinege Mária 

Angol nyelv II. 

Kat. OKTV 

Lisznyai Ákos 12.c 2.fordulóba 

bejutott 

Szabó Hajnalka 

Savaria országos 

történelem 

verseny 

Szűcs Karolina;Horváth 

Janka  

9.g;10.g Megyei 1.hely Nagy Márta; 

Galsi Erika 

Mozaik országos 

levelező verseny 

fizika 

Solti Roland 9.b 7.hely Mátyási 

Józsefné 
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Versenyeredmények (MEGYEI/KÖRZETI)                                                                                                                                                                                                 

2018/2019. tanév (5-12) 

verseny megnevezése tanuló oszt. eredmény felkészítő 

tanár 

Fair Play Kupa - leány 

labdarúgás 

Szabó Réka Diána, 

László Karina, Boros 

Boglárka, Benke Márta, 

Kiss Beatrix, Molnár 

Kitti Karola, Szabó 

Mária,Pap Nikoletta 

11.b 

12.b 

12.c 

10.g 

12.a 

11.a  

9.a 

1.hely Rigó Gábor 

Szegő Gábor 

matematikaverseny 

Molnár István 8.g 21.helyezett Ládiné 

Mészáros 

Csilla 

Szegő Gábor 

matematikaverseny 

Pomázi Kálmán 5.g 4.helyezett Ládiné 

Mészáros 

Csilla 

Szegő Gábor 

matematikaverseny 

Donkó Zsombor 5.g 6.helyezett Ládiné 

Mészáros 

Csilla 

Verseghy nyelvművelő 

verseny 

Marziniak 

Simone,Hellvig 

Liza,Rontó Emese 

8.g 2.hely Kozmáné Tóth 

Györgyi 

Országos történelem 

verseny  7-8.osztályosok 

részére-megyei forduló 

eredménye 

Zahola Kázmér 7.g 6.helyezett Galsi Erika 

Savaria országos 

történelem verseny 

megyei forduló 

eredménye 9.évfolyam 

Szűcs Karolina 9.g 1.helyezett Nagy Márta 

Savaria országos 

történelem verseny 

megyei forduló 

eredménye 9.évfolyam 

Kiss Máté 9.b 12.helyezett Galsi Erika 

Savaria országos 

történelem verseny 

megyei forduló 

eredménye 10.évfolyam 

Horváth Janka 10.g 1.helyezett Galsi Erika 

tiszaföldvári német nyelvi 

verseny haladó kat. 

Marziniak Simone 8.G 1.helyezett   
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tiszaföldvári német nyelvi 

verseny kezdő II.kat. 

Földi Albert 6.G 3.helyezett   

Verseghy nyelvművelő 

verseny csapatverseny 

Horváth Dorka,Vojter 

Csenge, Lőrincz Lili 

6.g IV.hely   

tiszaföldvári angol nyelvi  

megyei verseny kezdő I. 

Kovács Hunor 5.g 23.hely   

tiszaföldvári angol nyelvi  

megyei verseny kezdő I. 

Gajdos Boldizsár 5.a 36.hely   

tiszaföldvári angol nyelvi  

megyei verseny kezdő II. 

Csiki Hajnal 6.g 24.hely   

tiszaföldvári angol nyelvi  

megyei verseny kezdő II. 

Nánai Zsombor  6.g 30.hely   

tiszaföldvári angol nyelvi  

megyei verseny 

középhaladó 

Puskás Anna 7.a 16.hely   

tiszaföldvári angol nyelvi  

megyei verseny 

középhaladó 

Nagy Flóra 7.g 19.hely   

tiszaföldvári angol nyelvi  

megyei verseny 

középhaladó 

Kóczián Attila 7.g 28.hely   

tiszaföldvári angol nyelvi  

megyei verseny haladó 

Mátyás Dorinka Zsófia 8.g 16.hely   

tiszaföldvári angol nyelvi  

megyei verseny haladó 

Kaposvári Kincső Edit 8.g 26.hely   

Tiszán innen, Dunán túl 

megyei népdaléneklő 

verseny 

Schilhan Flóra,Nagy 

Boglárka, Tóth 

Bernadett, Nagy Flóra, 

Szőke Zsófia Lili  

7.a,g Ezüst 

minősítés 

  

Tiszán innen, Dunán túl 

megyei népdaléneklő 

verseny 

Jaskólska Olívia, 

Pöstényi Anna  

6.a Arany 

minősítés 

  

Tiszán innen, Dunán túl 

megyei népdaléneklő 

verseny 

Poczai Boglárka, Urbán 

Regina 

9.a Arany 

minősítés 
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Versenyeredmények (REGIONÁLIS/TERÜLETI)                                                                                                                                                                                                 

2018/2019. tanév (5-12) 

verseny megnevezése tanuló oszt. eredmény felkészítő 

tanár 

Sport XXI.teremverseny Losonczi Máté,Kovács 

Zoé,Varró Hanna, 

Tónai 

Luca,Kavasánszki 

Nóra,Perge 

Nóra,Petrisor Szonja 

Sára  

5.a,   

6.g,   

5.g 

5.hely Telepovszki 

Olga 

Fair Play Kupa - leány 

labdarúgás 

Szabó Réka Diána, 

László Karina, Boros 

Boglárka, Benke Márta, 

Kiss Beatrix, Molnár 

Kitti Karola, Szabó 

Mária,Pap Nikoletta 

11.b 

12.b 

12.c 

10.g 

12.a 

11.a  

9.a 

5.hely Rigó Gábor 

„Szép Magyar Beszéd” 

verseny az 5-8. 

évfolyamos tanulók 

számára 

Földi Albert 6.g I.hely Molnárné 

Orosz Szilvia 

„Szép Magyar Beszéd” 

verseny az 5-8. 

évfolyamos tanulók 

számára 

Lovas Lili 7.g II.hely Szin Lászlóné 
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Versenyen résztvevők összesítése 2018/2019. tanév 

Oszt; 

évf. 

Tanulmányi 

versenyen  

résztvevők létszáma 

Sport versenyen 

résztvevők száma 

Résztvevők 

tényleges 

létszáma 

1.A 1 0 1 

1.B 0 1 1 

2.A 12 10 17 

2.B 5 13 15 

3.A 6 15 14 

3.B 12 6 15 

4.A 15 11 22 

4.B 12 20 17 

5.A 1 4 5 

5.G 6 15 15 

6.A 2 2 4 

6.G 7 7 12 

7.A 6   6 

7.G 5   5 

8.A 0 1 1 

8.G 6   6 

9.A 2 3 5 

9.B 2 3 5 

9.G 1 1 2 

10.A 2 2 3 

10.B  - 1 1 

10.G 3 2 5 

11.A 2 12 13 

11.B 5 4 9 

11.G 1 4 5 

12.A 0 2 2 

12.B 2 1 3 

12.C 2 7 9 

Össz.: 118 147 218 
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Iskolánkból nagyon sok tanuló vesz részt versenyeken és érnek el szép eredményeket megyei 

és országos szinten is. Maximálisan támogatjuk részvételüket, hiszen igen nagy a motiváló 

ereje és főleg magasabb osztályoknál a tanuló képességeit is méri. A pályaválasztás 

szempontjából is a tanulónak visszajelzést ad, hogy tudása milyen szinten van. Nem iskolai 

környezetben mások által összeállított feladatok szembesítik a tanulót saját tudásával is. 

Feladatunk, hogy odafigyeljen minden pedagógus arra, csak olyan szinten indítsa el a tanulót 

versenyen, mely a képességinek megfelel. Nem minden tanuló viseli jól a kudarcot, esetleg 

megszégyenítve érzi magát, ha nem szintjének megfelelő versenyen indul. A házi versenyek 

szorgalmazásával egy előzetes szűrést lehet végezni, így még több tanulót lehet 

versenyhelyzet elé állítani. 
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IV. FŐBB ISKOLAI ESEMÉNYEK 

 

dátum  esemény 

2018. szeptember Szolnok festők kiállítása az aulában 

 Veni Sancte 

 Londonban tanulmányi kirándulás 

 Szent hetek megtartása 

 Terményáldás 

2018. október Megemlékezés a Zenei világnapról 

 Magyar népmese napja, mesemondó 

verseny 

 Pszichológiai csoportfoglalkozások 

 Aradi vértanúk napja 

 Szent hetek megtartása 

 Október 23-i ünnepség 

 Kórus minősítés Egerben 

2018. november Nyílt órák szülőknek 

 Szalagavató 

 Védőháló a családokért programban 

való részvétel osztályfőnöki órákon 

 Pályaválasztási nyíltnap 

2018. december Adventi programok 

 Adventi hangverseny a Légierő 

zenekarral 

 Adventi mise 

 Pécsi Rita előadása szülők és 

pedagógusok részére 

 Katolikus egyház gyertyagyújtás a 

Kossuth téren 

 Adventi teadélután szülőkkel 

(osztályonként) 

 Karácsonyi hangverseny a városházán 

 Karácsonyi gyertyagyújtás, 

Betlehemezés (iskolai) 

2019. január Házszentelés 

 Ökumenikus imahét 

 8. évfolyamos felvételi dolgozatok 

írása 

2019. február „Tisza emléknapja” megemlékezés 

 Ádámok és Évák Ünnepe (városi) 

 Hamvazó szerda 

 Farsangi bál 

 Kommunista diktatúra áldozatinak 

emléknapja 

 Beharangozó leendő elsősöknek 

2019. március Március 15-i megemlékezések 

 Szent József hét megtartása 

 Éneklő ifjúság kórus hangverseny 

 Társadalomtudományi nap 

2019. április Neumann nap 

 Költészet napja 
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 Digitális témahét 

 Holokauszt áldozatinak emléknapja 

 A Föld napja megemlékezés 

2019. május Ballagás (iskola és városi) 

 Írásbeli érettségi vizsgák 

 10 éves katolikus iskola GÁLA 

műsora 

2019. június Szóbeli érettségi vizsgák közép és 

emelt szinten 

 Nemzeti összetartozás napi 

megemlékezés 

 Te Deum 

 Tanévzáró ünnepség 

 

Csak a legfontosabb közös programokat soroltam fel. A munkaközösségi beszámolókban 

valamennyi rendezvény részletesen megtalálható. 

Feladatunk a rendezvények még pontosabb összehangolása, nagyon ügyelve arra, hogy a 

tanórák ne sérüljenek. Törekedni kell a tanórák védelmére is. 

Köszönet illeti valamennyi pedagógust, mert a rendezvényeink magas színvonalúak és külön 

kiemelendő, hogy partnerek a város által szervezett programokon való részvételben is. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V. AZ INTÉZMÉNY EGYHÁZI/HITÉLETI/LELKISÉG ÉS KÖZÖSSÉGÉPÍTÉSI 

TEVÉKENYSÉGE 

 

A lelki programjainkat maradéktalanul meg tudtuk valósítani. Nagyon gazdag programokkal, 

a mindennapi lelki vezetéssel tudtuk diákjaink és nevelőtestületünk fejlődését biztosítani. 

Legfontosabb feladatunk a hagyományok megőrzése és a lelki programok megvalósítását 

végző nővérek feladatainak átadása a következő pedagógusnak. Ez komoly feladatot jelent a 

következő tanévben és még szorosabb együttműködést kíván a helyi plébániával. 
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Idő Esemény, érintettek 

2018. augusztus 28-29. Tantestületi lelki gyakorlat Vácott  

2018. szeptember 07. Veni Sancte  

2018. szeptember 3. hete 
Osztályonkénti szentgyónások a 

belvárosi templomban 

2018. szeptember – október 
10. a. 10. b és 10. g osztály 

lelkigyakorlata Tiszajenőn 

2018. október 24–26. 

Megemlékezés hittan óra keretében 

Mindenszentek ünnepéről és Halottak 

napjáról 

2018. adventi időszak 
Osztályonkénti szentgyónások a 

belvárosi templomban 

2018. december  Karácsonyi ünnepkör, szentmiséje 

2019. január 07. Házszentelés (aula) 

2019. március 06. Hamvazkodás 

2019 nagyböjti időszak 
11. évfolyam lelki napja a belvárosi 

plébánián 

2019 nagyböjti időszak Keresztút osztályonként  

2019 nagyböjti időszak 
Osztályonkénti szentgyónások a 

belvárosi templomban 

2019. május 
9. a, 9. b és 9. g osztály lelkigyakorlata 

Tiszajenőn 

2019. május 5-6. évfolyam lelkinapja 

2019. május 7-8. évfolyam lelkinapja  

2019. június 14. Te Deum 
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Reggeli imák időpontjai/templomi órák: 

 1 – 4. évfolyam: szerda (Felelős: Ft. Máthé György) 

 5 -12. évfolyamon havonta 1 óra, osztályfőnöki órák ideje alatt templomi óra  

Szülői és pedagógus lelki délután: 

 2018. november 23. 

 2019. április 05. 

Pedagógus Biblia órák: 

 november 6. (kedd), 8. (csütörtök) 

 február 19. (kedd), 21. (csütörtök) 
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VI: TÁRGYI FELTÉTELEK, BERUHÁZÁSOK 

Tárgyi, eszközfejlesztés (2018. július 1-től 2019. június 30-ig) 

Beszerzett eszköz megnevezése db Beszerzett eszköz értéke Ft 

tabló, anyanyelvi csomag 4 23 748 

CD+rádió hordozható PHILIPS 4 77 600 

öltözőszekény 7 70 000 

Laptop FUJITSU 3 330 000 

szőnyeg 1 24 140 

vérnyomásmérő 1 8 990 

matrac 30 255 000 

forgószék 2 79 970 

mosógép, Electrolux 1 88 298 

porszívó ELECTROLUX 1 29 900 

porszívó Rowenta XTrem power 1 34 660 

mobiltelefon, Nokia 2 25 788 

Asztali Csocsó 1 234 300 

laminálógép 1 12 400 

pinpong asztal 1 71 990 

Projektor ACER 2 218 550 

router TP LINK 3 29 704 

vízforraló 2 8 977 

vasaló 2 13 800 

projektor ACER 1 91 899 

szék, tanulói 120 1 423 086    

Összesen: X 1 659 714 
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Épület felújítás/karbantartás, hálózatfejlesztés, stb. (2018. július 1-től 2019. június 30-ig) 

Beszerzett eszköz megnevezése db Beszerzett eszköz értéke Ft 

melegvíz tároló 1 387 000 

rendszeres épület karbantartások költsége - 594 568 

kamerarendszer 1 404 749 

switch TP-LINK        3 9 492 

tantermek elhasználódott padlójának cseréje 3 881 932 

informatika termek érettségi előírásnak megfelelő 

gépcseréje  
49 3 365 023 

Összesen: X 5 642 764 

 

VII. AZ INTÉZMÉNY GAZDASÁGI HELYZETE 

 az állami normatíva és az egyházi kiegészítő: A magas tanulói létszám alapján járó bér 

alapú támogatás és az egyházi működési támogatás együttesen fedezték az intézmény 

működési kiadásait. A működési kiadások mellett lehetőség nyílt az elromlott eszközök 

lecserélésére és további bővítésére is (lásd VI. fejezet táblái). 

 költségtakarékossági intézkedések: Az épületek takarítását elsősorban részmunkaidős 

foglakoztatással biztosítjuk. Az előző évekhez hasonlóan most is törekedtünk a 

fizetendő adók és járulékok minimalizálására (rehabilitációs hozzájárulás fizetési 

kötelezettség minimalizálása rehabilitált dolgozók alkalmazásával; étkezési 

szolgáltatások utáni ÁFA-visszatérítések és SZHA-kedvezmények maximális 

kihasználása) 

 korábbi megtakarítások felhasználása: - 

 egyéb bevételi források, lehetőségek kihasználása: Pályázati lehetőségek segítségével 

több napos tanulmányi kirándulásokat szerveztünk a környező országokba. Az iskolai 

oktatási időn túl lehetőséget biztosítottunk a szabad termek oktatási célra való 

bérlésére, az Oktatási Hivatal által szervezett érettségi vizsgák és versenyek 

lebonyolítására. 

 2018 nyarán Fenntartói és Önkormányzati forrásból önálló műfüves, zárt, megvilágított 

sportpályával bővült iskolánk „B” épülete, valamint távolugrópálya kialakítására és 

tereprendezésre is sor került a teljes udvar területén. 
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 2018 őszétől kezdődően Fenntartói forrásból önálló fűtési rendszer került kiépítésre (a 

korábbi, városi iskolából történt kevésbé hatékony távfűtés helyett), melynek átadása 

2019 tavaszán történt meg. 

 

 

 

VIII. A PEDAGÓGIAI MUNKA ELLENŐRZÉSE, ÉRTÉKELÉSE 

Óralátogatások 

Ellenőrzési, megfigyelési szempontok: 

 az órán használt módszerek 

 a pedagógus tanulókhoz való viszonyulása 

 helyi tanmenet szerinti haladás ellenőrzése 

Óralátogatások 

Valamennyi munkaközösség vezetőnek a saját munkaközösségébe tartozó kollégákat évente 

egyszer kell meglátogatnia.  

Ebben a tanévben két munkaközösség vezető nem tudta teljesíteni objektív okok miatt az 

óralátogatást. 

Az önértékelési tervben szereplő 15 pedagógus óráját értékelték a munkaközösség vezetők. 

Bemutató órák 

Minden munkaközösség egy bemutató órát tartott, melynek feladata volt az adott tantárgyra 

vonatkozó új módszertani eszköz bemutatása és annak értékelése. Ennek keretében 

megbeszélés formájában a továbbképzéseken részt vett kollégák észrevételeiket a tanult 

ismereteket tájékoztatásul elmondták. 

Az óralátogatások, bemutató órák értékelése 

További feladat ennek a gyakorlatnak a folyatatása. Cél a minél őszintébb értékelés és 

módszer átadása egymásnak munkaközösségben belül. 
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Minősítések, tanfelügyeletek 

 

Minősítési vizsga/eljárás 2019. évben 

Név Időpont Minősítési vizsga/eljárás Eredménye 

Nagy Márta 
2019. február 

Pedagógus II. Pedagógus II. 

Győri Péter 

Benjáminné 
2019. február Pedagógus II. Pedagógus II. 

Szegediné 

Romancsik Andrea 
2019. február Pedagógus II. Pedagógus II. 

Rigó Gábor 2019. február Pedagógus II. Pedagógus II. 

Antal Gáborné 2019. március Pedagógus I. Pedagógus I. 

Prágay Zsuzsanna 2019. október Pedagógus II. Pedagógus II. 

Kóródi-Laczay Rita 2019. október Pedagógus II. Pedagógus II. 

Csibrány Zsuzsanna 2019. október Pedagógus II. Pedagógus II. 

Kókainé Nagy 

Zsuzsanna 

2019. október Pedagógus II. Pedagógus II. 

 

Tanfelügyelet 

Név Időpont Tanfelügyelet Főbb észrevételek 

--- --- --- --- 

--- --- --- --- 

Pedagógusok továbbképzések 

 

A fenntartó által szervezett képzések  

Név Int

éz

mé

ny 

ne

ve 

Tárgy/téma Létszám 

Nagy Márta KAPI 

Középiskolai történelemtanárok 

szaktárgyi továbbképzése  1 

Galsi Erika KAPI 

Középiskolai történelemtanárok 

szaktárgyi továbbképzése  1 

Bódiné 

Nagyistván Erzsébet 

Kókainé 

Nagy Zsuzsanna 

Szín Lászlóné 

Virágné 

Józsa Csilla Vác 

Közösségi tervezés alapjai 

60ó na 4 

Balog Melinda 

Kelemenné  

Tánczos Anikó Vác CSÉN 4 
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Hecker Anikó 

Szegediné 

Romancsik Andrea 

Kelemenné 

Tánczos Anikó 

Hajduné 

Törjék Marietta Vác 

Továbbképzés az organikus 

pedagógiáról 2 

Hajduné  

Törjék Marietta 

Kelemenné 

Tánczos Anikó 

Nádudvari Sándorné Vác 

Az érzelmi intelligencia 

fejlesztése kisiskolás korban 

23na 3 

Balog Melinda 

Győri Péter Benjáminné 

Bódiné  

Nagyistván Erzsébet 

Jakab Anna Vác 

Az érzelmi intelligencia 

fejlesztése kisiskolás korban 4 

Bajzáth Mária 

Tóth-Urbán Linda 

Dajkáné 

Szűk Beáta 

Prágay Zsuzsanna Vác 

Csoportvezetői kompetencia 

 fejlesztés alapjai tréning 

60ó 4 

Balog Melinda 

Győri Péter Benjáminné 

Bódiné  

Nagyistván Erzsébet 

Jakab Anna Vác 

Továbbképzés az organikus 

pedagógiáról 4 

Ádám Erzsébet 

Prágay Zita 

Hecker Anikó 

Szegediné 

Romancsik Andrea Vác CSÉN 4 

Antal Gáborné Vác   1 

Bajzáth Mária 

Tóth-Urbán Linda 

Dajkáné 

Szűk Beáta 

Prágay Zsuzsanna Vác 

Csoportvezetői kompetencia 

 fejlesztés alapjai tréning 

60ó 4 

Szabó Marianna 

Tóth Imola Vác 

A teremtett világ védelme 

-Szakmai nap 2 

Ádám Erzsébet 

Prágay Zita 

Hecker Anikó 

Szegediné 

Romancsik Andrea Vác 

CSÉN 

28na 4 

Győri Péter Benjáminné 

Tóth-Urbán Linda Vác Táborvezetői találkozó 2 

Nagy Márta KAPI 

Középiskolai történelemtanárok 

szaktárgyi továbbképzése  1 

Galsi Erika KAPI 

Középiskolai történelemtanárok 

szaktárgyi továbbképzése  1 

Bódiné 

Nagyistván Erzsébet Vác 

Közösségi tervezés alapjai 

60ó na 4 
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Kókainé 

Nagy Zsuzsanna 

Szín Lászlóné 

Virágné 

Józsa Csilla 

Balog Melinda 

Kelemenné  

Tánczos Anikó 

Hecker Anikó 

Szegediné 

Romancsik Andrea Vác CSÉN 4 

Kelemenné 

Tánczos Anikó 

Hajduné 

Törjék Marietta Vác 

Továbbképzés az organikus 

pedagógiáról 2 

 stb   

 

 

 

 

 

Az intézmény saját továbbképzési programja által meghatározott ütemezésének 

alapján való részvétel 

 

Továbbképzésben 

résztvevő kolléga neve 

Intézmé

ny neve 

Szak Tanul

mány 

kezde

te 

Tanul

mány 

vége 

Ponté

rték 

Tandíj 

összege

/ 

félév 

 

Int-i 

támoga

tás 

Gerőcsné Czinege 

Mária, 

Karácsonyi Viktória, 

Kondrai Judit, 

Kozmáné Tóth 

Györgyi,  

Líbor-Ádám Krisztina, 

Molnár Krisztina, 

Sárkövi Gabriella, 

Szabó Hajnalka 

Profi 

Profil 

Nyelv 

stúdió 

informati

ka 

  35 óra   
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A felsőoktatásban és egyéb szervezésben történő továbbképzések 

 

Továbbkép

zésben 

résztvevő 

kolléga 

neve 

Intézmény 

neve 

Szak Tanul

mány 

kezde

te 

Tanul

mány 

vége 

Pont

érté

k 

Tandíj 

összege

/ 

félév 

 

Int-i 

támo

gatás 

Sárkövi 

Gabriella 

Budapesti 

MGE 

Pedagógus 

szakvizsga-

közoktatásvezető 

2018.

02.01 

2019.

12.31   

135eFt/

félév 80% 

Csibrány 

Zsuzsanna 

Kodolányi J 

Főiskola 

Pedagógus 

szakvizsga-

Mentorpedagógus  

2018.

09.01 

2020.

06.30   

155eFt  

/félév 

80%+ 

utikölt

ség 

Hajduné 

Törjék 

Marietta 

SZTE BTK 

Neveléstud.

Intézet 

Pedagógus 

szakvizsga-dráma és 

játékpedagógia 

területen 

2018.

09.01 

2020.

06.30   

140eFt 

/félév 80% 

Antal 

Gáborné 

Pünkösdi 

Teológia 

Főiskola 

Pasztorálpszichológi

ai 

szakreferens 

2018.

09.01 

2020.

06.30     

utikölt

ség:35

eFT 

Hecker 

Anikó 

Pünkösdi 

Teológia 

Főiskola 

Pasztorálpszichológi

ai 

szakreferens 

2018.

09.01 

2020.

06.30     

utikölt

ség:35

eFT 

Seller-

Somodi 

Anett 

Liszt Ferenc 

Zeneművés

zeti 

Egyetem 

Továbbképző 

tanfolyam iskolai  

kórusokat vezető 

karnagyoknak     120     

Horváthné 

Papp 

Andrea 

Katalizátor 

Pedagógus  

Továbbképz

ő Központ 

Játékra fel 

A játék alkalmazása 

az oktatásban 

 és nevelésben     60     

Molnár 

Krisztina Bp. 

Oxford Teacher 

Training-gyakorlati 

módszertan 

angoltanároknak     30     

Szarvasné 

 Nagy 

Médea Bp. 

Oxford Teacher 

Training-gyakorlati 

módszertan 

angoltanároknak     30     

Balog 

Melinda OH 

Kompetencianövelő, 

interaktív elsősegély 

képzés a köznevelési     30     
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intézményekben 

dolgozó  

pedagógusok részére 

Tóth-Urbán 

Linda OH 

Kompetencianövelő, 

interaktív elsősegély 

képzés a köznevelési 

intézményekben 

dolgozó  

pedagógusok részére     30     

Ádám 

Erzsébet 

Szin 

Lászlóné 

Református 

Pedagógiai 

Intézet 

A hitre nevelés 

elméleti  

 alapjai     30     

Ádám 

Erzsébet 

Szín 

Lászlóné 

Református 

Pedagógiai 

Intézet 

A kreatív 

hittan,módszertani 

lehetőségek a 

katechézisben     30     

Kozmáné 

Tóth 

Györgyi 

Új 

Nemzedék 

Központ 

Felkészítés az iskolai 

5.évfolyamos 

tehetségazonosítást 

támogató online 

felmérés 

lebonyolításához     30     

Tóth Urbán 

Linda 

Paamon 

Oktatási  

Szolgáltató 

Bt. 

Az élménypedagógia 

alapjai- 

hatékony szociális 

kompetencia- 

fejlesztés formális, 

nem formális és 

informális tanulási 

helyzetekben     30     

Molnárné 

Orosz 

Szilvia Budapest 

A boldogságórák 

elméletének és 

módszertanának 

elsajátítása a  

pedagógusok és a 

diákok érzelmi 

intelligenciájának 

valamint pozitív 

gondolkodásának 

fejlesztése  

érdekében     30     

Nádudvari 

Sándorné 

Tehetségmű

hely 

 Alapítvány 

A háromlabdás 

kaszád dobás 

a tanulási zavar 

prevenciója  

és terápiájaként     30     

Kelemenné 

Tánczos 

Anikó 

Távoktatási 

Intézet 

Önismereti és 

személyiség- 

fejlesztő 

mesterkurzus     20     

Szegényné 

Megyes Bp. 

Tanulók digitális 

kompetenciáinak           
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Ibolya  fejlesztésére 

módszerek 

bemutatása 

Baloghné 

Tugyi 

Mária Bp. 

Tanulók digitális 

kompetenciáinak 

 fejlesztésére 

módszerek 

bemutatása           

 

 

Valamennyi továbbképzés igen hatékony volt. A pedagógusok minden továbbképzésen 

kaptak olyan új ismereteket, amelyeknek köszönhetően megújulhat módszertana és 

pedagógiai hozzáállása. 

 

 

Tanórán kívüli foglalkozások 

A tanulói igényeket a szakkörök, korrepetálások, felzárkóztatások, tehetséggondozás 

során ki tudjuk elégíteni.  

Az 5-6. évfolyamon teljes létszámmal részt vesznek a tanulók a tanulószobán, 7. 

évfolyamon a tanulók egyharmada, 8. évfolyamon pedig csak néhány tanuló igényli a 

részvételt. 

Kiemelkedő az iskola színjátszó köre, kórusainak tevékenysége.  

A mindennapos testnevelés órarendszerinti biztosítása megtörténik. Rendszeres 

házibajnokságok, szabadidőben sportfoglalkozásokat biztosítunk. Kialakításra került egy 

klubszoba. 

A két 4. osztályban harmadik éve kajak-kenu sportági programban vesznek részt a 

tanulók. Ennek során téli időszakban úszásoktatásra is sor kerül. A tanulók szállítását és 

egyéb költségeit a Szolnok Városi SI finanszírozza. Minden délután a tanulók tömegsport 

foglalkozásokat vehetnek igénybe. 

 

Iskolán kívüli foglalkozások 

 

Kiemelkedő táborok a két hetes napközis tábor alsó tagozatban. Ezenkívül több napos 

lelkigyakorlaton vesznek részt a középiskolai tanulók. Egy hetes vízitúra tábor kerül 

megrendezésre, szintén középiskolás tanulóknak. Öt osztály vett részt Határtalanul! 

programban, mely ebben az évben kiemelkedő programot jelentett a tanulóknak. 

Valamennyi osztály részt vett 1-3 napos osztálykiránduláson, korosztálytól függően.  
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Nagyon fontosnak tartjuk a határontúli programokban való részvételt, valamint minden 

olyan közös programot, melynek során a tanulók gyakorolhatják az együttélés és egymás 

elfogadásának szabályait. 

Ezenkívül olyan ismeretek szerez a tanuló, melyet a tanórákon kívül is hasznosítani tud. 

 

 

 

Esemény/program  Időpont Résztvevők száma 

HAT-18-01  7. évfolyam 2019. 04. 13. – 04. 16. 55 fő 

HAT-17-02  10. A, B 2019. 05. 22. – 05. 26. 40 fő 

HAT-17-02  10. G 2019. 05. 22. – 05. 26. 28 fő 

 

Követendő, hasznos felállásnak látszik, hogy egy csoport pályázzon a 7. évfolyamról, és 

2 csoport a 10. évfolyamról. 

 

 

Közösségi munka, közösségi szolgálat 

 

64 partnerintézménnyel kötöttünk együttműködési megállapodást. Közöttük nagy 

számban vannak tanulóink volt általános iskolái, települési óvodák, szociális 

intézmények, önkormányzatok.  

 

Közösségi szolgálati órák 2018/2019. tanév 

 

       Osztály Iskolában Kívül Összesen Fő Óra/fő   

9. A 204 123 327 38 8,61   

9. B 133 367,5 500,5 36 13,90   

9. G 126 369 495 19 26,05   

10. A 116,5 1005,5 1122 30 37,40   

10. B 123 822,5 945,5 32 29,55   

10. G 239 390,5 629,5 27 23,31   

11. A 122 375 497 36 13,81   

11. B 49 270 319 32 9,97   

11. G   128 128 14 9,14   

12. A 69 30 99 23 4,30 Záró + 

12. B 90   90 30 3,00 Záró 

12. C 96   96 32 3,00 Záró 

  1367,5 3881 5248,5 349 15,04   
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Egyéb alapon végzett közösségi munka/szeretetszolgálat 

Partner intézmények 

Közösségi szolgálat keretében végeznek a tanulók minden segítő tevékenységet. 

64 szervezettel van együttműködési megállapodásunk annak érdekében, hogy minden 

tanuló a legkedvezőbb helyen tudjon segíteni.  

A táblázat ebben a tanévben végzett órákat tartalmazza, a végzős tanulóknál a záró 

foglalkozás adja az egységes 3 órát. Ezen belül fogalmazást készítettek a 3 év 

tevékenységeiről, kérdőívet töltöttek ki, és 2 záró foglalkozáson adtak számot a 

tevékenységekről. A 12. A osztályban volt egy tanulónak elmaradása.  

Az alsóbb éveseknél az osztályfőnökök rendszeresen felhívják a tanulók figyelmét a 

lehetőségekre, de a tanulók külső megkeresések eredményeként is segíthetnek.  

Jelentős óraszámban végezhetnek segítő munkát tanulóink a katolikus óvodában, az alsós 

tanulók napközis táborában, a hittan táborokban, volt iskolájukban. 

 

 

IX. MUNKAKÖZÖSSÉGI BESZÁMOLÓK  

 

A munkaközösségek és feladatot ellátó közösségek a munkaterv szerint végezték feladatukat. 

A következő évi feladatokat az augusztusi nyitó értekezlet alkalmával pontosítják, mivel a 

beszámolók részletes, pontos áttekintése több időt igényel a munkaközösségek részéről. A 

részletes beszámolók az év végi beszámoló mellékletét képezik. 

 

X. SZÜLŐKKEL VALÓ KAPCSOLATTARTÁS TAPASZTALATAI 

 

Szülői értekezletre évente két alkalommal kerül sor, alsó tagozatban szükség szerint többet is 

tartanak az osztályfőnökök. 

Felső tagozatban egy osztálynál (5.a) kellett rendkívüli szülői értekezletet összehívni, melyet 

én tartottam. A szülői részvétel osztályonként változó (60-tól akár 100%-ig is terjed). 

Rendszeresek a fogadóórán való részvételek, melyek előre egyeztetett időpontokban 

történnek. Kötelezően két alkalommal kell egy tanévben fogadóórán részt venni valamennyi 

pedagógusnak, ez egyszerre egy időben történik. A szülőkkel az osztályfőnökök e-mail, 

telefon, elektronikus napló, személyes, általános iskolában üzenő füzeten keresztül tartanak 

kapcsolatot. 
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Ebben a tanévben a szülőkkel történő megbeszélésem 62 alkalommal volt. Ezek 

beiskolázással, osztályváltással, fegyelmi, magatartási, gyámügyi, ifjúságvédelmi ügyekkel 

összefüggő megbeszélések voltak. Kétszer kellett rendőrségi kihallgatáson részt vennem 

tanúként. 

Véleményem szerint a személyes megbeszélések szorgalmazása a legfontosabb feladat 

XI. GYERMEKVÉDELMI MUNKA 

 

1. Kapcsolattartás az osztályfőnöki munkaközösséggel, illetve a tantestület többi 

tagjával: tanácsadás, segítségnyújtás a tanulók magas óraszámú hiányzása, igazolatlan 

hiányzása, valamint magatartási és tanulási problémái esetén.  

2. Prevenciós tevékenység. Folyamatos monitorozás, hogy a veszélyeztettség kialakulásának 

esélyét csökkentsük. Minden kolléga tudja, hogy jelzési kötelezettsége van a gyermekek 

veszélyeztetettségének gyanúja esetén. Aggodalmaikkal mind Igazgatónőhöz, mind a 

gyermek- és ifjúságvédelmi felelőshöz fordulhatnak.  

3. A fenti helyzetekhez kapcsolódó formanyomtatványok (pl. szülő értesítése igazolatlan 

hiányzás esetén) elkészítése, frissítése. 

4. Hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű, rendszeres gyermekvédelmi 

kedvezményben részesülő, SNI-s és BTMN-es tanulók számontartása (igazgatóhelyettes és 

a gazdasági iroda segítségével), valamint segítése – ha szükséges. 

5. Adatszolgáltatás (a Polgármesteri Hivatalnak, a Család- és Gyermekjóléti Szolgálatnak) a 

gyermek- és ifjúságvédelem szempontjából fókuszba kerülő tanulókról. 

6. Ügyintézés segítése konkrét helyzetekben (pl. kapcsolatfelvétel levélben szülőkkel, a 

gyámügyi hivatallal).  

7. Részvétel a Polgármesteri Hivatal, a Család- és Gyermekjóléti Szolgálat által szervezett 

jelzőrendszeri megbeszéléseken, értekezleteken, ahol többek között a törvényi 

változásokról adnak részletes tájékoztatást a Polgármesteri Hivatal, a gyámhatóság illetékes 

meghívottai.  

8. Pályázat benyújtása a Szent Gellért-ösztöndíjra – az osztályfőnökök, a titkárság és a 

gazdasági iroda segítségével. Ebben a tanévben a 2. félévre két tanulónk elnyerte az 

ösztöndíjat. 

9. Eseti eljárás a tanulókat érintő ügyekben: részvétel esetmegbeszéléseken, gyámügyi 

meghallgatásokon, szülők és az igazgatóság közötti megbeszéléseken. Ebben a tanévben 

rendőrségi kihallgatáson is részt vettünk. 

10. Egyéb intézkedések. A JNSZ Megyei Családi, Esélyteremtési és Önkéntes Ház 

esélyteremtési munkatársától kapott e-mailek továbbítása a szülői munkaközösség 
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választmányához családi programok szervezéséről, illetve más intézményeknek családok 

számára szervezett alkalmairól.  

 

 

 

 

XII. ADMINISZTRÁCIÓS MUNKA 

Mindenki a saját területén igyekszik a legjobban megfelelni az elvárásoknak. Több éve együtt 

dolgozok a titkársági dolgozókkal így már biztonságosnak mondható a határidők pontos 

betartása. 

 

XIII. PÁLYÁZATOK 

 

3 „Határtalanul!” pályázat nyert ebben a tanévben. Valamennyi program megvalósult, a 

beszámolók megtalálhatók a honlapon. 

 

XIV. JÖVŐ ÉVI FELADATOK, JAVASLATOK: 

 

 új iskolavezetés működésének zavartalan indulása 

 nyugdíjba menő kollégák helyére pedagógusok keresése, mely több évet áthidaló 

feladat és előre tervezhető a nyugdíjazások miatt 

 a szülők minél hatékonyabb bevonása a lelki életre nevelésbe és a lelki programokba, 

 a városi programokon való aktív részvétel erősítése, 

 más egyházakkal való kapcsolat erősítése, a hitoktatás zökkenőmentes megvalósítása. 

 fontos feladat évkezdéskor a dokumentumok SZMSZ, házirend, egységesítése, mert 

változott a házirend 

Természetesen a munkaterv készítésekor az intézményi önértékelés eredményeit elvárásait 

figyelembe kell venni. 
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Én személy szeretném megköszönni valamennyi munkatársam támogató munkáját. 

Külön köszönöm, hogy partnerek voltak a változások kezelésében, emberileg képesek 

voltak a megújulásra.  

Köszönöm a fenntartó óriási szakmai és emberi támogatását, az új programok, 

továbbképzések indítását. Ezzel nagyban hozzájárultak a saját és kollégáim szemlélet 

váltásához, személyiségünk pozitív irányú változásához. Bízom abban, hogy önökkel 

együtt sikerült olyan szintre hozni iskolánkat, mely szilárd alapot ad a 

továbbfejlődéshez.  

Nagyon sok sikert kívánok az új iskolavezetésnek és isten áldását kérem minden 

kollégámra és felettesemre. 

Szeretettel: Nagy Györgyné 
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