
 

 

 

 

 

 

201 326 

           
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

A 

Tiszaparti Római Katolikus Általános Iskola és Gimnázium 

beszámolója 

a 

2019/2020-as tanévről 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szolnok, 2020. június 30. 

 

 

 

        ………………………………….. 

    Balog Zsolt 

       igazgató/intézményvezető 

 
 

 

 

         



1 

 

 

Tartalom 

 

I. A TANÉV SORÁN MEGVALÓSULT KIEMELT ÉS FŐ CÉLOK, FELADATOK ............. 2 

I./1. Az organikus pedagógia elemeinek alkalmazása a saját pedagógiai gyakorlatunkban ............................ 2 
I./2. Az intézményi önértékelés alapján készült intézkedési tervből ............................................................... 3 
I./3. A lelkiség elmélyítése a pedagógusok, a tanulók és a szülők körében .................................................... 3 

II. SZEMÉLYI FELTÉTELEK ....................................................................................................... 5 

II./1. Pedagógusok: ......................................................................................................................................... 5 
II./2. Technikai dolgozók ................................................................................................................................ 7 
II./3. Tanulók: ................................................................................................................................................. 8 

III. TANULMÁNYI ÉS VERSENYEREDMÉNYEK .................................................................. 10 

III./1. Tanulmányi eredmények ..................................................................................................................... 10 
III./2. Továbbtanulási eredmények ................................................................................................................ 25 
III./3. A kompetenciamérések tapasztalatai .................................................................................................. 26 
III./4. Az idegen nyelvi szövegértési készség felmérésének eredményei, tapasztalatai ................................ 29 
III./5. Az érettségi vizsgák ............................................................................................................................ 33 
III/6. Belső vizsgák ....................................................................................................................................... 36 
III./7. Versenyeredmények ............................................................................................................................ 37 
III./8. NETFIT® rendszer szerinti fizikai fittségi mérések adatainak elemzése, értékelése .......................... 49 

IV. FŐBB ISKOLAI ESEMÉNYEK ............................................................................................. 53 

V. AZ INTÉZMÉNY EGYHÁZI/HITÉLETI/LELKISÉG ÉS KÖZÖSSÉGÉPÍTÉSI 

TEVÉKENYSÉGE .......................................................................................................................... 55 

VI. TÁRGYI FELTÉTELEK, BERUHÁZÁSOK ........................................................................ 57 

VII. AZ INTÉZMÉNY GAZDASÁGI HELYZETE .................................................................... 58 

VIII. A PEDAGÓGIAI MUNKA ELLENŐRZÉSE, ÉRTÉKELÉSE ........................................ 60 

VIII/1. Óralátogatások................................................................................................................................... 60 
VIII./2. Minősítések, tanfelügyeletek ............................................................................................................ 62 
Tervezett tanfelügyeleti ellenőrzések, amelyekre a veszélyhelyzet miatt nem került sor: ............................ 63 
VIII/3. Pedagógusok továbbképzések ........................................................................................................... 64 
VIII/4. Tanórán kívüli foglalkozások, kiemelve az intézmény sajátos arculatát ........................................... 68 
VIII/5. Iskolán kívüli foglalkozások ............................................................................................................. 68 
VIII/6. Közösségi munka .............................................................................................................................. 70 
VIII.7.1. Családi életre nevelés program (CSÉN) ......................................................................................... 74 
VIII./7.2. Szöveges értékelés ........................................................................................................................ 75 
VIII./7.3. Hálózatos tanítás ........................................................................................................................... 76 
VIII./7.4. Furulyaoktatás ............................................................................................................................... 76 
VIII.7.5. Az utazó pszichológusi hálózat ...................................................................................................... 77 
VIII./7.6. QLL ............................................................................................................................................... 78 
VIII./7.7. Iskolakert ....................................................................................................................................... 78 
VIII./7.8. Élménypedagógia .......................................................................................................................... 78 

IX. MUNKAKÖZÖSSÉGI BESZÁMOLÓK ................................................................................ 80 

X. SZÜLŐIKKEL VALÓ KAPCSOLATTARTÁS TAPASZTALATAI .................................. 80 

XI. GYERMEKVÉDELMI MUNKA ............................................................................................ 80 

XII. ADMINISZTRÁCIÓS MUNKA ............................................................................................ 81 

XIII. PÁLYÁZATOK ...................................................................................................................... 82 

XIV. A DIGITÁLIS ELJÁRÁSRENDDEL KAPCSOLATOS MŰKÖDÉS .............................. 83 

XV. JÖVŐ ÉVI FELADATOK, JAVASLATOK: ....................................................................... 88 

 



2 

 

 

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

 

I./1. Az organikus pedagógia elemeinek alkalmazása a saját pedagógiai 
gyakorlatunkban 

 

1. ÉRTÉK – teremtés: a tanulók érzelmi intelligenciájának fejlesztése a szöveges 

értékelés segítségével: 

- Részben sikerült. Alsó tagozaton megvalósult. Felsőbb évfolyamokon félévkor 

önkéntes alapon 4 osztályban vezettük be, ahol a visszajelzések pozitívak 

voltak. Az év végi értékelések a távoktatás miatt elmaradtak. 

2. Hálózatos tanítás: a tantárgyi kapcsolódási pontok megtalálása és alkalmazása a 

tanításban (döntően a felső tagozatban és a középiskolában) 

- Sikerült. Minden munkaközösség nagyon komolyan törekedett a 

megvalósítására. Nyilván vannak még hiányosságok, de a tanmenetben 

megjelennek a kapcsolódási pontok, használják az ajánlott kiadványokat (pl. 

Kulcs a muzsikához, Kultúrák kulcsai).  

3. Furulyaoktatás az alsó tagozatban, folytatási lehetőség 5-6. osztályban: 

- Sikerült. Alsó tagozaton 1. évfolyam 2. félévétől elkezdődik az ismerkedés a 

hangszerrel. Minden ének-zenét tanító pedagógus rendelkezik furulyatudással. 

Felsőbb évfolyamokon differenciált módon folytatódik a furulyaoktatás. 

4. Iskolakert kialakítása, működtetése felső tagozaton: 

- Részben sikerült. Három pedagógus vett részt továbbképzésen. Az első 

félévben a tervezési munkák folytak, második félévben a tavaszi idényben 

kezdődött volna a konkrét munka magaságyás kialakításával, ami így az őszre 

tolódott. 

5. A technika-életvitel tantárgy tanításában szemléletformálás, élményszerzés:  

- Sikerült. Az iskolakert kialakítása szorosan kötődik a technika-életvitel 

tantárgyhoz. A szemléletformálás továbbra is feladat, de ez évben nagy 

előrelépés történt abban a tekintetben, hogy a technika ne elméleti tantárgy 

legyen (vagy pót fizika óra), hanem élményszerű, tevékenykedtető foglalkozás. 

Sikerült megtalálni az erre alkalmas pedagógusokat is. 
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I./2. Az intézményi önértékelés alapján készült intézkedési tervből 

 

1. Módszertani megújulás – tanulásmódszertan fejlesztése, gyakorlatba való átültetése 

(az organikus pedagógia részeként is): 

- Sikerült. Ebben a tanévben két élménypedagógiai képzésen is részt vett a 

tantestület. Petkes Csaba módszertani továbbképzésén két részletben, 

augusztusban és márciusban 40 fő vett részt. Júniusban Az élménypedagógia 

alapjai - hatékony szociális kompetenciafejlesztés formális, nem formális és 

informális tanulási helyzetekben c. 30 órás továbbképzésen további 20 fő vett 

részt. Mindezeken kívül bemutató órákat szerveztek a munkaközösségek. 

2. Bemutató órák tartása, óralátogatások, ezt követő szakmai megbeszélések a 

módszertani megújulás megvalósítása céljából 

- Részben sikerült. A tantermen kívüli oktatás bevezetése miatt nem minden 

óralátogatásra tudott sor kerülni. A megvalósult óralátogatásoknak az egyik 

szempontja a tanulásmódszertan gyakorlati alkalmazása volt.  

3. Az információáramlás eredményesebbé tétele, hatékonyabb kommunikáció biztosítása 

a tantestület tagjai, az iskolavezetés és a szülők között: 

- Részben sikerült: Előrelépés történt a honlap, mint információ közvetítő felület 

használatában, több iskolai esemény, egyéb közérdekű információ került ki az 

idén. A honlap felhasználása, mint információs csatorna a jövőben is tovább 

fejlesztendő. A tantestület részére feladat, hogy napi szinten figyeljék online 

csatornáikat, (email), mert az információ sokszor ott akad el, hogy nem ellenőrzik 

az elektronikusan kiküldött leveleket. 

 

I./3. A lelkiség elmélyítése a pedagógusok, a tanulók és a szülők körében 

 

A tanév során a munkatervben meghatározott egyházi, lelkiségi programokat megvalósítottuk, 

amíg a digitális távoktatás bevezetésre nem került. Az idei tanév egyik fő célja az volt, hogy 

5. évfolyamtól is nagyobb számban legyenek jelen lelkiségi programok. Így megjelentek 

olyan ünnepek is (pl. terményáldás), amely egyházi jellegén túl a teremtett világ 

megbecsülésére, a nem önmagától értetődő javak meglétére is felhívja a figyelmet. 
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A 9-10. évfolyam az ősz folyamán részt vett a szokásos tiszajenői két napos lelki gyakorlaton, 

amelyet Polcz Zoltán káplán atya vezetett. A visszajelzések egyértelműen arról szóltak, hogy 

közösségileg is és lelkileg is tartalmas és hatékony két napot töltöttek el az osztályok. A 

tavaszi alkalmak a vírushelyzet miatt elmaradtak.  

A 11-12. évfolyamosok lelki napja megtartásra került. Újdonság volt, hogy a 11. évfolyamos 

lelkigyakorlat a CSÉN keretében szerveződött az ő szakember gárdájukkal. A visszajelzések 

nagyon pozitívak voltak! 

Adventben a gimnáziumi tanulókat egy itt-alvós estére hívtuk (péntek-szombat), lelki 

tartalommal, közös játékkal, melynek zárása a szombat reggeli roráté mise volt. A hangulat 

nagyon bensőségessé vált, a visszajelzések egyértelműen pozitívak voltak a részt vevő 

diákoktól és pedagógusoktól egyaránt. 

Ugyancsak az adventi időszakban a felső tagozatosokat szerda reggelente adventi 10 perces 

elmélkedésre hívtuk, amelyen az osztályok szervezetten vettek részt. A szülők számára is 

nyitottá tettük, és szép számmal éltek is a lehetőséggel.  

A hitoktatókkal célként tűztük ki, hogy a hittan órákon a tananyag átadásán túl még jobban 

törekedjünk a bizalmi légkör kialakítására, igyekezzünk diákjainkban a tanítványi lelkületet 

kialakítani, Isten jó eszközeként a személyes érintettséget közvetíteni, illetve arról tanúságot 

tenni. 

A tantestület számára az idei tanév is 2 napos lelkigyakorlattal kezdődött. Szegeden a Piarista 

Gimnáziumban Thorday Attila szegedi esperes tartott előadást. 

A tanév során Polcz Zoltán káplán atya havi egy alkalommal tantestületi lelki délutánt 

szervezett. 

Idén vezettük be, hogy hétfőn és pénteken, önkéntes alapon reggel fél 8-tól 10 perces 

hétindító és hétzáró imádságra gyűltünk össze az iskola könyvtárában. Ezeken az alkalmakon 

pedagógusok és diákok egyaránt részt vehettek. Voltak rendszeresen és alkalmanként részt 

vevők is. Ezt a gyakorlatot továbbra is meg szeretnénk tartani 

A szülők számára az adventi és a nagyböjti időszakra egy-egy lelki délutánt szerveztünk. A 

nagyböjti alkalom a járványhelyzet miatt sajnos elmaradt.  

A távoktatás során sem feledkeztünk meg a szülőkről. Hagyományosan március 19.-éhez, 

Szent József napjához kapcsolódóan szoktuk megtartani az Apák napját. Most az 

osztályfőnökök segítségével online módon köszöntöttük az Édesapákat. (Anyák napján az 

Édesanyákat ugyanígy megköszöntöttük.) 
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A tanévzáró Szentmisénket a járványügyi korlátozások lazítása miatt létszámkorlátozással 

meg tudtuk tartani. Itt szeretném megköszönni Máthé György plébános, esperes atya 

munkáját, aki 11 éve lelki vezetőként segítette, és mindenben támogatta iskolánkat. Gyuri 

atyát ez év augusztus 1-vel áthelyezték Érsekvadkertre. A jó Isten adjon neki erőt, egészséget 

új feladatainak ellátásához! 

 

 

 

II. SZEMÉLYI FELTÉTELEK 

II./1. Pedagógusok: 

 

a.) 

 

 

 

 

 

 

 

b.) Új tanárok, nevelők: 

 Brindzáné Nagy Lilla – tanító 

 Mezei Lászlóné – tanító 

 Nagy Angelika – informatika, mozgóképkultúra szakok 

 Dr. Szegényné Megyes Ibolya – matematika, informatika szakok (részmunkaidő, 9 

hónapos szerződés) 

 Mesterné Füleki  Bernadett –  természetismeret (ált. iskolai tanár, 3 hónapos 

szerződés) 

 

c.) CSED, GYED, GYES:  

 Antal Gáborné – tanító 

 Hajduné Törjék Marietta – tanító 

 Líbor-Ádám Krisztina – természetismeret, biológia, földrajz szakok 

 Nagy Zsuzsa – tanító 

 Subiczné Bulyáki Alexandra – angol, magyar szakok 

 

 

Jelenleg a pedagógusok száma fő 

teljes munkaidőben 62 (57+5) 

részmunkaidőben 2 

óraadó 
4 

+ 6 fő fejlesztő 
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d.) Hitoktatóink: 

Római katolikus: 

 Balog Zsolt – tanító, igazgató 

 Balog Melinda – tanító 

 Jakab Anna – tanító 

 Krajzné Antal Rita – tanító 

 Lédeczi Dénes – plébános 

 Nádudvari Sándorné – tanító 

 Polcz Zoltán – káplán 

 Lovas Mária – hitoktató 

 

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 

 

 

 

 

 



7 

 

 

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

Új felvételek: 

 Dr. Szegényné Megyes Ibolya – matematika, fizika, informatika szakok 

(nyugdíjasként 1 éves szerződéssel) 

Halász Rita – angol nyelv; történelem szakok (1 éves szerződés) 

 Mester Emese Katalin – fizika; matematika szakok (1 éves szerződés) 

 Pató Nóra – biológia, történelem szakok (1 éves szerződés) 

 Kucsáné Szaszkó Gabriella – német nyelv, magyar nyelv szakok (1 éves szerződés) 

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 

és nyugdíjas kollégák 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. 

 

 

II./2. Technikai dolgozók 
 

 

 

 

  

Pedagógia munkát segítők létszáma: 7 fő 

Technikai dolgozók létszáma: 17 fő, melyből 9 fő részmunkaidős (takarítók, portások) 

 

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

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

szakképesítéssel rendelkeznek. 

 

 

 

 

 

 

 

Jelenleg a technikai dolgozók száma fő 

teljes állásban 15 

részmunkaidőben: 9 
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II./3. Tanulók: 
 

a.) Létszám 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b.) SNI, HH és HHH tanulók létszáma 

 

Általános iskola 

 

Évfolyam SNI HH HHH Nevelésbe 

vett 

1. 2 - - - 

2. 1 - 1 1 

3. - - 1 1 

4. 1 1 1 1 

5. 2 - 1 1 

6. 1 - - - 

7. 3 1 1 1 

8. 2 - - - 

Összesen: 12 2 5 5 

 

 

Gimnázium 

 

Évfolyam SNI HH HHH Nevelésbe 

vett 

5. - - - - 

6. 1 - - - 

7. - - - - 

8. - - - - 

9. - 2 - - 

10. 2 - - - 

11. 1 - - - 

12. 1 1 2 2 

Összesen: 5 3 2 2 

 

 

 

Tagozat  (fő) 

Alsó tagozat 178 

Felső tagozat 114 

Középiskolás - összes 488 

   8 évfolyamos gimnázium  209 

   9-12. évfolyam 279 

Külföldi tanuló (gimn.) 3 

Magántanuló  1 

Szüneteltető 5 
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c.) Tanulócsoport 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

A tanulói létszám évek óta egyenletesen emelkedik. Első évfolyamon a beiratkozók száma 

csökkent, már a második évben a 20 fős létszámot éri el az egy-egy osztály létszáma. A 9. 

évfolyamra viszont egyre nagyobb a túljelentkezés, és ebben az évben is 38 fővel indítottuk 

mindkét 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 is volt 3 külföldi tanulónk a Rotary Klub szervezésében (Taiwan, Kanada, 

Brazília). 6 éve fogadjuk hármasával a diákokat és jó tapasztalatunk van a fogadó osztályok 

szellemiségének fejlődésében. A városban elismerik ennek fontosságát. 

Az SNI-s, BTMN-s tanulók száma kb. azonos évek óta. HHH tanulónk csak középiskolában 

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. 

5 HH és 7 HHH (ebből 7 nevelésbe vett) tanulónk van, ezt a létszámot jól tudjuk kezelni. 

 

Tagozat Osztályok száma 

Alsó tagozat 8 

Felső tagozat 4 

Középiskolás 16 (8+8) 

- 8 évfolyamos 8 

- társadalomtudományi 4 

- általános gimnázium 4 

- angol 4 

- ének-zene 4 

Tanuló szoba, napközi 4 
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III. TANULMÁNYI ÉS VERSENYEREDMÉNYEK 
 

III./1. Tanulmányi eredmények 

 

a.) Az iskola és tagozatonkénti tanulmányi átlaga 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tanulmányi 

teljes átlag 
2019-2020 2018-2019 2017-2018 2016-2017 2015-2016 2014-2015 

Alsó tagozat 4,88 4,82 4,84 4,82 4,79 4,74 

Felső tagozat 4,34 4,15 4,05 4,00 4,09 4,21 

Gimnázium – 

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

Gimnázium – 

9-12. évfolyam 
4,02 3,98 3,98 3,94 3,92 3,95 

 

  

Alsó tagozat 

 

2019-20.tanév 1. A 1. B 2. A 2. B 3. A 3. B 4. A 4. B Összesen 

Osztálylétszám 

10.01. 
19 22 17 19 26 25 22 25 175 

Osztálylétszám 

01.20. 
19 22 17 19 25 26 22 25 175 

Érkezett - - - - - 1 - - 1 

Távozott - - - - 1 - - - 1 

Osztályátlag 

(teljes) 
----- ----- 4,94 4,97 4,83 4,84 4,78 4,93 4,88 

Magatartás 

átlag  
5,00 4,77 4,72 4,53 5,00 4,85 4,45 4,92 4,78 

Szorgalom 

átlag 
5,00 4,95 4,94 5,00 4,84 4,85 4,68 4,96 4,9 

Egy főre jutó 

hiányzás (óra) 
50,5 36,8 45,9 52,8 45,8 43,4 53,3 37,5 45,75 

      igazolt 50,5 36,8 45,9 52,8 45,8 43,4 53,3 37,5 45,75 

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

Kitűnő (5,0) 17 18 13 14 16 17 11 17 88 

 Átlag 

Iskolai összes teljes átlag 4,42 

Alsó tagozat 4,88 

Felső tagozat 4,34 

Gimnázium – 8 évfolyamos 4,51 

Gimnázium – 9-12. évfolyam 4,02 

Gimnázium 4,26 
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tanulók száma 

4,49 felett 

teljesítők 

száma 

----- ----- 5 5 6 8 7 8 39 

Jav.vizsg. 

tanulók - 

összes 

0 0 0 0 0 0 0 1 1 

      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 0 0 0 0 0 0 0 

Osztályozó 

vizsgára 

kötelezett  

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Osztályozó 

vizsgát tett 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

 

Felső tagozat 

 

2019-20.tanév 5. A 6. A 7. A 8. A Összesen 

Osztálylétszám 

10.01. 
30 29 25 29 113 

Osztálylétszám 

01.20. 
30 29 26 29 114 

Érkezett - - 1 - 1 

Távozott - - - - - 

Osztályátlag 

(teljes) 
4,75 4,48 4,04 4,08 4,34 

Magatartás 

átlag  
4,80 4,82 4,46 4,45 4,63 

Szorgalom 

átlag 
4,77 4,5 4,00 4,03 4,33 

Egy főre jutó 

hiányzás (óra) 
40,6 62,7 54,3 69,9 56,9 

      igazolt 40,6 62,7 53,7 69,9 56,75 

      igazolatlan 0 0 0,6 0 0,15 

Kitűnő (5,0) 

tanulók száma 
7 0 0 3 10 

4,49 felett 

teljesítők 

száma 

18 16 5 3 42 

Jav.vizsg. 

tanulók - 

összes 

0 0 0 0 0 

      1 v. 2 v. 3 

tantárgyból 
0 0 0 0 0 
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      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 

 

 

 

 

 

8 évfolyamos gimnáziumi tagozat 

 

2019-20.tanév 5. G 6. G 7. G 8. G 9. G 10. G 11. G 12. G Összesen 

Osztálylétszám 

10.01. 
32 32 30 33 20 19 28 14 208 

Osztálylétszám 

01.20. 
32 32 30 33 20 19 28 14 208 

Érkezett - - - - - - - - - 

Távozott - - - - - - - - - 

Osztályátlag 

(teljes) 
4,95 4,87 4,60 4,58 4,14 4,23 4,37 4,32 4,51 

Magatartás 

átlag  
5,00 4,81 4,66 4,56 4,55 4,67 4,52 4,57 4,67 

Szorgalom 

átlag 
5,00 4,81 4,55 4,50 4,05 3,94 4,22 4,07 4,39 

Egy főre jutó 

hiányzás (óra) 
48,40 45,70 50,30 41,00 62,2 74,3 66,5 97,6 60,75 

      igazolt 48,40 45,70 50,3 41,00 62,2 74,3 66,3 96,5 60,59 

      igazolatlan 0 0 0 0 0 0 0,2 1,1 0,16 

Kitűnő (5,0) 

tanulók száma 
15 16 6 3 0 2 3 3 48 

4,49 felett 

teljesítők 

száma 

17 14 13 18 5 4 9 3 83 

Jav.vizsg. 

tanulók - 

összes 

0 0 0 0 0 1 0 0 1 

      1 v. 2 v. 3 

tantárgyból 
0 0 0 0 0 1 0 0 1 

      3-nál több 

tantárgyból 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Összes 

tantárgyi 

bukás 

0 0 0 0 0 1 0 0 1 

Osztályozatlan 0 0 0 0 0 1 0 0 1 
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Osztályozó 

vizsgára 

kötelezett  

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Osztályozó 

vizsgát tett 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

 

 

Gimnáziumi tagozat 

 

2019-20.tanév 9. A 9. B 
10. 

A 

10. 

B 

11. 

A 

11. 

B 

12. 

A 

12. 

B 
Összesen 

Osztálylétszám 

10.01. 
39 38 37 38 31 32 35 30 280 

Osztálylétszám 

01.20. 
38 38 37 38 32 32 35 30 280 

Érkezett - - - - 1 - - - 1 

Távozott 1 - - - - - - - 1 

Osztályátlag 

(teljes) 
3,87 4,01 3,80 3,99 4,04 4,02 4,37 4,06 4,02 

Magatartás 

átlag  
4,63 4,75 4,24 4,16 4,31 4,59 4,66 3,97 4,41 

Szorgalom 

átlag 
3,87 3,89 3,62 3,97 4,09 3,97 4,26 3,83 3,94 

Egy főre jutó 

hiányzás (óra) 
77,4 57,00 85,7 49,9 68,7 80,5 88,2 76,1 72,93 

      igazolt 75,8 56,9 84,4 49,8 68,3 80,2 86,3 71,7 71,67 

      igazolatlan 1,6 0,1 1,3 0,1 0,4 0,3 1,9 4,4 1,26 

Kitűnő (5,0) 

tanulók száma 
0 0 0 0 0 0 2 2 4 

4,49 felett 

teljesítők 

száma 

4 2 4 6 5 6 14 6 47 

Jav.vizsg. 

tanulók - 

összes 

0 2 0 0 0 3 0 0 5 

      1 v. 2 v. 3 

tantárgyból 
0 2 0 0 0 3 0 0 5 

      3-nál több 

tantárgyból 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Összes 

tantárgyi 

bukás 

0 3 0 0 0 3 0 0 6 

Osztályozatlan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Osztályozó 

vizsgára 

kötelezett  

0 1 0 0 0 0 0 0 1 

Osztályozó 

vizsgát tett 
0 1 0 0 0 0 0 0 1 
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Osztályátlagok (diagramban) 

 
 

 

 

b.) Tantárgyi átlagok tantárgyanként 

 

alsó tagozat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tantárgyak Átlag 

magyar irodalom 4,84 

magyar nyelv 4,72 

matematika  4,74 

környezetismeret  4,77 

ének-zene 4,99 

vizuális kultúra  4,98 

testnevelés 5,00 

életvitel és gyakorlat  4,99 

angol nyelv  4,78 

erkölcstan 5,00 

hittan 4,92 
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felsős tagozat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tantárgyak Átlag 

magyar irodalom  4,25 

magyar nyelv 4,03 

matematika 3,55 

történelem 4,20 

angol nyelv 3,98 

német nyelv 4,76 

természetismeret 4,31 

informatika 3,94 

földrajz 3,45 

biológia 3,60 

fizika 3,48 

kémia 3,82 

technika 4,94 

ének-zene 4,73 

vizuális kultúra 4,74 

hon- és népismeret 4,80 

testnevelés 4,82 

erkölcstan 4,99 

hittan 4,94 

4,31

4,94

4,25
4,03

4,20

4,99 4,94

3,98

4,76

3,55

3,94

3,48 3,60
3,82

3,45

4,73 4,74 4,80 4,82

3

3,5

4

4,5

5

5,5

Felsőtagozat - tantárgyi átlageredmények
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8 évfolyamos gimnázium  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tantárgyak Átlag 

magyar irodalom  4,41 

magyar nyelv 4,40 

matematika 4,15 

történelem 4,44 

angol nyelv 4,51 

német nyelv 4,23 

latin nyelv  4,10 

természetismeret 4,77 

informatika 4,47 

földrajz 4,36 

biológia 3,94 

fizika 4,08 

kémia 3,84 

technika 4,93 

ének-zene 4,92 

vizuális kultúra 4,56 

hon- és népismeret 5,00 

testnevelés 4,84 

erkölcstan 4,95 

hittan 4,86 

latin örökségünk 4,84 

dráma és tánc  4,70 

mozgóképkultúra és média. 4,96 

életvitel és gyakorlat  4,64 
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4 évfolyamos gimnázium 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

A 12 évfolyam osztályátlagait többféle szempontból vizsgáljuk. Az alsó tagozat 

osztályátlagai a kitűnő és a 4,78 között mozognak, ez általános jellemző itt. Ha az 5. 

osztálytól kezdve vizsgáljuk az eredményeket, a 8 évfolyamos gimnáziumi osztályok 

Tantárgyak Átlag 

magyar irodalom  3,90 

magyar nyelv 3,98 

matematika 3,33 

történelem 3,76 

angol nyelv 4,00 

német nyelv 3,92 

francia nyelv 3,14 

informatika 4,08 

földrajz 3,84 

biológia 3,51 

fizika 3,37 

kémia 3,34 

ének-zene 4,91 

vizuális kultúra 4,08 

testnevelés 4,58 

erkölcstan 5,00 

hittan 4,71 

dráma és tánc  4,80 

mozgóképkultúra és média. 4,89 

életvitel és gyakorlat  4,63 
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közül valamennyi osztály átlaga mindig jobb a párhuzamos osztályokénál az adott 

évfolyamon. 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 4,95-ös átlaga szintén kiemelkedő lett, de ebben az évben az 5. A 

osztály is 4,75-ös átlagot tudott elérni, mely az előző évekhez képest igen jónak 

mondható. Ez azt tükrözi, hogy a 4. osztályban a felkészítés olyan volt, mely elősegítette 

az 5. osztályba való átmenetet. Emellett egyre jellemzőbb a motiváltság és elköteleződés 

az 5. A osztályban is.  Sajnálatos, hogy nyolcadik osztály után 5-6 tanuló a város másik, 

nagy múlttal rendelkező gimnáziumaiba jelentkezik át a nyolc évfolyamos képzésünkről. 

Ezt el kell fogadnunk, mert ezek a tanulók többnyire a két tanítási nyelvű vagy a 

matematika tagozatos gimnáziumban folytatják tanulmányaikat. Ugyanakkor ebben a 

tanévben a 8. A osztályból 12 tanuló marad a mi négy évfolyamos gimnáziumi 

képzésünkben.  

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

hogy nagy hozzáadott értékkel dolgoznak a kollégák. Minden évben nyomon követjük a 

tanulók tanulmányi eredményeinek változását, ebben az egyéni, személyre szabott 

megsegítés nagyon jellemző a pedagógusok alapján. A munkaközösségeknek kiemelt 

feladata az egységes értékelés megvalósítása, rendszeres felzárkóztatást biztosítani a 

lemaradó tanulóknak. Az egy osztályban tanító szaktanárok rendszeresen egyeztetnek 

egymással, félévente a fogadó órákon a szülők számára megbeszélési lehetőséget 

biztosítunk a gyermekek tanulmányi eredményeivel kapcsolatban. Gyakori segítő forma a 

tanulópárok kialakítása. Tanulási nehézség esetén szakértői vizsgálatra küldjük a 

tanulókat a szülőkkel való egyeztetés után. Az utóbbi évek tapasztalata, hogy egyre 

növekedik a tanulási nehézséggel küzdő tanulók száma (minden évfolyamon, SNI és 

BTMN tanulók egyaránt). A velük való foglalkozás minden szaktanár feladata. A konkrét 

tevékenységeket a fejlesztő pedagógusokkal egyeztetik a kollégák. A tanév során a 

szakértői vélemény alapján megállapított mentességek az érettségi vizsgán is biztosítottak 

a tanulók számára.  

A humán tárgyak és az idegen nyelvek (különösen az angol nyelv) tanítása 

eredményesebb valamennyi évfolyamon. Továbbra is nehézséget jelent a matematika, a 

kémia és a fizika tantárgyak tanítása. 

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 
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fordítani a nyolcadik osztály utáni pályaválasztásra. Örvendetes az 5. A 4,75-ös év végi 

átlaga, mellyel megközelítette a G osztály átlagát.  

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

volt lehetőség felzárkóztatásra. Csak a leendő 5. A osztályban tudtuk a bontást 

megtartani. Jövő tanévtől kezdve viszont, az új NAT-hoz kapcsolódó új helyi 

tantervünkben több bontást is terveztünk matematikából és magyarból is a hatékonyabb 

kompetenciafejlesztés céljából.  

Kiemelkedően eredményes az idegen nyelv (angol nyelv) tanítása. A heti 4-6 óra (több a 

kerettantervi ajánlóhoz képest) lehetőséget ad arra, hogy az angol tagozatos és a 8 

évfolyamos osztályok tanulói már 9-10. évfolyamon középfokú nyelvvizsgát tegyenek, 

illetve 11. osztályban előrehozott érettségit tegyenek angol nyelvből.   

 
 

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

 

  2019-2020 2018-2019 2017-2018 2017-2019 2016-2015 2015-2014 

Kitűnők száma 

(5,0) 169 139 134 128 116 97 

4,49 felett 

teljesítők száma 216 195 184 159 147 144 

2,0 alatt 

teljesítők száma 0 0 0 0 0 0 

Javítóvizsgára 

utalt tanulók 

száma 
6 11 9 10 7 7 

Évismétlésre 

kötelezettek 

száma 
0 0 0 1 0 2 

Az összes 

tantárgyi bukás 

száma 
7 13 10 18 8 9 

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

összefüggésben van a tanulócsoportok és a tanulói létszám növekedésével. Ebben a 

tanévben márciustól a digitális oktatás bevezetése is hozzájárult az eredmények 

javulásához. A pedagógusok ebben a tanítási formában még inkább alkalmazták a pozitív 

megerősítés elvét. A tanulók többsége gyorsan alkalmazkodott az újfajta tanulási 

eszközrendszerhez.  

A kitűnő és jeles tanulók mellett nagy hangsúlyt helyezünk a gyengébb tanulók 

felzárkóztatására is, hiszen meghatározó lehet a hozzáadott pedagógiai érték is.  

A belső bemeneti és kimeneti mérések lehetőséget adnak arra, hogy megnézzük, miben 

hogyan fejlődtek tanulóink saját elvárásainkhoz képest. Emellett fontos a szülői háttér 
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ismerete is, melyhez az osztályfőnökök adnak nagy segítséget. Ennek érdekében az egy 

osztályban tanítóknak továbbra is együtt kell gondolkodni és ennek megfelelően 

cselekedni.  

A jövőben is nagy figyelmet kell fordítani a felzárkóztatásra, a korrepetálásra és a 

szülőkkel való rendszeres kapcsolattartásra és együttműködésre.  

Ebben a tanévben volt a legkevesebb bukás: 9-10-11. évfolyamon van, kémia, 

matematika és latin tantárgyakból. Évek óta nem volt ilyen alacsony a bukások száma. 

Fontos cél a jövőben a bukások számát ilyen alacsonyan tartani.  

A tanév során egy tanulónk (9. évfolyamos) kérte az Oktatási Hivataltól az egyéni tanulói 

munkarend engedélyezését, tartós betegsége miatt. A tanuló számára biztosított volt az 

egyéni konzultációs rend, illetve a digitális oktatásba is bekapcsolódott. Tudásáról 

osztályozó vizsgákon számolt be. Két tantárgyból nem teljesítette a tanulmányi 

követelményeket, ezért következő félévtől csak iskolába járással teljesítheti a 

tankötelezettségét. Szülői kérésre megismétli a 9. évfolyamot, nem él a javító vizsgák 

lehetőségével.  

 

d.) A dicséretek száma: 

Elektronikus napló év végi adatai alapján: 

 

 
Tantárgyak Dicséretek száma 

Magyar irodalom 82 

Magyar nyelvtan 62 

Történelem 29 

Erkölcstan 3 

Hittan 11 

Matematika 31 

Informatika 39 

Fizika 7 

Biológia 3 

Kémia 10 

Földrajz 17 

Ének-zene 30 

Természetismeret 1 

Környezetismeret 0 

Technika 14 

Latin örökségünk 10 

Angol nyelv 33 

Német nyelv  54 

Latin nyelv 5 

Vizuális kultúra 98 
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Hon- és népismeret 4 

Testnevelés 27 

Dráma és tánc 2 

Mozgóképkultúra 13 

Életvitel és gyakorlat 0 

Technika 1 

Összesen: 586 
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A dicséretek adásában még mindig nem vagyunk egységesek. A feladatunk, hogy pontosítsuk mire és 

miért adunk tantárgyi dicséretet. Összefüggés kevés helyen mutatkozik az osztály tanulmányi 

átlagával. Természetesen ezek csak számok és mélyebb elemzést igényel a munkaközösségek részéről. 

Ki kell használni az ösztönző hatását a dicséreteknek.  

 

 Tantárgyi bukások 2019/2020. év vége 

 

 

   
      

 

K
ém

ia
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at
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v
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at
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at
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a 
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sz
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ly
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u

k
á

so
k

 

F
ő
 

9. B 2 - 1 3 2 

10. G - 1 - 1 1 

11. B - - 3 3 3 

Tantárgyi bukások 2 1 4 7 6 

 

 

 

A tantárgyi elégtelenek száma ilyen alacsony még soha nem volt korábban, és a félévhez 

képest is kevesebb, illetve kevesebb tantárgyból van. A bukások többsége a két reáltárgy, a 

matematika és a kémia, de van egy elégtelen latin nyelvből, mely a szorgalom és a motiváció 

együttes hiányának köszönhető.  

A digitális oktatás újszerűsége – a nehézségek mellett – több pozitívumot is hozott. A 

pedagógusok részéről módszertani megújulásra és nagyfokú rugalmasságra volt szükség, a 

tanulók részéről pedig a határidők betartása, pontosság és fegyelmezett feladatvégzés volt a 

legfontosabb a sikeres és eredményes távoktatáshoz.  
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f.) Magatartás és szorgalom átlagok alakulása (az elmúlt 5 évben) 

 

  2019-2020 2018-2019 2017-2018 2016-2017 2015-2016 2014-2015 

Magatartás 

átlag 4,62 4,57 4,44 4,37 4,50 4,46 

szorgalom  

átlag 4,4 4,33 4,24 4,11 4,22 4,22 

 

 

 

 

A magatartás- és szorgalomjegyek az elmúlt öt évre visszatekintve folyamatosan emelkednek; 

idén lett a legjobb. Ennek egyik oka nevelési alapelvünk, a dicséret és a pozitív megerősítés 

támogató alkalmazása, illetve a március közepétől megvalósult távoktatás volt, ahol a 

magatartás értékelése iskolai keretek között nem valósulhatott meg.  
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g.) Egy főre jutó igazolt és igazolatlan hiányzások alakulása (az elmúlt 5 évben) 

 

  2019-2020 2018-2019 2017-2018 2016-2017 2015-2016 2014-2015 

Egy főre jutó 

igazolt 

hiányzások 
58,97 87,06 78,83 80,23 79,68 89,57 

Egy főre jutó 

igazolt és 

igazolatlan  
0,42 0,36 0,50 0,48 0,53 0,51 

 

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.  

Feladatunk a szülők és a renitens tanulók még hatékonyabb tájékoztatása és a házirend betartatása. 
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g.) A lemorzsolódással veszélyezetett és pedagógiai támogatásban részesólő tanulók 

 

 

tanuló neve 

tanulmányi átlageredmény 

tanulmányi 

átlageredmény 

változása 

elégtelen 

osztályzatok 

száma 

előző 

tanév 

év végi 

(A) 

adott 

tanév 

félévi 

(B) 

adott 

tanév 

év végi 

(C) 

B-A C-B 

adott 

tanév 

félévi  

adott 

tanév 

év végi  

Rózsa Gergő Marcell 3,38 2,56 3,06 -0,82 +0,5 5 0 

Zelizi Csaba 3,23 2,63 3,38 -0,6 +0,75 4 0 

összes: 2 (db) ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 

 

Lemorzsolódással veszélyeztetett tanulónk, csak néhány fő van, akiknek minden segítséget megadunk, 

korrepetálás, felzárkóztatás formájában, azért, hogy tanulmányaikat eredményesen be tudják fejezni 

iskolánkban. 

A jelen tanévben kialakult pandémiás helyzet miatt az oktatás digitális keretek között zajlott otthoni 

környezetben, így a tanulók az állandó szülői felügyeletnek köszönhetően tanulmányiakban jelentős 

javulást értek el.  

 

 

III./2. Továbbtanulási eredmények 

 

 

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

 

 fő 

Gimnázium 16 

Szakgimnáziumok 7 

Szakiskola 5 

 
 

A 8. A osztály tanulóinak többsége gimnáziumban folytatja tanulmányait. Az osztály tanulói közül 

négyen nem vettek részt a felvételi eljárásban, általános iskolai eredményeik alapján teljesítették a 

pedagógiai programban meghatározott feltételeket, így az iskolánkon belül felvételi eljárás nélkül 

folytathatják tanulmányaikat a 9. évfolyamon. Nyolc tanuló az osztályból szintén nálunk folytatja 

tanulmányait, közülük hatan a rendes felvételi eljárásban részt vevőként kerültek be valamelyik 

gimnáziumi képzésre iskolánkban, ketten pedig fellebbezés útján. Egy tanulót egyik általa megjelölt 

intézménybe sem vettek fel, felvételéről augusztus hónapban születik majd döntés. 

Örvendetes tény, hogy az előző évekhez képest növekedett az iskola megtartó ereje, több tanuló marad 

iskolánkban gimnáziumi képzésben is, akik nálunk folytatták általános iskolai tanulmányaikat. 
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Érettségi után melyik iskolába, hány db tanulót vettek fel – az előző tanév eredményei 

 

 fő 

Felsőoktatásban továbbtanulók 65 

Szakképzésben továbbtanulók 9 

Nem vették fel  4 

 

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. 

 

III./3. A kompetenciamérések tapasztalatai 
 

 

A 2019. évi eredmények osztályonként 

 

 

Matematika 
 

 

 

 

 

 

Mérési 

terület 

Év- 

folyam 

Képzési 

forma 

Átlageredmény 

Tisza- 

parti 

Orszá-

gos 

Első viszonyítási 

csoport 

Második 

viszonyítási csoport 

Neve 
Ered-

ménye 
Neve 

Ered-

mény 

Mate-

matika 

6.a 
Általános 

iskola 
1435 

1495 

 

Megye- 

székhelyi 

ált. isk. 

1519 

 

Megye- 

székhelyi 

közepes 

ált. isk. 

1476 

 

6.g 
8 évf. 

gimn 
1686 

 

1495 

 

8 évf. 

gimn. 
1633 

 

Kis 8 évf. 

gimn. 
1573 

 

8.a 
Általános 

iskola 
1502 1624 

Megye- 

székhelyi 

ált. isk. 
1642 

Megye- 

székhelyi 

közepes 

ált. isk. 

1589 

8.g 
8 évf. 

gimn 
1722 1624 

8 évf. 

gimn. 
1766 

Kis 8 évf. 

gimn. 
1688 

10.a,b 
4. évf. 

gimn 
1677 1670 

4 évf. 

gimn. 1747 
Nagy 4 

évf. gimn. 1780 

10.g 
8 évf. 

gimn 
1749 1670 

8 évf. 

gimn. 
1842 

Kis 8 évf. 

gimn. 
1753 
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Szövegértés 

 

 

 

 

 

 

 

Az alapszintet el nem érő diákok számának alakulása %-ban 2019-ben: 
 

 

 Matematika Szövegértés 

 tanulók száma % tanulók száma % 

6. A 11 fő 45 % 6 fő 30 % 

6. G 4 fő 14,3 % 1 fő 3,6 % 

8. A 11 fő 64,7 % 9 fő 52,9 % 

8. G 3 fő 12,5 % 1 fő 4,2 % 

10.A 5 fő 18,5 % 2 fő 7,4 % 

10.B 7 fő 24,1 % 0 fő 0 % 

10.G 3 fő 12 % 1 fő 4 % 

 

 

 

 

 

 

Mérési 

terület 

Év- 

folyam, 

osztály 

Képzési 

forma 

Átlageredmény 

Tisza- 

parti 

Orszá-

gos 

Első viszonyítási 

csoport 

Második 

viszonyítási 

csoport 

Neve 
Ered-

ménye 
Neve 

Ered-

mény 

Szöveg- 

értés 

6.a 
Általános 

iskola 
1466 

1499 

 

Megye- 

székhelyi 

ált. isk. 

1532 

 

Megye- 

székhelyi 

közepes 

ált. isk. 

1479 

 

6.g 
8 évf. 

gimn 
1643 

 

1499 

 

8 évf. 

gimn. 
1665 

 

Kis 8 évf. 

gimn. 
1604 

 

8.a 
Általános 

iskola 
1501 1608 

Megye- 

székhelyi 

ált. isk. 
1631 

Megye- 

székhelyi 

közepes 

ált. isk. 

1583 

8.g 
8 évf. 

gimn 
1732 1608 

8 évf. 

gimn. 
1758 

Kis 8 évf. 

gimn. 
1683 

10.a,b 
4. évf. 

gimn 
1699 1661 

4 évf. 

gimn. 
1749 

Nagy 4 

évf. gimn. 
1717 

10.g 
8 évf. 

gimn 
1763 1661 

8 évf. 

gimn. 
1825 

Kis 8 évf. 

gimn. 
1754 
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Értékelés:  
 

Matematikából és szövegértésből egyaránt a két általános iskolai osztály (6.a és 8.a) 

eredménye elmarad az országos átlagtól és az alulteljesítő tanulók tekintetében is. Piros szín 

jelzi az országos átlag alatti eredményeinket.  

Matematikából több, szövegértésből kevesebb azon tanulók száma, akik nem érik el 

alapszintet. Ez az arány tendenciaszerű iskolánkban. A 8.a osztályban alulteljesítő tanulók 

nem a mi 9. gimnáziumi évfolyamunkon folytatják tovább középiskolai tanulmányaikat. 

Ebben a két osztályban több SNI, BTMN tanuló is van.  

A nyolc évfolyamos gimnáziumi osztályok (6.G, 8.G, 10.G) eredménye lényegesen jobb. Az 

országos átlagnál is jóval magasabb eredményt érnek el mindkét kompetenciaterületen. 

Tendenciaszerűen jóval az országos átlag és az azonos iskolatípus átlaga felett teljesítenek 

évek óta. Ezekben az osztályokban nincs SNI vagy BTMN tanuló.  

A négy évfolyamos gimnáziumi tanulóink eredménye is az országos átlag felett van, és a 

szövegértés teljesítményük nekik is jobb a matematika eredményeknél.  

CSH index csak a 8.a, 6.g és 8.g osztályoknál állt rendelkezésre, így csak itt lehetett 

megállapítani összefüggéseket. Eszerint a 6. g és a 8.g esetében telephelyünk tényleges 

eredménye nem különbözik szignifikánsan az összes telephelyre illesztett regresszió 

egyenes alapján számított várható eredménytől és a 8 évfolyamos gimnáziumi telephelyekre 

illesztett regressziós egyenes alapján számított várható eredménytől sem.  A 8.a esetében  a 

telephely tényleges eredménye szignifikánsan gyengébb az összes telephelyre és a 

megyeszékhelyi általános iskolák telephelyére illesztett regressziós egyenes alapján.  

 

Javaslatok az eredmények megtartására/javítására: 

- miután valamennyi szaktanár megismeri a kompetenciamérés eredményeit, ismerjen 

meg új módszereket ehhez a területhez. Együttműködés, módszertani tapasztalatcserék 

a tantestületen és a munkaközösségeken belül. 

- tudatos felkészítés az országos mérésekre, az eredmények fontosságának 

hangsúlyozása, tudatosítása a tanulókban és a szülőkben egyaránt 

- az alapszintet el nem érő tanulók számára egyéni fejlesztés, az egyes tantárgyakhoz 

kapcsolódó fejlesztési lehetőségek feltérképezésével. 

- minden tantárgyban valósuljon meg a szövegértési technikák fejlesztése 

- differenciált feladatok a tanórákon 

- több, rövidebb szöveg olvastatása, különböző szövegértési technikák tudatosabb 

elsajátíttatása a tanulókkal 
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- az olvasás megszerettetése a tanulókkal  

- felső tagozaton délutáni napközis órákban segítő pedagógus bevonása a házi feladat 

elkészítésében, a tananyag megértetésében 

- Életszerű problémák megtervezése, kidolgozása.  

- A tanítási órákon nagyobb arányú csoportmunka végeztetése 

- Több problémamegoldó, kreativitást igénylő feladat az egyes témakörökön belül 

- Játékos eszközök, feladatok alkalmazása a tanítási órákon 

 

 
 

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

 

1. Az iskolai eredmények értékelése: 

A 2019. május 22-én lebonyolított idegen nyelvi mérés összesített eredményei a két 

évfolyamon a következők: 

 

Osztály Összesített átlag (%) 
Hallás utáni 

szövegértés (%) 

Olvasott 

szövegértés (%) 

6. A 82,09 94,6 68,7 

6. G 91,11 97,3 84,9 

8. A 62,35 67,35 57,35 

8. G 89,83 92,87 87,15 

 

Osztály nem felelt meg, vagyis a 60%-ot el nem érő diákok 

%-a 

6. A 0 

6. G 0 

8. A 7 tanuló, az osztály 41%-a 

8. G 0 
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A 2019-es eredményeket a korábbi évek iskolai eredményeivel összevetve megállapítható, 

hogy a 6. évfolyamon mindkét osztálytípus, a 8. évfolyamon a gimnáziumi osztály 

teljesítménye jóval meghaladja a korábbi évek méréseinek átlageredményét, tehát jelentős 

javulás tapasztalható. 

A 6. évfolyamos általános iskolai osztályban az előző évek mérései során elég magas volt a 

60%-ot el nem érő, vagyis a nem megfelelt tanulók aránya (2016: 30%, 2017: 42,8%, 2018: 

50%), ez a 2019-es mérésnél 0 %, vagyis minden tanuló megfelelt minősítést szerzett.  Ez egy 

valóban látványos és örvendetes javulás.   

A 8 évfolyamos gimnáziumi osztályoknál mindkét évfolyamon minden tanuló elérte a 

megfelelési minimumot, ez is pozitív változás a korábbi évekhez képest. 

A 8.a osztályban 17 tanulóból 7 tanuló nem érte el a megfelelési minimumot, ez pedig igen 

magas százalékos arányt eredményezett – az előző évek eredményeihez képest is. A szaktanár 

jelzése szerint többen nem vették komolyan a 2. félévben a tanulást, így ezt a nyelvi mérést és 

az arra történő felkészülést sem. Ezen a téren fontos feladat lesz a későbbiekben a 8. osztályos 

tanulók megfelelő motiválása. 

Az eredmények tükrében megállapítható, hogy többségében sikeres a szaktanárok felkészítő 

munkája. A korábbi mérések, elért eredmények kapcsán megfogalmazott célkitűzések, az 

eredményesség érdekében megfogalmazott javaslatok és az arra épülő szaktanári munka 

hozzájárult az angol nyelvi mérés összesített eredményének javulásához. 

 

2. Az iskolai eredmények és az országos eredmények összevetése 

 

A tanulók által elért összesített pontszámok átlaga 

A 6. évfolyamon 30, míg 8. évfolyamon 40 volt az elérhető maximális pontszám. 

Évfolyamonként az összesített eredmény: 

 

 

Megállapítás: 

Az évfolyamok összesített eredménye alapján a tiszapartis diákok – évfolyamszinten - az 

országos átlag felett teljesítettek. 

Évfolyam Nyelv Tiszaparti Országos átlag Észak- Alföld 

régió 

Megyeszékhely 

6. évfolyam angol 25,52 24,4 23,24 25,48 

8. évfolyam 32,32 29,5 27,54 31,59 
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A tanulók által elért összesített pontszámok átlaga osztályokra lebontva 

 

 
 

Megállapítás: 

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 átlagoknak: a 6.a esetében kisebb, a 8.a esetében nagyobb az 

eltérés az országos átlagtól. (piros színnel jelölve az országos átlag alatti érték).  

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

jobbak az országos átlaghoz viszonyítva.   

 

 
3. Megfelelt minősítést szerzők aránya 

Iskolánk eredménye az országos átlaggal összevetve:  

 

Évfolyam osztály 
megfelelt 
min. 60% 

nálunk 

megfelelt  

min.60 % 

országosan 

nem felelt meg 

60% alatti 

nálunk 

nem felelt meg 

60% alatti 

országosan  

 

6. évf. 

6. a 22 tanuló 

100% 

 

 

89,9 % 
- 

 

 

10,1 % 

6.g 
 

30 tanuló 

100 % 

 

- 

 

8. évf. 

8. a 10 tanuló 

58,8% 

 

 

 

74,4 % 

7 tanuló 

41%  

 

 

 

25,6 % 

8.g 
 

25 tanuló 

100% 

 

- 

 

Évfolyam 

/ osztály 

Nyelv Tiszaparti Országos átlag Észak- Alföld 

régió 

Megyeszékhely 

6. a 
 

 

angol 

23,72 
24,4 

23,24 25,48 

6. g 27,33 

8. a 24,94 
29,5 

27,54 31,59 

8. g 36,01 



32 

 

 

 

 

Az országos és az iskolai eredményeket összevetve megállapítható, hogy:  

- a 8.a osztály esetében igen magas a megfelelési minimumot nem elérő tanulók aránya, 

és  meghaladja az országos átlagot. 

- a 6. évfolyam és a 8. évfolyamos gimnáziumi osztály minden tanulója megfelelt 

minősítést szerzett, ez az eredmény is meghaladja az országos átlagot. 

- a két évfolyam eredményeit összesítve a mérésben résztvevő 94 tanuló 92,5 %-a 

szerzett megfelelt minősítést.   

 

Az eredmények ismeretében a jövőre vonatkozó célkitűzések: 

- a tanulók olvasott szöveg értés készségének fejlesztése az a- osztályokban, mindkét 

évfolyamon  

- a 8. évfolyamos a- osztályos tanulók esetében a megfelelési minimumot elérő tanulók 

arányának jelentős növelése, illetve az országos átlaghoz közeli érték elérése 

 

Javaslatok a fenti célok elérését segítő intézkedésekhez: 

- 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  
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III./5. Az érettségi vizsgák 

 

 

Előrehozottak – 2019 október 

 
 

 előrehozottak Összesített Emelt szinten Tanulók 

Év végi 

átlag 

Érettségi  

% 

Érettségi 

jegy átlag 

Érettségi  

% 

Érettségi 

jegy átlaga 

Fő 

Angol nyelv  4,5   76,67% 4,83 6 

 

 

Előrehozott érettségi vizsga ebben a tanévben csak 2019 őszén volt. 6 tanuló tett szintemelő 

vizsgát angol nyelvből.  

 

 

2020 májusban a rendkívüli járványhelyzet miatt az előrehozott érettségire jelentkezéseket 

törölték. A mi iskolánkból a 11. évfolyamról az alábbi jelentkezések voltak előrehozott 

érettségire: 

 

Osztály 
tantárgy 1. / 

fő 

tantárgy 2. / 

fő 

tantárgy 3. / 

fő 

tantárgy 4. / 

fő 
Összesen 

 

11. A 

angol közép 

13 fő 

 

informatika 

közép 6 fő 

  

19 fő 

 

11. B 

 

angol közép 

4 fő 

 

informatika 

közép 12 fő 

  

16 fő 

 

11. G 

 

angol közép 

19 fő 

informatika 

közép 5 fő 

latin közép 3 

fő 

angol 

szintemelő 2 

fő 

29 fő 

 

Összesen:  

angol közép 

36 fő 

informatika 

közép 23 fő 

latin közép 3 

fő 

angol 

szintemelő 2 

fő  
64 fő 

 

 

Ők várhatóan 2020 őszén szeretnének előrehozott érettségit tenni. 
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12.A – 2020 
 

12.A Középszinten 

 

Emelt szinten Tanulók 

12. év végi 

átlag 

Érettségi  

% 

Érettségi 

jegy átlag 

Érettségi  

% 

Érettségi 

jegy átlaga 

Fő 

Magyar nyelv és 

irodalom 

4,47 80,09 4,5 48,33 4,00 35 (32+3) 

Történelem  4,03 58,83 3,54 62,45 4,55 35 (24+11) 

Matematika 3,74 55,17 3,40   35 (35+0) 

Angol nyelv  4,38 79,43 4,61 70,93 4,86  33 (28+14) 

Német nyelv  3,97 62,75 3,75   8 (8+0) 

Osztályátlag 4,37  3,63  4,23 35 fő 

 

 

12.B – 2020 
 

12.B Középszinten  Emelt szinten Tanulók 

12. év végi 

átlag 

Érettségi  

% 

Érettségi 

jegy átlag 

Érettségi  

% 

Érettségi 

jegy átlaga 

Fő 

Magyar nyelv és 

irodalom 

3,83 67,45 3,86 33,00 3,00 30 (29+1) 

Történelem  3,63 57,64 3,48 56,8 4,4 30 (25+5) 

Matematika 3,66 54,39 3,36 25,00 2,00 30 (29+1) 

Angol nyelv  4,27 71,28 4,00 60,69 4,08   27  (18+13) 

Német nyelv  3,92 61,50 3,5 67,00 5,00 8 (6+2) 

Osztályátlag 4,06  3,79  3,97 29 fő 

 

 

12.G – 2020 

 
12.B Középszinten  Emelt szinten Tanulók 

12. év végi 

átlag 

Érettségi  

% 

Érettségi 

jegy átlag 

Érettségi  

% 

Érettségi 

jegy átlaga 

Fő 

Magyar nyelv és 

irodalom 

4,18 72,07  4,36    14 (14+0) 

Történelem  4,57 75 4,5  70 4,83 14 (8+6) 

Matematika 4,00 58,5  3,57    14 (14+0) 

Angol nyelv  4,54 87,33 4,78  64,83 4,33 10 (9+6) 

Német nyelv  3,77 73,25 4,25   4 (4+0) 

Osztályátlag 4,32   4,37  4,47   

 
 

Az idei érettségi vizsga különleges volt a járványügyi helyzet miatt. Csak írásbeli vizsgák 

megtartására került sor. 

Előzetesen valamennyi 12. évfolyamos tanulónk úgy nyilatkozott, hogy szeretné megcsinálni 

az érettségi vizsgát a rendkívüli körülmények ellenére is. Egy tanulónk nem jelent meg az 

informatika középszintű vizsgán, így ő törzslapkivonatot kapott a 4 tárgyból, amit előzőleg 
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már sikeresen teljesített. Így a 79 vizsgára jelentkezett végzős tanulóból 78 kapott érettségi 

bizonyítványt.  

A szóbeli vizsgarészek törlése miatt több lett a 78 %-os, jó (4) eredményű vizsga. Egyértelmű, 

hogy a szóbelivel tudtak volna javítani a vizsgázók az írásbeli eredményeiken.  

Szóbeli vizsgákra csak korlátozottan került sor. Az „A” osztályban 5 testnevelés, 2 

matematika és a egy német nyelv felelet, a „B” osztályban 5 matematika és 2 testnevelés 

felelet, míg a „G” osztályban 1 testnevelés felelet hangzott el.  

A kevés szóbeli felelet miatt mindhárom vizsgabizottság egy-egy napig működött.  

Nagy számban voltak emelt szinten vizsgázók a felsőoktatási intézmények elvárásai miatt.  

Az emelt vizsgatárgyak az alábbiak szerint alakultak:  

- emelt szintű vizsgák száma: 83 

- magyar: 4 

- matematika: 1 

- történelem: 22 

- angol nyelv: 33 

- német nyelv: 2 

- földrajz: 3 

- biológia: 9 

- kémia: 3  

- informatika: 4 

- testnevelés: 2 

 

Tapasztalatok: 

Megnőtt az emelt vizsgák száma, mert a felvételihez kell. Mindenki elérte a 25 %-ot, de a 45 

%-ot nem mindenki, mely az 50 többletpontot adta volna. 

Angol nyelvből a 33 vizsgázóból 24, németből mindkét vizsgázó elérte a 60 %-ot. Ily módon 

ők komplex B2 nyelvvizsgát szereztek.   

Fontos a jövőben tudatosítani a tanulókban az emelt vizsgák jelentőségét, és egyben 

kockázatát is a továbbtanulásuk szempontjából. Továbbra is szorgalmazni kell az emelt szintű 

nyelvi érettségik jelentőségét a nyelvvizsgához jutás szempontjából. (legalább 60 %-os 

eredménnyel B2 nyelvvizsga egyenértékűség). 
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III/6. Belső vizsgák  
 

Osztály Létszám Tantárgy Átlag (egy tanuló 

esetén az 

érdemjegy) 

7.a 2 angol nyelv 3,00 

8.a 1 magyar nyelv és 

irodalom 

3,00 

8.a 1 történelem 2 

9.b 1 magyar irodalom 3 

9.b 1 magyar nyelv 3 

9.b 1 történelem 2 

9.b 1 matematika 1 

9.b 1 kémia 1 

9.b 1 fizika 3 

9.b 1 földrajz 3 

9.b 1 angol nyelv 3 

9.b 1 dráma és tánc 5 

9.b 1 hittan 4 

10.b 1 kémia 4 

10.b 1 fizika 4 

10.b 1 földrajz 4 

11.a 5 angol nyelv 4,5 

11.a 1 német nyelv 3,00 

11.a 1 hittan 4,00 

11.b  3 angol nyelv 5,00 

11.g 19 angol nyelv 4,84 

11.g 3 latin nyelv 5,00 

 

A 7. A osztályban két tanuló iskolaváltás után angol nyelvből tett osztályozó vizsgát a 6. évfolyam 

anyagából a tanév során.  

 A 8. A osztályban egy tanuló külföldi tartózkodás után érkezett iskolánkba, a 6. és 7. évfolyamon 

magyar nyelv és irodalomból, valamint 6. évfolyamon történelemből nem volt honosítható eredménye, 

ami a továbbtanulásnál is hátrányt jelenthetett volna számára. A legtöbb középiskola kéri a felvételi 

eljárás során az általános iskolai eredményeket ezekből a tantárgyakból. A táblázatban magyar nyelv 

és irodalomból a két évfolyam vizsgájának átlageredménye szerepel. 

  A 9. B osztályban egy tanuló szakorvosi vélemény alapján egyéni tanulói munkarend keretében 

folytatta tanulmányait, osztályozó vizsgák letételével. A készségtárgyakból igazgatói engedéllyel 

mentesítést kapott. Két tantárgyból elégtelen osztályzatot kapott a tanév végén, így a következő 

tanévben iskolába járással kell eleget tenni tanulmányi kötelezettségének. Tanulmányait a 9. évfolyam 

megismétlésével folytatja iskolánkban.  

  A 10. B osztályban egy tanuló szakiskolai oktatásból érkezett iskolákba, azon tárgyak 9. évfolyamos 

anyagából tett osztályozó vizsgát, amelyeket nem tanult az előző iskolában 9. évfolyamon (földrajz, 

fizika és kémia).   
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  A 11. A osztályban német nyelvből egy tanuló szintén iskolaváltás miatt tett osztályozó vizsgát 

német nyelvből és hittanból, az előző iskolában nem tanulta a nyelvet illetve a hittan tantárgyat. A 

táblázatban a 9-10. évfolyam anyagából tett osztályozó vizsga eredménye került feltüntetésre. 

A 11. évfolyamon feltüntetett többi osztályozó vizsgát azon tanulók tették le, akik középszintű 

előrehozott érettségi vizsgára készültek. A 11. A osztályban több tanuló meggondolta magát a 

veszélyhelyzet idején, és visszalépett az osztályozó vizsgától annak ismeretében, hogy az előrehozott 

érettségi vizsgákra nem került sor. Az osztályozó vizsgát tett tanulók az őszi vizsgaidőszakban 

készülnek az előrehozott érettségi vizsga letételére.  

További egy tanuló a Varga Katalin Gimnáziumból vendégtanulói jogviszony keretében hittanból tett 

osztályozó vizsgát a 12. évfolyam anyagából, jeles eredménnyel. A tanuló középszintű érettségi 

vizsgát tett a tanév végén hittan tantárgyból, iskolájában a hittan tanulására nem volt lehetőség. 

 

 

 

III./7. Versenyeredmények  

 

Alsó tagozat versenyeredményei 

ORSZÁGOS eredmények 

verseny megnevezése tanuló oszt. eredmény 

Országos Honismereti verseny 

Bagi Berta, Lipták Marcell, 

Szentesi Bence, Viplak Virág 

Rebeka 

3.a I. helyezett 

  

Balázs Anna, Gaál-Kormos Máté, 

Jandácsik Bertalan, Orbán Borka, 

Vidéki-Keliger Dániel 

3.a IV. helyezett 

  
Alapi-Pató Bence, Csató Lara, 

Nánai Boglárka 
3.b I. helyezett 

  Molnár Máté 3.b III. helyezett 

  Ignácz Bodza, Kis Janka Panna 3.b VI. helyezett 

  Bálint András István 4.a III. helyezett 

  Wilhelm Csanád Sándor 4.b IV. helyezett 

  Schmidt Lilien 4.b V. helyezett 

 Országos levelező verseny 

SULIHÓD 
Nagy Dalma Róza Matematika 1.a III. helyezett 

  Verebes Anna Matematika 1.a III. helyezett 

  Jandácsik Réka 1.b III. helyezett 

  Eglesz Luca Nyelvtan 2.b IV. helyezett 

  Szentesi Bence Nyelvtan 3.a 
XVII. 

helyezett 

  Szentesi Bence Matematika 3.a II. helyezett 



38 

 

  Hicsó Máté Kristóf Matematika 4.b II. helyezett 

Világtájoló Országos 

környezetismereti verseny 
Csató Roland 1.a VII. helyezett 

  Gáll Zorka Panna 2.a 25. helyzett 

  Kelemen Nándor 2.a 41. helyezett 

  Pintér Ágnes 2.a IV. helyezett 

  Ignácz Bodza 3.b 89. helyezett 

  Kesjár Alma 1.b VIII.helyezett 

  Jandácsik Bertalan 3.a 42. helyezett 

Klassz-Room Országos matematika 

verseny 
Kesjár Alma 1.b IV. helyezett 

 

 

 

MEGYEI / KÖRZETI eredmények 

verseny megnevezése tanuló oszt. eredmény 

56. Tiszaligeti Napok Sakk Hicsó Máté Kristóf 4.b I. helyezett 

  Wilhelm Csanád Sándor 4.b II. helyezett 

  Szin András 4.a VII.helyezett 

56. Tiszaligeti Napok Tűzharc 1-2. 

osztály lány 

Schmidt Linett, Leicher Kira, 

Eglesz Luca, Schottner Blanka, 

Németh Dóra, Bulyáki Gréta, 

Hajdu Hanna Száva, Pintér 

Ágnes, Rehó Janka, Gáll Zorka 

Panna, Lánczi Hanna Anna 

2.a, 

2.b 
IV. helyezett 

56. Tiszaligeti Napok Tűzharc1-2. 

osztály fiú 

Drobkó Ádám, Boda-Nagy 

Mihály, Tóth Szabolcs, Lázár 

Máté, Tálas Gergő, Várdai 

Botond, Petrisor Zalán György, 

Kollár Tamás, Pár Benedek 

Gellért, Gábor Márk, Rigó 

Huba 

2.a, 

2.b 
II. helyezett 

56. Tűzharc Napok Tűzharc 3-4. 

osztály lány 

Lőrincz Lenke, Futaki Adél, 

Kovács Johanna, Schmidt 

Lilien, Kató Lilla, Lovas Zsófia, 

Viplak Virág Rebeka, Szabó 

Anna Dóra, Rigó Luca, Csiszár 

Nóra Blanka 

3.a, 

3.b 
VIII.helyezett 

56. Tűzharc Napok Tűzharc 3-4. 

osztály fiú 

Csató Erik Dániel, Balázs 

Levente, Bálint András, Orbán 

Benedek, Asztalos Martin, 

Kovács Magor, Rigó Huba, 

Varga Vince, Bálint Szabolcs, 

Kálmán Hunor 

2.a, 

4.a, 

4.b 

VIII. helyezett 

Diákolimpia Mezei futóbajnokság I. 

korcsoport egyéni lány 
Márton Fanni 1.b VI. helyezett 



39 

 

  Hajdu Hanna Száva 2.a V. helyezett 

  Liget Anna 2.b VII. helyezett 

  Koncz Miléna Tamara 2.b 49. helyezett 

  Eglesz Luca 2.b IX. helyezett 

  Riess Emma 3.a XX. Helyezett 

  Zölei Nóra 3.b XXI. Helyezett 

Diákolimpia Mezei futóbajnokság I. 

korcsoport egyéni fiú 
Csató Roland 1.a 27. helyezett 

  Szarvas Simon 1.b 28. helyezett 

  Kollár Tamás 2.a XXI. helyezett 

  Tóth Szabolcs 2.b VII. helyezett 

  Drobkó Ádám  2.b XII. helyezett 

Diákolimpia Mezei futóbajnokság II. 

korcsoport egyéni lány 
Csató Lara 3.b XX. helyezett 

  Veress Olívia 3.a XIX. Helyezett 

Diákolimpia Mezei futóbajnokság II. 

korcsoport egyéni fiú 
Márton Donát 3.a 37.helyezett 

  Szentpéteri-Biró Dávid 3.a 56. helyezett 

  Kővágó Zoltán 3.b XI.helyezett 

  Dagonya András Barnabás 3.b 40. helyezett 

  Pujcsi Botond 3.b XII. helyezett 

Diákolimpia Mezei futóbajnokság I. 

korcsoport csapat lány 

Márton Fanni,Hajdu Hanna 

Száva,Eglesz Luca, Riess Emma, 

Zölei Nóra 

1.b,2.

a,2.b,

3.a,3.

b 

I.helyezett 

Diákolimpia Mezei futóbajnokság I. 

korcsoport csapat fiú 

Csató Roland, Szarvas Simon, 

Kollár Tamás, Tóth Szabolcs, 

Drobkó Ádám 

1.a, 

1.b, 

2.a, 

2.b 

V. helyezett 

Diákolimpia Mezei futóbajnokság II. 

korcsoport csapat fiú 

Márton Donát, Szentpéteri.Bíró 

Dávid, Kővágó Zoltán, Dagonya 

András Barnabás, Pujcsi Botond 

3.a, 

3.b 
III.helyezett 

Egyházmegyei szavalóverseny Viplak Virág Rebeka 3.a III.helyezett 

"Belvárosi Fogyasztó" verseny 3. 

osztály 

Kató Lilla, Veress Olívia, Pár 

Boglárka, Nánai Boglárka, Csató 

Lara, Szentesi Bence, Herkó Péter, 

Szentpéteri-Bíró Dávid, Kővágó 

Zoltán, Molnár Máté 

3.a, 

3.b 
IV. helyezett 

"Belvárosi Fogyasztó" verseny 4. 

osztály 

Balajthy Luca, Katona Janka Kíra, 

Lovas Zsófia, Rigó Luca, Szabó 

Anna Dóra, Balázs Levente, Bálint 

Szabolcs, Kálmán Hunor, 

Laszkács Lázár, Szin András 

4.a VII.helyezett 

"A kuruc kor hősei" prózamondó 

verseny 
Futaki Adél 4.b III.helyezett 

  Korim Hanna Boglárka 3.b Részt vett 

  Ignácz Bodza 3.b Részt vett 
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  Balajthy Luca 4.a Részt vett 

  Balázs Levente 4.a Részt vett 

  Lovas Zsófia 4.a Részt vett 

Sakk Diákolimpia megyei I-II. 

korcsoport egyéni 
Várdai Botond 2.a II. helyezett 

  Szin András 4.a Rész vett 

  Hicsó Máté Kristóf 4.b Részt vett 

  Wilhelm Csanád Sándor 4.b III.helyezett 

  Csató Erik Dániel 4.b Részt vett 

Sakk Diákolimpia megyei I-II. 

korcsoport csapat 
Várdai Botond 2.a I. helyezett 

  Csató Erik Dániel 4.b I. helyezett 

  Hicsó Máté Kristóf 4.b I. helyezett 

  Wilhelm Csanád Sándor 4.b I. helyezett 

  Szin András 4.a I. helyezett 

Úszó Diákolimpia megyei, egyéni Kakuk Zétény 1.a 

50m mell VII. 

helyezett, 50m 

gyors XIV. 

helyezett 

  Eglesz Luca 2.b 

50m mell III. 

helyezett, 50m 

hát IV. 

helyezett 

  Nagy Anna Boróka 3.b 

50m hát III. 

helyezett, 50m 

mell IV. 

helyezett 

  Zölei Nóra 3.b 

50m hát V. 

helyezett, 50m 

gyors VI. 

helyezett 

  Szabó Anna Dóra 4.a Részt vett 

Megyei Honismereti verseny  

Bagi Berta, Lipták Marcell, 

Szentesi Bence, Viplak Virág 

Rebeka 

3.a I. helyezett 

  

Balázs Anna, Gaál -Kormos Máté, 

Jandácsik Bertalan, Orbán Borka, 

Vidéki-Keliger Dániel 

3.a IV. helyezett 

  
Alapi-Pató Bence, Csató Lara, 

Nánai Boglárka 
3.b I. helyezett 

  Molnár Máté 3.b II. helyezett 

  Ignácz Bodza, Kis Janka Panna 3.b V. helyezett 

  Bálint András István 4.a I. helyezett 

  Wilhelm Csanád Sándor 4.b III. helyezett 

  Schmidt Lilien 4.b V. helyezett 

 

 

 

 



41 

 

REGIONÁLIS / TERÜLETI eredmények 

 

 

verseny megnevezése tanuló oszt. eredmény 

Szeged Judo régiós verseny Kálmán Hunor 4.a V. helyezett 

Eger Judo régiós verseny Kálmán Hunor 4.a V. helyezett 

LÜK bajnokság területi forduló Szín András 4.a 

Tovább jutott 

az országos 

versenyre, amit 

ősszel 

rendeznek meg. 

 

 

 

VÁROSI eredmények 

 

 

verseny megnevezése tanuló oszt. eredmény 

56. Tiszaligeti Napok Sakk Hicsó Máté Kristóf 4.b I. helyezett 

  Wilhelm Csanád Sándor 4.b II. helyezett 

  Szin András 4.a VII.helyezett 

56. Tiszaligeti Napok Tűzharc 1-

2. osztály lány 

Schmidt Linett, Leicher Kira, 

Eglesz Luca, Schottner Blanka, 

Németh Dóra, Bulyáki Gréta, 

Hajdu Hanna Száva, Pintér 

Ágnes, Rehó Janka, Gáll Zorka 

Panna, Lánczi Hanna Anna 

2.a, 

2.b 
IV. helyezett 

56. Tiszaligeti Napok Tűzharc1-

2. osztály fiú 

Drobkó Ádám, Boda-Nagy 

Mihály, Tóth Szabolcs, Lázár 

Máté, Tálas Gergő, Várdai 

Botond, Petrisor Zalán György, 

Kollár Tamás, Pár Benedek 

Gellért, Gábor Márk, Rigó Huba 

2.a, 

2.b 
II. helyezett 

56. Tűzharc Napok Tűzharc 3-4. 

osztály lány 

Lőrincz Lenke, Futaki Adél, 

Kovács Johanna, Schmidt Lilien, 

Kató Lilla, Lovas Zsófia, Viplak 

Virág Rebeka, Szabó Anna Dóra, 

Rigó Luca, Csiszár Nóra Blanka 

3.a, 

3.b 
VIII.helyezett 

56. Tűzharc Napok Tűzharc 3-4. 

osztály fiú 

Csató Erik Dániel, Balázs 

Levente, Bálint András, Orbán 

Benedek, Asztalos Martin, 

Kovács Magor, Rigó Huba, Varga 

Vince, Bálint Szabolcs, Kálmán 

Hunor 

2.a, 

4.a, 

4.b 

VIII.helyezett 

Belvárosi Napok "Rajzolj velünk" 

Városi verseny 
Imre-Kovács Attila Damján 4.b Különdíj 

Belvárosi Napok Matematika 

városi verseny 
Hicsó Máté Kristóf 4.b I. helyezett 

  Szin András 4.a V. helyezett 



42 

 

Belvárosi Napok Fogalmazás városi 

verseny 
Szunyogh Bertalan 4.b II. helyezett 

Játékos Sportverseny Városi 

Diákolimpia 

Petrisor Zalán György, Lánczi 

Hanga, Dékány Máté, Csató Erik, 

Futaki Adél, Pujcsi Botond, Pár 

Boglárka, Lovas Zsófia, Viplak 

Virág Rebeka, Liget Anna, Jandácsik 

Bertalan, Tóth Szabolcs, Hajdu 

Hanna Száva, Dékány Patrik 

1.b, 

2.a, 

2.b, 

3.a, 

3.b, 

5.g 

VII. helyezett 

Úszó Diákolimpia városi, egyéni Kakuk Zétény 1.a 

50m gyors V. 

helyezett, 50m 

mell IV. 

helyezett 

  Zölei Nóra 3.b 
50m gyors V. 

helyezett, 50m 

hát II. helyezett 

  Eglesz Luca 2.b 

50m mell II. 

helyezett, 50m 

hát IV. 

helyezett 

  Nagy Anna Boróka 3.b 

50m mell III. 

helyezett, 50m 

hát III. 

helyezett 

  Szabó Anna Dóra 4.a 
50m gyors IV. 

helyezett 

  Balajthy Luca 4.a 
50m mell V. 

helyezett 

  Rigó Luca 4.a Részt vett 

  Hidasi Buda 3.b Részt vett 

  Lőrincz Lenke 4.b Részt vett 

Asztalitenisz-verseny városi Szentpéteri-Bíró Dávid 3.a Részt vett 

  Herkó Péter 3.a Részt vett 

  Molnár Máté 3.b Részt vett 

Mátyás Tudósai versmondó 

verseny 
Seller Zoé  3.a IV. helyezett 

V. Kodály-kupa játékos sor- és- 

váltóverseny 

Pintér Ágnes, Hajdu Hanna Száva, 

Dékány Máté, Márton Fanni, Kovács 

Olívia, Tóth Szabolcs, Veress Olívia, 

Csató Lara, Bálint Szabolcs, Varga 

Vince, Lovas Zsófia, Futaki Adél 

1.b, 

2.a, 

2.b, 

3.a, 

3.b, 

4.a, 

4.b 

IV. helyezett 
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5-12. évfolyam versenyeredményei 

 

ORSZÁGOS eredmények 

verseny megnevezése tanuló oszt. eredmény felkészítő tanár 

Bod Péter 

Könyvtárhasználati verseny 

/országos/ 

Földi Albert 7.g 1. helyezett   

Öveges József országos 

fizikaverseny 
Földi Albert 7.g 

megyei 

döntő 8. hely 
  

Dugonics A. matematika 

verseny 
Petkes Hunor 5.g 12. helyezett   

Bolyai matematika 

csapatverseny 

Mészáros Zalán, 

Petkes Hunor, 

Sütő Szabolcs, 

Kelemen Simon 

5.g 15. helyezett   

Édes Anyanyelvünk 

verseny  
Nagy Janka  11.a különdíj Sárkövi Gabriella 

Implom József helyesírási 

verseny /megyei forduló/ 

Veres Ágnes 

/továbbjutott a 

megyei versenyre/ 

11.a 5. helyezett; Sárkövi Gabriella 

Implom József helyesírási 

verseny /megyei forduló/ 
Pápai Dávid  11.b 18. helyezett 

Dávidné Gombár 

Judit 

Implom József helyesírási 

verseny /iskolai forduló/ 
Benke Márta 11.g 3. helyezett 

Dr.Denkéné Kohl 

Zsuzsanna 

Szép magyar beszéd 

verseny /iskolai/megyei 

forduló/ 

Tóth Réka 5.g 1. helyezett 
Horváthné Papp 

Andrea 

Szép magyar beszéd 

verseny /iskolai/megyei 

forduló/ 

Kálmán Zsófia  6.g 

2. helyezett 

megyei: 1. 

hely 

Molnárné Orosz 

Szilvia 

Szép magyar beszéd 

verseny /iskolai 

forduló/megyeire nem 

jutott be 

Júrás Fanni 6.g 3. helyezett 
Molnárné Orosz 

Szilvia 

Szép magyar beszéd 

verseny /iskolai/megyei 

forduló/ 

Földi Albert 7.g 

1. helyezett; 

megyei:3. 

hely 

Molnárné Orosz 

Szilvia 

Szép magyar beszéd 

verseny /iskolai/megyei 

forduló/ 

Csiki Hajnal 7.g 2. helyezett 
Molnárné Orosz 

Szilvia 

Szép magyar beszéd 

verseny /iskolai/megyei 

forduló/ 

Fekete Nóra 10.g 

1. helyezett; 

megyei 4-5 

hely 

Kozmáné Tóth 

Györgyi 
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Szép magyar beszéd 

verseny /iskolai/megyei 

forduló/ 

Bényi Bianka 10.a 

2. helyezett; 

megyei: 8-9 

hely 

Karácsonyi Viktória 

Szép magyar beszéd 

verseny /iskolai forduló/ 
Stein Dóra 10.a 3. helyezett Karácsonyi Viktória 

Anya-nyelv-csavar 

országos nyelvművelő 

verseny 

Donkó Dániel, 

Sütő 

Szabolcs,Lánczi 

Zaránd,Petkes 

Hunor 

5.g 3. helyezett 
Horváthné Papp 

Andrea 

Anya-nyelv-csavar 

országos nyelvművelő 

verseny 

Fenyves 

Gergő,Kudrjavcev 

Tamás, Zahola 

Kázmér, Lakatos 

Bálint 

8.g 6. helyezett Szin Lászlóné 

Arany János Irodalmi 

Verseny 
Antal Emese 10.a 

Antal Emese 

dolgozata 

továbbítható, 

nem jutott 

döntőbe 

Karácsonyi Viktória 

Bolyai Tehetséggondozó 

verseny 

Mészáros Zalán, 

Petkes Hunor, 

Sütő Szabolcs, 

Kelemen Simon 

5.g 3. helyezett 
Horváthné Papp 

Andrea 

Bolyai Tehetséggondozó 

verseny 
5.g és 5.a csapata 5.g,5.a 6. helyezett 

Szegediné 

Romancsik Andrea 

Bolyai Tehetséggondozó 

verseny 
5.g    

24. és 25. 

helyezett 

Molnárné Orosz 

Szilvia 

Bolyai Tehetséggondozó 

verseny 
5.a   39. helyezett 

Molnárné Orosz 

Szilvia 

Bolyai Tehetséggondozó 

verseny 
7.g   

10. és 11. 

helyezett 

Molnárné Orosz 

Szilvia 

Édes Anyanyelvünk 

verseny iskolai forduló 
Veres Ágnes 11.a 

továbbjutott 

a megyei 

versenyre 

Sárkövi Gabriella 

Édes Anyanyelvünk 

verseny iskolai forduló 
Nagyb Janka 11.a 

továbbjutott 

a megyei 

versenyre 

Sárkövi Gabriella 

Savaria országos 

történelem verseny 
Mátyás Dorinka 9.g 4. helyezett Csicsek Ildikó 

Savaria országos 

történelem verseny 
Hegedűs Henriett 10.a 1. helyezett Nagy Márta 

Savaria országos 

történelem verseny 
Szűcs Karolina 10.g 11. helyezett Nagy Márta 

Online országos 

honismereti verseny 

Farkas Zsombor 

Zétény 
5.a 6. helyezett 

Szegediné 

Romancsik Andrea 
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Szabó Szabolcs 

Vándorkupa 

Juhász Csenge, 

Földi Albert,Győri 

Hanna 

Boróka,Zahola 

Miklós Kázmér 

7.g;8.g 3. helyezett Tóth Imola 

Oláh György Középiskolai 

Kémia verseny 

Kulcsár Patrik, 

Bőr Judit, Antal 

Emese 

9.g,10.

b 

Nincs 

továbbjutott 

versenyző 

Tóth Imola 

Semmelweis  

Egészségverseny 

Fehér 

Margaréta,Veres 

Enikő,Klement 

Emese,Guttmann 

Brigitta, Békési 

Karin 

11.a, 

11.g 
folyamatban Csibrány Zsuzsanna 

Duatlon országos 

diákolimpia 
Molnár Gréta  9.a 5. helyezett   

 

 

 

 

 

MEGYEI / KÖRZETI eredmények 

 

verseny megnevezése tanuló oszt. eredmény felkészítő tanár 

Nagykátai Egyházmegyei 

Szavalóverseny 
Szlankó Janka 6.g 2. helyezett 

Molnárné Orosz 

Szilvia 

Nagykátai Egyházmegyei 

Szavalóverseny 
Szarvas Laura 5.g 2. helyezett 

Horváthné Papp 

Andrea 

Nagykátai Egyházmegyei 

Szavalóverseny 
Tóth Réka 5.g 4. helyezett 

Horváthné Papp 

Andrea 

Színes tinták megyei 

irodalmi verseny 
Hidasi Maja 7.g 

megyei 

döntőbe jutott 

Molnárné Orosz 

Szilvia 

Színes tinták megyei 

irodalmi verseny 
Kálmán Zsófia 6.g 

megyei 

döntőbe jutott 

Molnárné Orosz 

Szilvia 

Színes tinták megyei 

irodalmi verseny 
Győri Boróka 8.g 

megyei 

döntőbe jutott 
Szin Lászlóné 

Színes tinták megyei 

irodalmi verseny 
Szőke Lili 8.g 

megyei 

döntőbe jutott 
Szin Lászlóné 

Megyei magyar irodalom 

verseny 
Szűcs Karolina 10.g 

megyei 

döntőbe jutott 

Kozmáné Tóth 

Györgyi 

Megyei magyar irodalom 

verseny 
Horváth Janka 11.g 

megyei 

döntőbe jutott 

Denkéné Kohl 

Zsuzsanna 
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Megyei magyar irodalom 

verseny 
Bárdos Beáta 11.b 

megyei 

döntőbe jutott 

Dávidné Gombár 

Judit 

Megyei magyar irodalom 

verseny 
Szabó Rózsa 12.g 

megyei 

döntőbe jutott 

Kozmáné Tóth 

Györgyi 

Várhelyi Megyei 

Matematika verseny 
Bódi András 12.b 3. helyezett   

Várhelyi Megyei 

Matematika verseny 
Golyha Bence 12.b 5. helyezett   

Zrínyi Megyei 

Matematika verseny 
Petkes Hunor 5.g 4. helyezett   

Zrínyi Megyei 

Matematika verseny 

Bartha Lili,Nagy 

Márton,Pomázi 

Kálmán 

6.g 
csapatverseny 

1. helyezés 
  

Zrínyi Megyei 

Matematika verseny 
Pomázi Kálmán 6.g 6. helyezett   

Zrínyi Megyei 

Matematika verseny 
Földi Albert 7.g 8.h elyezett   

Megyei Társaséneklési 

verseny 

Tiszaparti 

Kamarakórus  
  

Kiemelt 

Arany 

minősítés 

  

Mátyás Tudósai 

rajzverseny 
Hidasi Maja 7.g 1. helyezett   

Tollaslabda megyei 

diákolimpia 
Bede Miklós 6.a 5. helyezett   

Úszás diákolimpia Bálit Panna 6.a 4. helyezett   

Úszás diákolimpia Terék Dorina 6.a 7. helyezett   

4x50 m lány 3. kcs gyors 

váltó  
    2. helyezett   

Maradjatok kíváncsiak! 

természettudományi 

csapatverseny 

Gerdei 

Eszter,Keliger 

Ilona, Pallai 

Paszkál,Mag 

Magor, Moldvay 

Csanád,Pomázi 

Kálmán, Abonyi 

Máté, Hetrovicz 

Enese,Hidasi 

Maja, Nánai 

Zsombor, Lőrincz 

Lili, Vojter 

Csenge,Horváth 

Dorka, Sütő 

Dénes,Simon 

Márton 

6.a, 

6.g,  

7.g 

folyamatban 
Líbor-Ádám 

Krisztina 
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Maradjatok kíváncsiak! 

természettudományi 

csapatverseny 

Honti Emma, 

Maróthi Jázmin, 

Boglár Laura, 

Hegedűs Armand, 

Lázár Anna, 

Puskás Panka, 

Sarkadi Szófia, 

Ladó Laura, Patkó 

Emese, Bordács 

Nóra Csenge, 

Szarka Lili, 

Kelemen Adél 

7.a, 

8.a, 8.g 
folyamatban 

Dukáné Dargai 

Anita 

 

 

 

 

VÁROSI eredmények 

 

verseny megnevezése tanuló oszt. eredmény felkészítő tanár 

Szolnok és Én novellaíró 

pályázat 
Bulyáki Lili  9.g 1. helyezett 

Kozmáné Tóth 

Györgyi 

"A kuruc kor hősei" 

prózamondó verseny  

(Verseghy Könyvtár) 

Szlankó Janka 6.g 1. helyezett 
Molnárné Orosz 

Szilvia 

"Szárnyaló gondolatok" 

fogalmazó verseny 
Czakó Zsóka 5.g   

Horváthné Papp 

Andrea 

"Szárnyaló gondolatok" 

fogalmazó verseny 
Csabai Kornélia 5.g   

Horváthné Papp 

Andrea 

"Szárnyaló gondolatok" 

fogalmazó verseny 
Szlankó Janka 6.g   

Molnárné Orosz 

Szilvia 

"Szárnyaló gondolatok" 

fogalmazó verseny 
Kálmán Zsófia 6.g   

Molnárné Orosz 

Szilvia 

Ünnepváró 

szavalóverseny /városi/ 
Szlankó Janka 6.g 1. helyezett 

Molnárné Orosz 

Szilvia 

Ünnepváró 

szavalóverseny /városi/ 
Pesti Gréta 6.g 2. helyezett 

Molnárné Orosz 

Szilvia 

Ünnepváró 

szavalóverseny /városi/ 
Juhász Csenge 7.g 3. helyezett 

Molnárné Orosz 

Szilvia 

Röplabda városi 

diákolimpia 
4.korcsoport   2. helyezett   

Röplabda városi 

diákolimpia 
5-6.korcsoport   4. helyezett   

4x33m fiú gyors váltó 

3.kcs és 4kcs 
    1. helyezett   

Belvárosi Napok-          

"Rajzolj velünk!" 
Petrisor Szonja 6.g különdíj   

Belvárosi Napok-          

"Rajzolj velünk!" 
Hidasi Maja 7.g 2. helyezett   

Belvárosi Napok-labdás 

érintőfogó  

7.évfolyamos 

csapat 
  2. helyezett   
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Belvárosi Napok-

érintőfogó 
5 fiú,5 lány 

7. 

évfoly

am 

2. helyezett   

Belvárosi Napok-

röplabda 
    2. helyezett   

Tiszaligeti Napok-

labdarúgás 

5.-6. osztály fiú 10 

fő 
      

Tiszaligeti Napok-

zsinórlabda 

5.-6. osztály lány 8 

fő 
  2. helyezett   

Tiszaligeti Napok-

zsinórlabda 

7.-8. osztály lány 8 

fő   
3. helyezett   

Tiszaligeti Napok-

strandröplabda 

5.-8. osztály lány 6 

fő   
4. helye

zett   

Tiszaligeti Napok-

labdarúgás 
2 fiú csapat 18 fő 

      

Tiszaligeti Napok-

strandröplabda 
 lány csapat 5 fő   3. helyezett   

Tiszaligeti Napok-

strandröplabda 
fiú csapat 10 fő   4. helyezett   

Tiszaligeti Napok-

kézilabda 
lány csapat 10 fő   2. helyezett   

Tiszaligeti napok-

kézilabda 
fiú csapat 11 fő   3. helyezett   

Verseghy Ferenc Kupa-

lány röplabda 

Sárkány Dorina, 

Fülöp 

Gerda,Horváth 

Vanessza,Szabó 

Rózsa,Csízi 

Boglárka 

12.a,   

12.g, 

11.a 

3. helyezett   

Mezei Futás Diákolimpia Moldvay Csanád 6.g 1. helyezett   

Mezei Futás Diákolimpia Hidasi Maja 7.g 3. helyezett   

Mezei Futás Diákolimpia Jámbor Dorottya 8.g 4. helyezett   

Mezei Futás Diákolimpia-

II. kcs fiú 

Kővágó Zoltán, 

Pujcsi Botond, 

Dékány 

Patrik,Márton 

Donát,Dagonya 

András 

5.g 3. helyezett   

Mezei Futás Diákolimpia-

II. kcs lány  

Hajdú Hanna, 

Márton Fanni,  

Liget Anna,  

Eglesz Luca, Riess 

Emma 

  1. helyezett   

Mezei Futás Diákolimpia-

III. kcs fiú 

Kelemen Simon, 

Hegedűs Norbert, 

Simon Zalán, 

Kovács Hunor, 

Moldvay Csanád 

5.g, 

6.a,6.g 
3. helyezett   

Mezei Futás Diákolimpia-

III. kcs lány 

Szentpéteri-Bíró 

Anna, 

5.a, 

6.g,  
2. helyezett   
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Kavasánszki Nóra, 

Bajzáth Zsófia, 

Tyukodi Gréta, 

Bíró Julianna 

7.g 

Mezei Futás Diákolimpia-

IV. kcs lány 

Hidasi Maja, 

Kollár Petra, 

Szabó Regina,J 

ámbor Dorottya 

7.g,8.g 3. helyezett   

 

 
 

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. 

Sajnos az idei tanévben a járvány helyzet kialakulásával számos verseny további fordulói 

elmaradtak vagy csak később – augusztus, szeptember – kerülnek megtartásra. 

 

 

 

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

 

A Nemzeti Egységes Tanulói Fittségi Teszt (NETFIT®) a magyar köznevelési rendszer 

kötelező és egységes fittség mérési módszere a 2014/2015. tanévtől kezdődően. 

A mérés az 5.-12. évfolyam tanulóira vonatkozik, és a tesztrendszer az alábbi méréseket 

tartalmazza: 

- testtömegindex (BMI), 

- testzsírszázalék-mérés (TZS%), 

- 20 vagy 15 méteres állóképességi ingafutás teszt (ÁIT), 

- ütemezett hasizom teszt (ÜHT), 
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- törzsemelés teszt (TET), 

- kézi szorítóerő mérése (KSZ), 

- ütemezett fekvőtámasz teszt (ÜFT), 

- helyből távolugrás teszt (HTU), 

- hajlékonysági teszt (HT). 

 

A tesztek felmérését – jogszabály alapján – az érintett osztályok testnevelést tanító 

pedagógusa végezte iskolai körülmények között, a testnevelésórák keretein belül. 

A mérési adatokat a NETFIT® informatikai rendszerébe töltötték fel az Oktatási Hivatal 

MAZON rendszeréből generált mérési azonosítók segítségével. 

Összesen 652 857 tanuló esetében került sor mérési eredmény rögzítésére 2019-ben, amely az 

összes NETFIT® rendszerben lévő diák 93,1%-a, ebből iskolánk tanulói létszáma 552 fő (231 

fiú, 321 lány, átlagéletkoruk 15 év). 

 

Eredmények: 

Összegző megállapítás az országos eredményekről: „A teljes mintát figyelembe véve 

megállapíthatjuk, hogy a legkedvezőbb egészségzóna-arányok az ütemezett hasizomtesztben 

(92,5%) és a helyből távolugrás tesztben (75,1%) láthatók, míg a legkedvezőtlenebbek a 

törzsemelés tesztben (53,4%) és kézi szorítóerő mérésében (60,9%).” 

Az iskolai szinten nálunk ugyanez az eredmény született, legalábbis a tesztek tekintetében, 

azonban az arányok némileg eltérnek. Ütemezett hasizom 97%, helyből távolugrás 72%, 

törzsemelés 43%, a kézi szorítóerő pedig 53%, ahol már jelentős százalék tartozik a fokozott 

fejlesztési zónába./16%/ 

 

További megállapítások: 

 Látható, hogy ezek közül a hasizom tesztben produkáltunk jobb eredményt az 

országos átlagnál, mely a testnevelők némileg eltérő alkalmazási módszereire 

vezethető vissza. 

 A kézi szorítóerő értékei minden életkorban jelentős hányadban tartoznak a fokozott 

fejlesztés, vagy a fejlesztés szükséges zónába mind országosan, mind iskolánk tanulói 
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esetében. Az egészségzónába tartozók aránya átlagban 53 %, az iskolai eredményeket 

nézve az országos átlagok ennél picivel jobbak, a fiúk estében 60% körüliek. Ennek 

nyilvánvaló oka, hogy a mai diákok kevésbé töltik a játszótereken, parkokban az 

idejüket, mint a telefon vagy a számítógép előtt. 

 A helyből távolugrás tesztben az iskolai eredmények hasonlóak az országos átlaghoz, 

azonban a lányok eredményei kivétel nélkül minden évfolyamon jobbak a fiúkénál, a 

7., 8. évfolyamon jelentős mértékben. Tapasztalat, hogy a lányok minimum szintjei 

könnyebben teljesíthetőek, hiszen alapvetően a fiúk ügyesebbek ezen teszt 

végrehajtásában. 

 A hajlékonysági profil eredményei az országos eredményeknél azt mutatják, hogy 

mind a fiúk, mind a lányok 60 % körüli egészségzóna értéket mutatnak, ez az arány 

érdekes módon a fiúknál jelentősen nő, míg a lányoknál kevéssé, de csökken az 

életkor növekedésével. 

Iskolai eredményeink ettől jelentősen eltérnek. Eleve a fiúk értékei jobbak, kivétel a 

13-14 éves korosztály, ahol a lányok 80%-a míg a fiúk 36%-a tartozik az 

egészségzónába, illetve a 11éveseknél a lányok 96%-a egészségzónában van. 

 Érdekes adat, hogy az egyik legnehezebb ütemezett fekvőtámasz tesztben 69%-os az 

egészségzónába tartozók aránya, és a lányok lényegesen jobb eredményt értek el, mint 

a fiúk. A lányoknál a fejlesztési zónába tartozók aránya minden életkorban 30% alatt 

marad, míg a fiúknál ez meghaladja a 45%-ot. Ezek az értékek mások az országos 

átlagban, ott hasonló a két nem aránya a zöld zónában, és a százalékértékek minden 

életkorban 60-70 % között mozognak. Ez a különbség arra enged következtetni, hogy 

testnevelőink elnézőbbek a lányok helyes, avagy helytelen végrehajtásával szemben. 

 A kritikusnak ítélt állóképességet mérő ingafutás tesztben megfigyelhető a fejlődés az 

országos átlagban, ez továbbra is kiemelt figyelmet kap. Iskolánkban a 2018-as mérési 

eredményekhez képest 3%-al nőtt azok aránya, akik ebben a tesztben az 

egészségzónába kerültek. 

Elmondható továbbá, hogy az országos eredményekben a fiúk és lányok esetében is 

folyamatosan nő az életkor előrehaladtával a fokozott fejlesztési zónába tartozók 

aránya. A fiúk esetében 10%-ról 35-re, míg a lányoknál 40-50% közé. 

Iskolánkban ez az arány a fiúknál megegyező, míg a lányoknál csak 7. évfolyamtól 

tartoznak ide tanulók, viszont arányuk 12. évfolyamra eléri a 63%-ot. Valószínűleg 
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nagy szerepünk van a futás megszerettetésében, különben ezt a tesztet övezi a 

legnagyobb érdektelenség a 16-18 éves lányok esetében. 

 Az állóképesség, valamint az aerob kapacitás fejlesztésénél is nagyobb figyelmet 

érdemelnek a túlsúlyos, illetve az elhízott tanulók. Az országos eredmények azt 

mutatják, hogy Jász-Nagykun-Szolnok megyében kétszer akkora az elhízott tanulók 

aránya (12,1%), mint Budapesten (6,0%). A BMI étékek és a Testzsír százalékok 

értékei is erre engednek következtetni. 

Sajnos iskolánk is nagyjából ezzel az aránnyal „büszkélkedhet”, az egészségzónába 

tartozók aránya 64%, a túlsúllyal küzdőké 26%, az elhízottaké 10%. A lányoknál az 

arány 16-17 éves korban ugrik 20-25% közé, míg a fiúknál 18 éves korban lesz 12% 

az addig nem annyira jelentős 3-8% helyett. 

 

Következtetés: 

Országos javaslat: 

„Rendszeres szemináriumok, előadások és műhelymunkák segítségével szükséges a 

NETFIT® további népszerűsítése az iskolákban és a pedagógusok körében, amely kapcsán el 

kell érni, hogy minél több intézmény használja (helyesen!) a mérési protokollt és a rendszer 

által kínált fittségi adatokat a testnevelés- és sportoktatás szerves részeként. A szülők és a 

diákok körében népszerűsítési kampány indokolt, amelynek eredményeképpen többen 

regisztrálnak a NETFIT® informatikai rendszerébe, s ezen keresztül információt kapnak 

gyermekük egészségközpontú fittségi állapotáról. 

Azon tanulók számára, akik elmaradnak az NETFIT® egészségsztenderdjeinek 

határértékeitől, tervezett fejlesztés, segítségnyújtás szükséges. Osztály-, illetve intézményi 

szinten pedig, ha magas a fejlesztési zóná(k)ban teljesítő tanulók száma, célzott, átfogó 

beavatkozás javasolt. 

A pedagógus szintjén érdemes átgondolni, hogy mely fittségi profil esetében szükséges 

hangsúlyosabb fejlesztő hatást elérni az adott tanulócsoport/osztály esetében, összehasonlítani 

a tanulói adatokat a korábbi eredményekkel.” 

 

Érdekes továbbá az is, hogy az elmúlt öt tanévben a tanulói regisztrációk száma sokkal 

nagyobb mértékben növekedett, mint a pedagógusoké, vagy a szülőké. Ennek valószínűleg az 

az oka, hogy a tesztek összetétele érdekeltebbé teszi a tanulókat saját eredményeik nyomon 
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követésében, másrészt hogy a rendszer kritériumorientált az eddigi normaorientálttal 

szemben, vagyis olyan minimum teljesítményértékeket határoz meg, amelyek alapján a 

tanulók három tág határú zónába kerülnek. Az egészségzónába kerülés talán nagyobb 

hatékonysággal védi meg tanulóinkat az ülő életmód káros hatásaival szemben. 

A mérések lebonyolítására a testnevelőknek 19 hét áll rendelkezésére, és ezt ki is használják, 

nem jellemző az egyhetes projekt jellegű tesztelés. Ez abszolút igaz iskolánk minden érintett 

pedagógusára. 

 

Összességében elmondható, hogy az első Netfit-et alkalmazó tanévhez képest szinte kivétel 

nélkül nőtt azon tanulók aránya kisebb-nagyobb mértékben, akik az egyes tesztek tekintetében 

a zöld zónában tudhatják magukat. Egyértelmű kivételt képez ez alól a fiúk hajlékonyságát 

mérő tesztje, valamint a testzsír százalékot mérő teszt, ahol főként a fiúknál egyre kevesebben 

tartoznak az egészségzónába, ami jelentős aggodalomra ad okot. Ez utóbbi romló tendencia 

iskolánk tanulóira is jellemző, átlagban az arány 69%-ról 64 %-ra csökkent öt év alatt. 

 

 

IV. FŐBB ISKOLAI ESEMÉNYEK 
 

 

dátum esemény 

2019. szeptember Veni Sancte 

 Londonban tanulmányi kirándulás 

 Terményáldás 

 Magyar népmese napja, mesemondó verseny 

2019. október Megemlékezés a Zenei világnapról 

 Pszichológiai csoportfoglalkozások 

 Aradi vértanúk napja 

 CSÉN foglalkozások 

 Október 23-i ünnepség 

 Első osztályosok avatása 

 Pályaválasztási kiállítás 

 Fecskeköszöntő, Diáknap 

2019. november Egészséghét 

 Nyílt órák óvó néniknek első évfolyamon 

 Szalagavató 

 Pályaválasztási szülői értekezlet 

 Pályaválasztási nyíltnap 

 Adventi programok 

2019. december Roráte szentmisék 

 Közösségi szolgálat 
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Záró Ünnepség (12. és 9. évfolyam 

 Mikulás nap osztályonként az alsó tagozaton 

5-8. osztálymikulás (igény szerint) és 

DÖK Mikulás meglátogatja az osztályokat 

 Mikulás ünnepség a dolgozók gyermekeinek az ebédlőben 

 Bartók Kórus 50 éves - ünnepi hangverseny a Református 

Templomban – közreműködik a Tiszaparti Kórusa 

 Csendes este – éjjel az iskolában – 9-12. évfolyam (max.30 fő) 

 Egyházmegyei pályázaton belül: 

Szakmai előadás: Pécsi Rita 

 Szülők, pedagógusok – lelki délután 

 Adventi kirándulás Bécsbe 

 Katolikus egyház gyertyagyújtás a Kossuth téren 

 Adventi tea-délelőtt, tanulók, tanárok 

 Népek karácsonya - Christmas-party 

 Karácsonyi ünnepkör szentmiséje 

 Karácsonyi gyertyagyújtás az aulában, Betlehemezés 

2020. január Házszentelés 

 Ökumenikus imahét 

 8. évfolyamos felvételi dolgozatok írása 

 CSÉN foglalkozások 

 Magyar kultúra napja: megemlékezés  

B épület: Művészetek hete 

2020. február Ádámok és Évák Ünnepe (városi) 

 Hamvazó szerda 

 Farsangi bál 

 Kommunista diktatúra áldozatinak emléknapja – iskolarádión 

keresztül 

 Beharangozó leendő elsősöknek 

2020. március Március 15-i megemlékezés 

DIGITÁLIS ELJÁRÁSREND 

2020. május Írásbeli érettségi vizsgák 

2020. június Szóbeli érettségi vizsgák közép és emelt szinten 

 Nemzeti összetartozás napi megemlékezés – iskolai honlapon 

 5., 9. évfolyam beiratkozása 

 Bizonyítványosztások 

 Tanévzáró ünnepség, 8. osztályosok ballagása 

 Te Deum 

 

Csak a legfontosabb közös programokat soroltuk fel. A munkaközösségi beszámolókban 

valamennyi rendezvény részletesen megtalálható. 

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

tanórák ne sérüljenek. 

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

kiemelendő, hogy partnerek a város által szervezett programokon való részvételben is. 
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A járványhelyzet miatt kialakult digitális eljárásrend alatt természetesen nem került sor 

számos rendezvényünk megtartására, mint például a Szent József hét keretén belüli 

Projekthetünkre a Társadalomtudományi nap, a Neumann nap, az Iskolai vers-és prózamondó 

verseny, az  Idegen nyelvi szép kiejtési verseny, a Rajzverseny és a kórustalálkozóra sem. De 

elmaradtak a Határtalanul! pályázatok keretében tervezett tanulmányi kirándulások, a májusi 

osztálykirándulások, illetve az osztályoknak, tantestületnek és szülőknek szervezett lelki 

napok, délutánok is. 

 

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

 

Legfontosabb feladatunk a hagyományok megőrzése és a lelki programok megvalósítását végzők 

feladatainak átadása a következő pedagógusoknak. Ez komoly feladatot jelent a következő tanévben és 

még szorosabb együttműködést kíván a helyi plébániával. 

A veszélyhelyzet kihirdetését követően a tavaszi időszakra tervezett egyházi, lelki programok, 

események sajnos elmaradtak, de legalább egy rendhagyó Te Deum keretében lezárhattuk ezt a 

tanévet. 

 

Idő Esemény, érintettek 

2019. augusztus 27-28. 2 napos lelki gyakorlata tantestület és technikai dolgozók 

részére Szegeden 

2019. szeptember 6. Veni Sancte  

2019 szeptember 3. hete Osztályonkénti szentgyónások a belvárosi templomban 

2019. október 3-4. 10. b osztály lelkigyakorlata Tiszajenőn 

2019. október 7-8. 10. a osztály lelkigyakorlata Tiszajenőn 

2019. október 10-11. 10. g osztály lelkigyakorlata Tiszajenőn 

2019. október 21–25. 
Megemlékezés hittan óra keretében Mindenszentek 

ünnepéről és Halottak napjáról 

2019 adventi időszak Osztályonkénti szentgyónások a belvárosi templomban 

2019. december 7. 12. évfolyam lelki napja a Cserkészházban 
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2019. december 20.  Karácsonyi ünnepkör, szentmiséje 

2020. január 6. Házszentelés „A” és „B” épület 

2020. február 14. Hamvazkodás 

2020. június 21. Te Deum 

 

Reggeli imák időpontjai: 

 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: 

 2019. december 13. 

 A 2. félév szülői és pedagógus lelki délutánja a járvány helyzet miatt elmaradt. 

 

Pedagógus Biblia órák: 

 november 26. (kedd), 28. (csütörtök)  

 január 28. (kedd), 30. (csütörtök) 

 2. félév Biblia órái a járvány helyzet miatt elmaradtak. 
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VI. TÁRGYI FELTÉTELEK, BERUHÁZÁSOK 

 

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

Beszerzett eszköz megnevezése db Beszerzett eszköz értéke Ft 

Játszótéri eszközök (adományból) („B” épület) 2 3 694 008 

120 db tanulói szék + 35 db tanulói pad - 2 638 921 

Projektor, Optoma 2 391 800 

Projektor, BENQ 2 227 363 

Laptop ASUS 2 199 980 

monitor, Philips 34” 1 136 980 

kerti fedett pad 1 111 160 

irodai szék 5 110 500 

tantermi tábla 1 86 138 

porszívó 2 69 800 

mobiltelefon, Cat 1 66 990 

Játszótér aljzat földfeltöltése („B” épület) 1 53 270 

Széf 1 37 900 

mobiltelefon, Blaupunkt 3 29 560 

laminálógép 1 28 575 

merevlemez adatmentéshez 1 24 732 

vízmelegító 1 22 600 

router, TP-LINK 2 17 670 

fúrógép 1 8 888 

hangszóró 2 6 727 

falióra 5 4 245 

Összesen: X 7 967 807 
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Épület felújítás/karbantartás, hálózatfejlesztés, stb. (2019. július 1-től 2020. június 30-ig) 

Beszerzett eszköz megnevezése db Beszerzett eszköz értéke Ft 

testnevelés öltözők hidegburkolása és felújítása 4 2 576 000 

tantermek elhasználódott padlójának cseréje 15 2 378 406 

elhasználódott ajtózárak és zárszerkezetek cseréje - 738 729 

rendszeres épület karbantartások költsége - 731 967 

kamerarendszer bővítés és „B” épület kiépítése - 672 211 

ebédlő világításcseréje („B” épület) 1 647 700 

tanári szoba világításcseréje („B” épület) 1 400 050 

informatika termek felügyeleti szoftvere  - 311 150 

portáspult kiépítése („B” épület) 1 255 304 

tanári mosdók hidegburkolása („B” épület) 2 155 107 

falszigetelés alagsori tantermekben - 135 110 

csatorna elvezetés javítása („B” épület) 1 81 417 

switch, TP-LINK        2 11 339 

Összesen: X 9 094 490 

 

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: - 
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 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. 

 2019 őszén szülői és egyéb adományozók által felajánlott forrásból játszótérrel bővült 

iskolánk „B” épülete. 

 A Korona vírus miatti online tanítás pozitív hozadéka volt a rendelkezésre álló idő 

megnövekedése és saját dolgozóink felszabadult kapacitása, melynek 

eredményeképpen a már több évre előre betervezett épületkarbantartási és felújítási 

munkákat előbb meg tudtuk valósítani (döntően saját beruházásokkal). 
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VIII. A PEDAGÓGIAI MUNKA ELLENŐRZÉSE, ÉRTÉKELÉSE 

VIII/1. Óralátogatások 

a.) 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. A kialakult pandémiás helyzet miatt a második félévre tervezett 

látogatások elmaradtak. 

Időpont Tanár neve osztály tantárgy óralátogatást végző 

2019.11.28. 
Szegediné Romancsik 

Andrea 
5. A Magyar irodalom Molnárné Orosz Szilvia 

2019.11.21. 
Dr.Szegényné Megyes 

Ibolya 
11. G matematika Ládiné Mészáros Csilla 

2020.03.06. Nagy András 5. A matematika Ládiné Mészáros Csilla 

2020.02.19. Seller-Somodi Anett 
felsős 

kórus 
énekkar 

Almainé Szabó 

Gabriella 

2019.10.25. Bíró Barbara 10. A német nyelv Nagyné Török Éva 

2019.11.12. Bíró Barbara 7. G német nyelv 
Nagyné Török Éva, 

Szin Lászlóné 

2019.11.14. Szin Lászlóné 5. G német nyelv Nagyné Török Éva 

2019.11.15. Szin Lászlóné 10. AB német nyelv Nagyné Török Éva 

2019.11.28. Kondrai Judit 9. B német nyelv 
Nagyné Török Éva, 

Szin Lászlóné 

2019.05.04. Kondrai Judit 10. A német nyelv Nagyné Török Éva 

2019.11.19. 
Dr. Szegényné Megyes 

Ibolya 
6. A informatika Szabó Marianna 

2019.11.19. Baloghné Tugyi Mária 7. A fizika Szabó Marianna 

2019.11.26.  Nagy Tamás 10. G fizika Szabó Marianna 

2019.11.26. Nagy Angelika 6. G informatika Szabó Marianna 

2019.11.28. Nagy Angelika 10. B informatika Baloghné Tugyi Mária 

2019.12.03. Ládiné Mészáros Csilla 9. G matematika Szabó Marianna 

2020.02.26. Nagy Angelika 10. G informatika Baloghné Tugyi Mária 

2019.11.11. Líbor-Ádám Krisztina 7. A biológia Csibrány Zsuzsanna 

2019.11.12. Dukáné Dargai Anita 7. A kémia Csibrány Zsuzsanna 

2019.11.14. Nagy Márta 9. G földrajz Csibrány Zsuzsanna 

2019.11.19. Tóth Imola 8. G kémia Csibrány Zsuzsanna 

2019.11.26. Rigó Gábor 9. B osztályfőnöki Kozmáné Tóth Györgyi 

2019.09.20.  Prágay Zsuzsanna 12. A testnevelés Nagy Györgyné 

2020.01.10.  Rigó Gábor 6. G testnevelés Telepovszki Olga 
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A pedagógus önértékeléshez kapcsolódóan 5 pedagógus óralátogatása valósult meg, melyet az 

önértékelési csoport kijelölt tagjai végeztek el. A tervben szereplő további 11 pedagógus 

óralátogatása a kialakult járványügyi helyzet miatt elmaradt. 

 

 

b.) Bemutató órák 

 

Minden munkaközösség egy bemutató órát tart, 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. 

 

 

A bemutató órák az idei tanévben csak korlátozottan valósulhattak meg, hiszen a második 

félévben már nem volt rájuk lehetőség a kialakult járványhelyzet miatt. 

Amit viszont ki kell emelni az Dávidné Gombár Judit pedagógusunk bemutató órája. 

Mesterpedagógus programja részeként az első félévben, 2019. nov. 14-én tartott 2 órát az 

emelt 11. évfolyamos irodalom csoportjában. A kolléganő Petőfi pályaképének 

összegzéséhez, illetve egy kötelező olvasmány feldolgozásához mutatott módszertani 

eszközöket, amelyek egyaránt szolgálták a tanulók együttműködési készségeinek, 

kommunikációs képességeinek fejlődését, illetve a szövegértés fejlesztését is. A tanulók 

Időpont Tanár neve Osztály Tantárgy Résztvevők köre 

2019.12.03. Dávidné Gombár Judit 9. A ének-zene ének-zene tanárok 

2019.10.25 Prágay Zsuzsanna 10.B 

talajtorna 

alapelemek, 

elemkapcsolat 

variációk 

minden testnevelő 

2019.11.21 Rigó Gábor 6.G 
torna férfi-női 

szergyakorlatok 
minden testnevelő 

2020.01.30 Nagy András 10.G 

erősítő hatású 

köredzés 

különböző 

kéziszerekkel 

minden testnevelő 

2020.02.06 Telepovszki Olga 7. AG 

tollaslabda 

alapütések 

oktatása 

minden testnevelő 
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csoportban dolgoztak. A bemutató órán az iskola igazgatója volt jelen, és a 

munkaközösségből csaknem valamennyien részt vettek rajta. 

További bemutató órákat tartottak még a 12. évfolyamos osztályfőnökök 2019 november 

végén. Osztályfőnöki óra keretében a tanulókkal közösen értékelték az iskolai közösségi 

szolgálatban végzett tevékenységeiket. Ezeken az órákon az alsóbb éves osztályfőnökök 

vettek részt tapasztalatszerzés céljából. 

 

c.) Az óralátogatások, bemutató órák értékelése:  
 

További feladat ennek a gyakorlatnak a folytatása. Cél a minél őszintébb értékelés és módszer 

átadása egymásnak munkaközösségben belül. 

 

VIII./2. Minősítések, tanfelügyeletek 

 

a.) Minősítési vizsga/eljárás 

Név Időpont Minősítési 

vizsga/eljárás 

Eredménye 

Csibrány Zsuzsanna 2019. 10. 03. Pedagógus II.  megfelelt 

Kókainé Nagy Zsuzsanna 2019. 10. 03. Pedagógus II.  megfelelt 

Laczay Rita Krisztina 2019. 10. 01. Pedagógus II. megfelelt 

Prágay Zsuzsanna 2019. 10. 01. Pedagógus II. megfelelt 

Karácsonyi Viktória 2020. 02. 06. Mesterpedagógus megfelelt 

Hegman Mária Judit 2020. 02. 11.  Pedagógus II.  megfelelt 

Szabó Hajnalka 2020. 02. 20. Pedagógus II.  megfelelt 

Kelemenné Tánczos Anikó 2020. 02. 25. Pedagógus II.  megfelelt 

Szarvasné Nagy Médea 2020. 02. 27. Pedagógus II.  megfelelt 

 

Tervezett minősítések, amelyekre nem került sor a veszélyhelyzet miatt: 

- Biró Barbara (Pedagógus I.), 

- Brindzáné Nagy Lilla (Pedagógus I.). 

Az Oktatási Hivatal a rendkívüli eljárásrend keretében lehetőséget biztosított digitális 

formában történő minősítésre. Iskolánkban egy pedagógus sem élt ezzel a lehetőséggel. 

Tájékoztatásuk szerint 2020 őszén kerül sor a tavasszal elmaradt minősítési vizsgák, illetve 

eljárásokra. 

 

b.) Tanfelügyelet 

 

Név Időpont Tanfelügyelet Főbb észrevételek 

Virágné Józsa Csilla 2020. 02. 25. angol nyelv  

Dr. Gerőcsné Czinege Mária 2020. 03. 10. angol nyelv  
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Tervezett tanfelügyeleti ellenőrzések, amelyekre a veszélyhelyzet miatt nem került sor: 

- Szin Lászlóné, 

- Kondrai Judit, 

- Nagy András. 

Az Oktatási Hivatal tájékoztatása szerint a 2020. naptári évben nem kerül sor tanfelügyeleti 

ellenőrzésekre. 

 

c.) Önértékelés 

A 20019/2020. tanévben új ötéves ciklust kezdtünk az intézményi önértékelési program 

keretében. 

Az intézményi önértékelési csoport tagjai a 2019/2020. tanévben: Virágné Józsa Csilla 

csoportvezető, Balog Zsolt, Molnár Zsolt, Tóth-Szepcsik Renáta, Almainé Szabó Gabriella, 

Galsi Erika, Nagyné Török Éva és Kozmáné Tóth Györgyi.  

Az ötéves ciklus első évében pedagógus önértékelésekre került sor.  

Az első ütemben a 2020-ban tanfelügyeletet kapott pedagógusok önértékelését szerveztük és 

valósítottuk meg.  

Az érintett pedagógusok Dr. Gerőcsné Czinege Mária, Szin Lászlóné, Kondrai Judit, Nagy 

András, Virágné Józsa Csilla voltak. Az önértékelésük 2020. január 27-ig befejeződött, az 

önfejlesztési tervek feltöltésre kerültek az Oktatási Hivatal felületén.  

A 2. félévre (2020. áprilisára) tervezett önértékelések a járványhelyzet és az ennek 

következtében alkalmazott tantermen kívüli digitális oktatás miatt nem valósultak meg.  

Elmaradt az önértékelése: Nagy Angelika, Mezei Lászlóné, Brindzáné Nagy Lilla, Baloghné 

Tugyi Mária, Karácsonyi Viktória, Ládiné Mészáros Csilla, Lustyik Istvánné, Molnár Zsolt, 

Almainé Szabó Gabriella, Galsi Erika és Nagyné Török Éva pedagógusoknak.  

Ezen felül – a járványhelyzet miatt- elmaradt a vezetői és intézményi önértékeléshez 

szükséges szempontok évenkénti vizsgálata, melyet 2020 májusára terveztünk.  

Feladat: Módosítani az öt évre elkészített önértékelési tervben a pedagógusok beosztását.  

2020. őszén a tavasszal elmaradt pedagógus önértékeléseket kell elvégezni, majd ezután 

következhetnek a 2020/2021-re tervezett további pedagógus önértékelés, illetve a vezetői, 

intézményi önértékelést előkészítő feladatok.  
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VIII/3. Pedagógusok továbbképzések 

 

a.) Belső továbbképzések 

 

 Értekezletek 

 Lelki gyakorlatok 

 Bemutató órák 

 

 

b.) Külső továbbképzések 

 

 A fenntartó által szervezett képzések 

 

Név Intézmény neve Tárgy/téma Létszám 

Galsi Erika KaPI 
Középiskolai történelemtanárok 

szaktárgyi képzése 
1 

 

 

 

 A felsőoktatásban és egyéb szervezésben történő továbbképzések 

 

Név 
Intézmény 

neve 
Szak 

Tanulmány 

kezdete 

Tanulmány 

vége 

Pont-

érték 

Tandíj 

összege/ 

félév 

 

Int.-i 

támoga

tás 

Sárkövi Gabriella BME 
Ped. szakvizsga- 

közoktatásvezető 
2018.02.01. 2019.12.31.  135 eFt 80% 

Csibrány Zsuzsanna KJF 
Ped. szakvizsga – 

mentorped. 
2018.09.01. 2020.06.30.  155 eFt 80% 

Hajduné Törjék Marietta 
SZTE 

BTK 

Ped. szakvizsga – 

dráma és 

játékped. terület 

2018.09.01. 2020.06.30.  140 eFt 80% 

Tóth-Urbán Linda 
Távokt. 

Intézet 
Mozgásfejl. ped. 2019.02.09. 2021.01.31.   

vizsga-

díj: 

27.600 

Ft 

Antal Gáborné PTF 
Pasztorálpszicho-

lógiai szakref. 
2018.09.01. 2020.06.30   50% 

Hecker Anikó PTF 
Pasztorálpszicho-

lógiai szakref. 
2018.09.01. 2020.06.30.   50% 

Szabó Hajnalka AVKF 

Ped. szakvizsga – 

tehetségond., 

tehetségfejl. 

2019.09.01. 2021.06.30.  120 eFt 80% 

Tóth-Szepcsik Renáta BME 
Ped. szakvizsga – 

közoktatásvezető 
2019.09.01. 2021.06.30.  135 eFt 80% 

        

Baloghné Tugyi Mária 

Stúdió-

Didakt 

Okt.szerv. 

és T. Kft. 

Memóriatechnikák 

és alkotó tanulási 

módszerek 

alkalmazásának 

lehetőségei 

2020.03.05. 2020.03.07. 30   
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Baloghné Tugyi Mária Paamon Bt. 
Az élményped. 

alapjai 
2020.06.23. 2020.06.25. 30   

Biró Barbara 

Stúdió-

Didakt 

Okt.szerv. 

és T. Kft. 

Memóriatechnikák 

és alkotó tanulási 

módszerek 

alkalmazásának 

lehetőségei 

2020.03.05. 2020.03.07. 30   

Biró Barbara Paamon Bt. 
Az élményped. 

alapjai 
2020.06.23. 2020.06.25. 30   

Dr. Gerőcsné Czinege 

Mária 

Stúdió-

Didakt 

Okt.szerv. 

és T. Kft. 

Memóriatechnikák 

és alkotó tanulási 

módszerek 

alkalmazásának 

lehetőségei 

2020.03.05. 2020.03.07. 30   

Dr. Gerőcsné Czinege 

Mária 
Paamon Bt. 

Az élményped. 

alapjai 
2020.06.23. 2020.06.25. 30   

Horváthné Papp Andrea 

Stúdió-

Didakt 

Okt.szerv. 

és T. Kft. 

Memóriatechnikák 

és alkotó tanulási 

módszerek 

alkalmazásának 

lehetőségei 

2020.03.05. 2020.03.07. 30   

Horváthné Papp Andrea 
Távokt. 

Intézet 

Az SNI ped. 

megnev. 

szakmódszertani 

kurzus 

2020.06.02.  20   

Karácsonyi Viktória 

Stúdió-

Didakt 

Okt.szerv. 

és T. Kft. 

Memóriatechnikák 

és alkotó tanulási 

módszerek 

alkalmazásának 

lehetőségei 

2020.03.05. 2020.03.07. 30   

Karácsonyi Viktória Paamon Bt. 
Az élményped. 

alapjai 
2020.06.23. 2020.06.25. 30   

Kozmáné Tóth Györgyi 
Új 

Nemzedék 
 2019.12.19.  30   

Kozmáné Tóth Györgyi 

Stúdió-

Didakt 

Okt.szerv. 

és T. Kft. 

Memóriatechnikák 

és alkotó tanulási 

módszerek 

alkalmazásának 

lehetőségei 

2020.03.05. 2020.03.07. 30   

Kozmáné Tóth Györgyi Paamon Bt. 
Az élményped. 

alapjai 
2020.06.23. 2020.06.25. 30   

Ládiné Mészáros Csilla 

Stúdió-

Didakt 

Okt.szerv. 

és T. Kft. 

Memóriatechnikák 

és alkotó tanulási 

módszerek 

alkalmazásának 

lehetőségei 

2020.03.05. 2020.03.07. 30   

Leicher Olivér 

Stúdió-

Didakt 

Okt.szerv. 

és T. Kft. 

Memóriatechnikák 

és alkotó tanulási 

módszerek 

alkalmazásának 

lehetőségei 

2020.03.05. 2020.03.07. 30   

Molnár Zsolt Paamon Bt. 
Különleges 

Padtárs! 
2019.09.25. 2019.09.27. 30   

Molnár Zsolt 

Stúdió-

Didakt 

Okt.szerv. 

és T. Kft. 

Memóriatechnikák 

és alkotó tanulási 

módszerek 

alkalmazásának 

lehetőségei 

2020.03.05. 2020.03.07. 30   

Molnár Zsolt Paamon Bt. 
Az élményped. 

alapjai 
2020.06.23. 2020.06.25. 30   



66 

 

Nagy Angelika Paamon Bt. 
Az élményped. 

alapjai 
2020.06.23. 2020.06.25. 30   

Nagy Márta 

Stúdió-

Didakt 

Okt.szerv. 

és T. Kft. 

Memóriatechnikák 

és alkotó tanulási 

módszerek 

alkalmazásának 

lehetőségei 

2020.03.05. 2020.03.07. 30   

Nagy Tamás 

Stúdió-

Didakt 

Okt.szerv. 

és T. Kft. 

Memóriatechnikák 

és alkotó tanulási 

módszerek 

alkalmazásának 

lehetőségei 

2020.03.05. 2020.03.07. 30   

Prágay Zsuzsanna 

Stúdió-

Didakt 

Okt.szerv. 

és T. Kft. 

Memóriatechnikák 

és alkotó tanulási 

módszerek 

alkalmazásának 

lehetőségei 

2020.03.05. 2020.03.07. 30   

Rigó Gábor 

Stúdió-

Didakt 

Okt.szerv. 

és T. Kft. 

Memóriatechnikák 

és alkotó tanulási 

módszerek 

alkalmazásának 

lehetőségei 

2020.03.05. 2020.03.07. 30   

Sárkövi Gabriella Paamon Bt. 
Az élményped. 

alapjai 
2020.06.23. 2020.06.25. 30   

Szabó Hajnalka ELTE PK 

Digitális 

konferencia 2019 

rendezvény 

2019.11.30.  6   

Szarvasné Nagy Médea 

Stúdió-

Didakt 

Okt.szerv. 

és T. Kft. 

Memóriatechnikák 

és alkotó tanulási 

módszerek 

alkalmazásának 

lehetőségei 

2020.03.05. 2020.03.07. 30   

Szegediné Romancsik 

Andrea 

Stúdió-

Didakt 

Okt.szerv. 

és T. Kft. 

Memóriatechnikák 

és alkotó tanulási 

módszerek 

alkalmazásának 

lehetőségei 

2020.03.05. 2020.03.07. 30   

Szegediné Romancsik 

Andrea 
Paamon Bt. 

Az élményped. 

alapjai 
2020.06.23. 2020.06.25. 30   

Szin Lászlóné 

Stúdió-

Didakt 

Okt.szerv. 

és T. Kft. 

Memóriatechnikák 

és alkotó tanulási 

módszerek 

alkalmazásának 

lehetőségei 

2020.03.05. 2020.03.07. 30   

Szin Lászlóné 
Távoktatási 

Intézet 
Az SNI Pedagógia 2020.06.02.  20   

Szin Lászlóné Paamon Bt. 
Különleges 

Padtárs! 
2019.09.25. 2019.09.27. 30   

Tóth Imola 

Stúdió-

Didakt 

Okt.szerv. 

és T. Kft. 

Memóriatechnikák 

és alkotó tanulási 

módszerek 

alkalmazásának 

lehetőségei 

2020.03.05. 2020.03.07. 30   

Virágné Józsa Csilla 

Stúdió-

Didakt 

Okt.szerv. 

és T. Kft. 

Memóriatechnikák 

és alkotó tanulási 

módszerek 

alkalmazásának 

lehetőségei 

2020.03.05. 2020.03.07. 30   

Virágné Józsa Csilla Paamon Bt. 
Az élményped. 

alapjai 
2020.06.23. 2020.06.25. 30   

Balog Zsolt 

Stúdió-

Didakt 

Okt.szerv. 

Memóriatechnikák 

és alkotó tanulási 

módszerek 

2020.03.05. 2020.03.07. 30   
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és T. Kft. alkalmazásának 

lehetőségei 

Dr. Bódiné Nagyistván 

Erzsébet 

Kulcs a 

muzsikához 

Kft. 

„Az érzelmi 

intelligencia 

fejlesztése a 

kisiskolás korban” 

2020.01.14.  30   

Jakab Anna 

Kulcs a 

muzsikához 

Kft. 

„Az érzelmi 

intelligencia 

fejlesztése a 

kisiskolás korban” 

2020.01.14.  30   

Győri Péter Benjáminné 

Kulcs a 

muzsikához 

Kft. 

„Az érzelmi 

intelligencia 

fejlesztése a 

kisiskolás korban” 

2020.01.14.  30   

Horváth Gabriella Paamon Bt. 
Az élményped. 

alapjai 
2020.06.23. 2020.06.25. 30   

Kelemenné Tánczos Anikó Paamon Bt. 
Az élményped. 

alapjai 
2020.06.23. 2020.06.25. 30   

Királyné Kádár Beáta Paamon Bt. 
Az élményped. 

alapjai 
2020.06.23. 2020.06.25. 30   

Tóth-Szepcsik Renáta 

Stúdió-

Didakt 

Okt.szerv. 

és T. Kft. 

Memóriatechnikák 

és alkotó tanulási 

módszerek 

alkalmazásának 

lehetőségei 

2020.03.05. 2020.03.07. 30   

Tóth-Urbán Linda 

Tehetségmű

hely Közh. 

Alapítvány 

A háromlabdás 

kszkád dobás a 

tanulási zavar 

prevenciója és 

terápiájaként 

2019.10.10. 2019.11.25. 30   

Tóth-Urbán Linda 
Távoktatási 

Intézet 

Mozgásfejl. ped. 

szakmódszertan 
2019.12.12.  30   

Tóth-Urbán Linda 
Távoktatási 

Intézet 

Beszéd és komm. 

fejl. ped. 

szakmódszertan 

2019.12.12.  30   

 

Valamennyi továbbképzés igen hatékony volt. A pedagógusok minden továbbképzésen 

kaptak olyan új ismereteket, amelyeknek köszönhetően megújulhat módszertana és 

pedagógiai hozzáállása. 

A váratlan és több napos továbbképzések, melyek hétköznapra esnek, nagyon megnehezítik 

az itt maradó kollégák helyzetét, mert a helyettesítések száma megszaporodik. Helyettesítési 

díjat nem tudunk és ezen órák megtartása szívességből történnek, melyek nem mondhatóak 

szabályosnak. Különösen a gimnáziumi évfolyamokon jelent óriási gondot, ha elmaradnak az 

órák. 
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VIII/4. Tanórán kívüli foglalkozások, kiemelve az intézmény sajátos 
arculatát megjelenítő programok rendezvények 

 

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.  

A két 4. osztályban negyedik 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. 

 

VIII/5. Iskolán kívüli foglalkozások 

 

A munkaközösségi beszámolók alapján az alábbi táblázat tartalmazz a fontosabb iskolán 

kívüli foglalkozásokat, programokat, rendezvényeket. 

 

 

Program megnevezése, 

időpontja 
Résztvevő osztály, tanulók Szervezője, felelőse 

Író-olvasó találkozó (Nyáry 

Krisztián) 2019. szept. 5. 

gimnázium kb. 60 fő Lustyik Istvánné 

Író-olvasó találkozók a Verseghy 

Könyvtár szervezésében (Nyáry 

Krisztián; Závada Pál; Grecsó 

Krisztián; 20 éves az Eső című 

folyóirat; Szabó T. Anna) 

Karácsonyi Viktória 

Kozmáné Tóth Györgyi 

Lustyik Istvánné 

 

Mag Liza 12.G 

 

2019. október 23. - 56’-os 

veteránok városi műsora. Városi 

ünnepség. 

Alsós színkör, 10. énekesek, 

Horváth Ábel Olivér 

(5.g,6.g,7.g,10.b,11.g) 

Horváthné Papp Andrea 

Gyimesi Emese: "Egy nő több,  

mint csak asszony" című 

előadása, amelyet Szendrey 

Júliáról tartott. 

5.g osztály Horváthné Papp Andrea 

Színházlátogatás – Lázár Ervin 

program – Szent Péter esernyője 

2019. december 19. 

5. évfolyam Szegediné Romancsik 

Andrea 

Horváthné Papp Andrea 

Ifjúsági színházbérlet a 8 tanuló vásárolt bérletet, 2 előadást Kozmáné Tóth Györgyi 
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Szigligeti Színházban láttak. 

Színházlátogatás –  

2020. január 21. / február 13.  

(Mátyás király juhásza)  

5.a /5.g osztály Horváthné Papp Andrea 

Szegediné Romancsik 

Andrea 

Verseghy Könyvtár – A magyar 

nyelv napja – 2019. november 

13. közös szavalás 

kb. 30 fő Horváthné Papp Andrea 

Városi gyertyagyújtó ünnepség - 

műsor 

5-7. évfolyam tanulói Horváthné Papp Andrea 

Molnárné Orosz Szilvia 

Ádámok és Évák ünnepe – 2020. 

február 3. 

színkörösök Horváthné Papp Andrea 

Verseghy Könyvtár – Kölcsey és 

kora – könyvtárpedagógiai óra 

2020. február 6. / február 20. 

7.évfolyam tanulói Karácsonyi Viktória 

Molnárné Orosz Szilvia 

Tanulmányút Londonba 44 fő 8-12. osztályig 4 tanár kísérettel: 

Virágné Józsa Csilla 

Szabó Hajnalka 

Dr. Gerőcsné Czinege 

Mária 

Molnár Krisztina 

Bécsi kirándulás 

2019. december 13 

45 

8-12 évfolyam 

Hegman Mária 

Szarvasné Nagy Médea 

Vízmű látogatás, 2019. október 

17. 

8.a Dukáné Dargai Anita 

72 óra kompromisszumok 

nélkül-fa ültetés, 2019. október 

11. 

7.a, 8.a Dukáné Dargai Anita 

Accell Hunland kerékpárgyár 

látogatás, Tószeg, 2019. október 

2. 

7.g Líbor-Ádám Krisztina 

Semmelweis Anatómiai 

Múzeum és Semmelweis 

Orvostörténeti Kiállítás, 

Budapest, 2019. október 24. 

12.g és 12.a/ b biológia faktos 

tanulói 

Csibrány Zsuzsanna 

DÖK nap előadásai, feladatsorai 5-12. évfolyam Tóth Imola 

 Csibrány Zsuzsanna 

Túra, Rám –szakadék, 2019. 

október  

22 fő az iskolából Nagy Márta 

Túra, Mátra-Recsk-Ferdebrő, 

2019. november 

38 fő az iskolából Nagy Márta 

Koszorúzás a kopjafáknál aradi 

vértanuk emléknapján 

9. a         Karácsonyi Viktória 

Rendhagyó történelem óra 

„Tárgyak-korok-emberek” 

címmel a Damjanich 

Múzeumban, 2020. január 13. 

11. évfolyam emelt csoport Galsi Erika 
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VIII/6. Közösségi munka 

 

a.) közösségi szolgálat 

 

Fogadó szervezeteink – partner intézmények 

Ssz. Megnevezés 

1. "Ezerjó" Művészeti, Kulturális és Hagyományörző Egyesület 

2. Aba-Novák Agóra Kulturális Központ Nonprofit Kft. 

3. Abonyi Gyöngyszemek Óvoda 

4. Abonyi Pingvines Óvoda és Bölcsőde 

5. Abonyi Szivárvány Óvoda és Bölcsőde 

6. Állatokkal a Gyermekekért Közhasznú Alapítvány 

7. Baptitsta Szeretetszolgálat Regionális Szociális Központ Kenderesi Telephely 

8. Belvárosi Plébánia 

9. Besenyszögért Alapítvány 

10. Besenyszögi Eszterlánc Óvoda 

11. Bice-Bóca Alapítvány a Mozgássérült Gyermekekért 

12. Boldogasszony Tanító Nővérei 

13. Ceglédi Többcélú Kistérségi Társulás 

14. Chiovini Ferenc Kolping Katolikus Általános Iskola és AMI 

15. Damjanich János Múzeum 

16. Együttműködéssel a Gyermekekért Alapítvány 

17. Fegyvernek Város Önkormányzat 

18. Ferenczy Múzeum Blaskovich Múzeuma (Tápiószele) 

19. Gyermekeink Jövőjéért Alapítvány, Széchenyi Krt-i Ált. Isk. 

20. Hunyadi Mátyás Magyar-Angol Kéttanítási Nyelvű Általános Iskola  

21. Jánoshida Községi Önkormányzat 

22. Jászalsószentgyörgy Községi Önkormányzat 

23. Jászboldogháza Községi Önkormányzat 

24. Jászkarajenői Mesekert Óvoda és Mini Bölcsőde 

25. Jászkerület Kulturális és Művészeti Közhasznú Nonprofit Kft. (Könyvtár) 
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26. Jászladányi Óvoda Bölcsöde 

27. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Civil Információs Centrum 

28. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórház 

29. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat 

30. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Rendőr-főkapitányság 

31. 
JNSZM "Angolkert" Idősek Otthona, Pszichiátriai Betegek Otthona és Rehabilitációs 

Intézménye 

32. Kisújszállási Városvédő és -Szépítő Egyesület 

33. Kunhegyesi Református Általános Iskola, Óvoda és Családi Bölcsőde Hálózat 

34. Labátné Garics Edit ev. 

35. Lámpás és Tarisznya Keresztény Alapítvány 

36. 
Liget Úti Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Fejlesztő Nevelés-Oktatást Végző 

Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény 

37. 
Magyar Honvédség Katonai Igazgatási és Központi Nyilvántartó Parancsnokság (MH 

KIKNYP) 

38. Magyar Vöröskereszt JNSz Megyei Szervezete 

39. Margaréta Óvoda 

40. Mathias Corvinus Collegium Szolnok Régió/Tihanyi Alapítvány 

41. MÁV Kórház és Rendelőintézet, Szolnok 

42. Neumann János Egyetem 

43. Nők a Rákos, Fogyatékos és Krónikus Beteg Gyermekekért Közhasznú Alapítvány 

44. NyME Regionális Pedagógiai Szolgáltató és Kutató Központ (NyME RPSZKK) 

45. Petrovay György Katolikus Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola, Óvoda 

46. Szajol Községi Önkormányzat 

47. Szanda Focisuli Sportegyesület 

48. Szászberek Községi Önkormányzat 

49. Szent György  Katolikus Ált. Isk. és AMI 

50. Szent István Római Katolikus Általános Iskola és Óvoda 

51. Szer-telen Fiatalokért Szolnok Közhasznú Egyesület (Szefisz) 

52. SZILVER Alapfokú Művészeti Iskola 

53. SZKTT Egyesített Szociális Intézménye 

54. SZKTT Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltató Központ (Rákóczifalva) 

55. SZKTT Szociális Szolgáltató Besenyszögi Központja 
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56. Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 

57. Szolnoki Búvár Sportegyesület 

58. Szolnoki Evangélikus Gyülekezért Alapítvány 

59. Szolnoki Gyermek és Ifjúság Közalapítvány 

60. Szolnoki Mustármag Római Katolikus Óvoda 

61. Szolnoki Művészeti Egyesület 

62. Tószegi Óvoda (OM: 201945) 

63. Törökszentmiklósi Polgármesteri Hivatal 

64. Új Lépés Fitnesz és Táncstúdió 

65. Vakok és Gyengénlátók Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Egyesülete 

66. Városi Könyvtár Tiszaföldvár 

67. Varsányi Közösségi Ház és Könyvtár 

68. Verseghy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény 

69. Zagyvarékasi Égszínkék Óvoda 

70. Abonyi Lajos Művelődési Ház, Abony 

71. Fogyatékkal Élők Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Sportszövetsége 

72. Jászkísér Városi Könyvtár 

73. JNSZM Katasztrófavédelmi Igazgatóság Katasztrófavédelmi Kirendeltség 

74. Kamasztanya, Szolnok 

75. Köz-Pont Ifjúság Egyesület 

76. Szent Imre Művelődési Ház, Szolnok 

77. Szolnok Városi Óvodák 

78. Szolnoki Állatotthon 

79. Szolnoki Református Egyházközség 

80. Szolnoki Sportcentrum Nonprofit Kft 

81. Tápiógyörgye Községi Önkormányzat 

82. Tápiógyörgyei Római Katolikus Szent Anna Templom 

83. Tiszai Horgászegyesület 

84. Tiszaparti Római Katolikus Általános Iskola és Gimnázium 

85. Törökszentmiklósi Család- és Gyermekjóléti Központ 
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Jelenleg 85 fogadó szervezettel állunk partnerségi kapcsolatban, ahol tanulóink az 50 órás 

közösségi szolgálatukat tudják teljesíteni. Tanulóink egy része saját iskolánkban (pl 

hittantáborban, nyári napközis táborban illetve kórustáborban), illetve a Mustármag 

Óvodában végzi a közösségi szolgálatot. Vidéki tanulóink saját lakóhelyükön, óvodában, 

általános iskolában vagy idősek otthonában nyáron teljesítik az 50 órát.  

 

b.) egyéb alapon végzett közösségi munka/szeretetszolgálat 

 Partner intézmények 

 

Ebben a tanévben sok lehetőséget biztosított tanulóinknak a Szolnoki Önkéntes Szolgálat 

Bálega János vezetésével, illetve a SZFISZ Kozák Csaba vezetésével.  

Tanulóink nagy számban vettek részt a 72 óra kompromisszum nélkül programjain 2019. 

október 12-13. között.  

 

A 2019/2020. tanévben végzett iskolai közösségi szolgálat (IKSZ) teljesítése 

iskolánkban: 

 

Az iskolai közösségi szolgálat szabályzata honlapunkon elérhető.  

Eszerint:  

1. 2019. októberében valamennyi 9. évfolyamos tanulónk részt vett a 

közösségi szolgálatra felkészítő érzékenyítő foglalkozásokon, melyet 

Almainé Szabó Gabriella és Dajkáné Szűk Beáta pedagógusok tartottak. 

Ennek időtartama 5 óra volt.  

2. A 12. évfolyam közösségi szolgálatot lezáró iskolai rendezvénye 2019. 

december 2-án volt, melyen az alsóbb osztályokból tanulók és több partner 

képviselője is részt vett: Mustármag Óvoda, MCC FIT vezetője, a 

SZEFISZ képviselői. Az ünnepélyes záráson minden osztályból egy tanuló 

illetve a partnerek is összegezték tapasztalataikat tanulóink közösségi 

szolgálatával kapcsolatban. Ezen felül tanulóink összegző értékelést írtak 

tevékenységeikről, valamint bemutató osztályfőnöki órán is megosztották 

tapasztalataikat. A záró tevékenységek időtartama: 3 óra. 

A záró foglalkozás időpontjára valamennyi 12. évfolyamos tanulónk 

teljesítette az 50 óra kötelező szolgálatot, melynek dokumentálása a 

közösségi szolgálati kiskönyvben, a tanév végén pedig a törzslapban és a 

bizonyítványban is rögzítésre került.  
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Az Iskolai Közösségi Szolgálat 50 óra teljesítése 

(a törzslapok bejegyzései alapján) 

2019/2020. tanév 

 

Osztály Az 50 órát teljesítette … fő Osztálylétszám 

9. A 1 38 

9. B 1 38 

9. G 1 20 

10. A 12 37 

10. B 25 37 

10. G 9 19 

11. A 28 31 

11. B  28 32 

11. G  20 27 

 

 

A fenti táblázatból látszik, hogy a 11. évfolyamosok jelentős része már teljesítette az 50 

órát. A tanulók nagyobb része a nyári szünet alatt (a vidékiek saját lakóhelyükön) fogja 

megcsinálni.  

Nehézséget jelentett, hogy a járványhelyzet alatt semmilyen lehetőség nem volt a 

közösségi szolgálat teljesítésére, illetve még most nyáron is óvatosabbak a partnerek a 

diákok fogadásában.  

További nehézség még, hogy a tanulók egy része nehezen mozgósítható a feladatra, 

annak ellenére, hogy sokféle lehetőséget biztosítunk számukra, és az elvégzett munka 

dokumentálását is hanyagul végzik diákjaink.  

 

VIII.7.1. Családi életre nevelés program (CSÉN) 
 

Ebben a tanévben alsó tagozaton évfolyamonként egy-egy osztályban voltak a CSÉN 

foglalkozások. Az órákat kéthetente dupla etika órák terhére tartották a CSÉN képzésen részt 

vett tanítóink.  Az 1. évfolyamon 22 fő, a 2. évfolyamon 17 fő; a 3. évfolyamon 26 fő míg a 4. 

évfolyamon 22 fő vett részt a foglalkozásokon. 

A 2019/2020-as tanévtől – felmenő rendszerben – már az 5. évfolyamon is, mind a két 

osztályban bevezetésre kerültek a CSÉN órák. Ezek a foglalkozások kéthetente dupla 

erkölcstan órák keretében valósultak meg, ahol évfolyam szinten 62 tanuló vett részt. A 

tavalyi tanévben végzett három CSÉN tanár, nevelő közül kettő vezette ezeket a 
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foglalkozásokat, míg a harmadik személy a gördülékeny munkához szükséges 

háttérfeladatokat látta el. 

Az év során a mentorok 5 látogatást terveztek, beleértve az 5. évfolyamos tanulók szülői 

foglalkozását is. A szülői foglalkozás mindig fontos abból a szempontból, hogy be tudják 

mutatni a CSÉN foglalkozások hasznosságát, célját.  

2020 szeptemberétől alsó tagozaton minden osztályban bevezetésre kerülnek a CSÉN órák. 

A felsőbb évfolyamokon a következő foglalkozásokat terveztük a 2019/2020-as tanévre: 

Csoport Létszám Időpont / alkalmak gyakorisága 

5. évfolyamosok szülei - 1 alkalom: 2020.03.25. 16:30-tól 

5.A osztály 30 fő 1 alkalom: 2020.03.25. 9:40 – 16:00 

5.G osztály 32 fő 1 alkalom: 2020.03.25. 9:40 – 16:00 

7. évfolyam 55 fő 1 alkalom: 2019.11.28. 8:45 – 11:20 

8. évfolyam 61 fő 1 alkalom: 2020.04.17. 8:45 – 11:20  

9. évfolyam 94 fő 1 alkalom: 2020.01.14. 10:35 – 13:25  

11. évfolyam 90 fő 1 alkalom: 2019.04.04. 8:45 – 11:20 

 

A vírus helyzetre való tekintettel azonban, az 5. és 8. évfolyamos tanulóknak tervezett 

foglalkozások elmaradtak. Reményeink szerint az 5. évfolyamosoknak tervezett kiskamasz 

programot ősszel pótolni tudjuk. 

 

Ebben a tanévben 2 alkalommal került sor CSÉN szakmai napra Szolnokon, egy ősszel és egy 

tavasszal.  

CSÉN képzésen idén 7 pedagógusunk vett/vesz részt, velük együtt pedig már 15 CSÉN tanár, 

nevelő van az intézményben. 

 

VIII./7.2. Szöveges értékelés  

 

Alsó tagozaton régebbre visszanyúló gyakorlata van a szöveges értékelésnek, ez a 

korosztálybeli sajátosságból is fakad. A munkatervben azt fogalmaztuk meg, hogy az idéntől 

minden osztály tudatosan készüljön és alkalmazza a szöveges értékelést, félévkor és év végén. 

Ez félévkor megvalósult, év végén a digitális oktatás miatt kicsit módosult (családi szöveges 
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értékelést írtak a tanítók, megköszönve a rendkívüli körülmények igényelte háttérmunkát). Az 

értékelés módja és mikéntje szabadon választott volt, nem volt megkötve. 

Felsőbb évfolyamokon a kitűzött cél az volt, hogy félévkor néhány osztály „mintaképpen” 

készítsen szöveges értékelést, év végén pedig már mindenki. Így az 5.a és 5.g, a 9.g és a 10.g 

osztályok vállalták ennek elkészítését, amelynek módját szintén az osztályfőnökök 

választhatták meg. A visszajelzések (akiktől jött), mind pozitívak voltak. Az év végi szöveges 

értékelés a távoktatás miatt elmaradt.  

A nehézséget az általános bevezetésben még mindig az jelenti, hogy nem minden 

pedagógusnak van módja megismerni a tanulókat, ha kevés óraszámban tanít, illetve nagyon 

sok diákkal van kapcsolatban (adott esetben 250 fő). A javaslat a következő tanévre, hogy 5. 

osztálytól kezdve év végén az osztályfőnökök adjanak értékelést, a szaktanárok bevonásával. 

Alsó tagozaton maradhat a jelenlegi forma. 

 

 

VIII./7.3. Hálózatos tanítás 
 

Minden munkaközösség komolyan törekedett a hálózatos tanítás megvalósítására. A 

tanmenetekben jelölték a kapcsolódási pontokat, az összefüggéseket más területekkel. 

Segítségül vették és használták a Kultúrák kulcsai és a Kulcs a muzsikához c. kiadványokat.  

A következő tanévben folytatjuk a megkezdett munkát, kiemelten kezeljük a hálózatos tanítás 

megvalósítását. 

 

 

VIII./7.4. Furulyaoktatás 
 

Iskolánkban 1. osztály 2. félévétől fokozatosan bevezetésre kerül a furulyaoktatás. Alsó 

tagozaton minden ének-zene tantárgyat oktató pedagógus rendelkezik hangszerismerettel. 3-4. 

osztályban már bátran be lehet vonni a gyerekeket egy-egy műsor színesítésére. A szülők 

örömmel fogadják, hogy az énekórán megtanulják a hangszert. Egy tanító kollégánk által 

összeállított furulyás füzetben szerepel egy dalgyűjtemény, amely segítséget ad a könnyen 

eljátszható dalok megtanulásához.  

Az alsó tagozatban megszerzett furulyatudást a felsőbb osztályokban differenciáltan kezeljük. 

Iskolai műsorokban, órai munkában, szorgalmi feladatként jelent meg az ügyesebb, arra 
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vállalkozó tanulók részéről. Egységesek nem tudunk lenni, mert az osztályokban vannak új 

tanulók 5-től. 

A jövőre nézve az eddigi eredményeinket szeretnénk megtartani ezen a területen, illetve 

nagyobb nyilvánosságot adni a nálunk folyó zenei képzésnek. 

 

VIII.7.5. Az utazó pszichológusi hálózat 

 

Csoport Létszám 
Időpont / 

gyakorisága 

Téma (személyes tanácsadás, szülői 

beszélgetés, tanár mentorállás) 

2.A osztály 17 fő 12 alkalom önismeret fejlesztés, művészet és meseterápia 

3.A osztály 24 - 26 fő 12 alkalom u.a 

5.A osztály 30 fő 12 alkalom u.a 

5.G osztály 32 fő 12 alkalom u.a 

7.A osztály 26 fő 12 alkalom u.a 

7.G osztály 33 fő 12 alkalom u.a 

10. évfolyam 15 – 17 fő 12 alkalom u.a 

Alsó tagozat kb. 60 fő 2020.06. 15-26. 
Nyári tábor keretében önismeret fejlesztés, 

művészet és meseterápia 

 

A 3. és 5. évfolyamos tanulók foglalkozásai a vírushelyzetre való tekintettel félbe maradtak, 

az utolsó 2020. március 9-én volt.  

 

Hasznosak voltak az osztály szinten szervezett önismereti, pszichológiai interaktív 

foglalkozások. Különösen a több alkalommal megtartott foglalkozásoknak volt kiemelkedő 

eredménye. A foglalkozást vezetők teljes mértékben figyelembe vették kéréseinket a 

csoportok kiválasztásánál, így a legkritikusabb osztályokhoz és őket tanító pedagógusokhoz 

jutott el a segítség. 

Nagy igény van arra, hogy a legrászorultabb gyerekekkel akár egyéni terápia keretein belül is 

foglalkozzanak. Sikerült néhány szülőt egyéni beszélgetésre is meghívni. Kérésre rendkívüli 

esetben egy-egy tanulónál mindig kaptunk segítséget egyéni megsegítésre. 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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VIII./7.6. QLL 
 

A nyelvi munkaközösség egységes állásfoglalása alapján a QLL módszer iskolánkban nem 

került bevezetésre. 

 

VIII./7.7. Iskolakert 
 

Alsó tagozaton több éve létezik iskolakert, amely az idén szülői segítséggel magaságyás 

formájában valósult meg. A módosulásnak az volt az oka, hogy az iskolai udvar talaja nagyon 

nehezen megművelhető, törmelékes terület. A magaságyás művelése napközis szabadidőben 

történik, beosztás szerint. Ennek egy tanító kolléga a felelőse, aki a képzéseken is részt vett. 

Felső tagozaton az idén kezdtük el az iskolakert kialakítását. Több kolléga is vállalkozott a 

kerttel kapcsolatos feladatok koordinálására, képzésen 3 fő képzésen vett részt. A konkrét 

megvalósítás kezdetét a tavaszi időszakra terveztük, szintén magaságyás létrehozásával. A 

vírushelyzet ezt megakadályozta, így a megvalósítás őszre tolódik.  

 
 

VIII./7.8. 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 munkatársakat 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. 
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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. 
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IX. MUNKAKÖZÖSSÉGI BESZÁMOLÓK 
 

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

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

beszámolók részletes, pontos áttekintése több időt igényel. A részletes beszámolók az év végi 

beszámoló mellékletét képezik. 

 

X. SZÜLŐIKKEL VALÓ KAPCSOLATTARTÁS TAPASZTALATAI 
 

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

tartanak az osztályfőnökök. 

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. 

Véleményem szerint a személyes megbeszélések szorgalmazása a legfontosabb feladat. A 

szülők telefonon történő néha zaklatás szintű kapcsolatfelvételét este 18 óra után nem tudom 

elfogadni. Ebben komoly előrelépéseket kell tenni, melyhez a tantestület maximális 

hozzáállása szükséges. 

 

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.  

Ebben a tanévben nem volt magas óraszámú igazolatlan hiányzás – bizonyára a járvány 

helyzet miatt sem.  

2. Prevenciós tevékenység. Folyamatos monitorozás, hogy a veszélyeztetettség 

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

gyermekek veszélyeztetettségének gyanúja esetén. Aggodalmaikkal mind Igazgató Úrhoz, 

mind a gyermek- és ifjúságvédelmi felelőshöz fordulhatnak.  
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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.  

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

esélyteremtési munkatársától kapott e-mailek továbbítása a szülői munkaközösség 

választmányához családi programok szervezéséről, illetve más intézményeknek családok 

számára szervezett alkalmairól.  

 

 

XII. ADMINISZTRÁCIÓS MUNKA 
 

Rengeteg! Az évek során egyre több, mely nagyon megnehezíti a pedagógusok, a pedagógiai 

munkát közvetlen segítők feladatait. Ez már a minőségi munka rovására is történik. Itt komoly 

ésszerűsítésekre és praktikus megoldások kidolgozására van szükség. Hozzáteszem, hogy 

ezek az adminisztrációs feladatok tőlünk függetlenül adódnak.  
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XIII. PÁLYÁZATOK 
 

Pályázat neve Célja Nyert/nem 

nyert 

Pályázott 

összeg 

Elnyert 

támogatás 

HAT-19-01-765 

7.a és 7.g diákok Erdélybe utaznak 

4 napra. 

2020. szept.7-10.  

„Népi mesterségek nyomában”  

nyert 1 964 997 Ft. 1 964 997 Ft. 

HAT-19-02-164 

10.-es diákok utaznak Nagyenyedre 

és nagyenyedi diákok utaznak 

Szolnokra 5-5 napra 2020. 

szeptemberében. „Templomok 

Nagyenyeden és Szolnokon” 

nyert 3 524 128 Ft. 3 524 128 Ft. 

HAT-20-02-0056 

„1848-49 emlékeinek a nyomában 

az Alföldön és Székelyföldön” 

Együttműködés a Kézdivásárhelyi 

és a szolnoki diákok között: 2 utazás  

nyert 4 099 588 Ft 4 099 588 Ft 

HAT-20-01-826 

Tanulmányi kirándulás 

hetedikeseknek: "Láss ezer 

csodát!" - Erdély természeti és 

kulturális kincsei  

érvényes, de 

forráshiány 
3 041 965 Ft 3 041 965 Ft 

HAT-20-02-177 

Együttműködés középiskolák 

között: A népdal összeköt 

magyarságunkban  

Gyimesfelsőlok és Szolnok közös 

programja  

érvényes, de 

forráshiány 
4 383 663 Ft. 4 383 663 Ft. 

HAT-20-03-214 

Tanulmányi kirándulás 

középiskolásoknak: 

Nagy magyarok nyomában 

Nagyenyeden és környékén 

a 10.B ötnapos kirándulása 

Nagyenyedre.  

érvényes, de 

forráshiány 
2 215 288 Ft. 2 215 288 Ft. 
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XIV. A DIGITÁLIS ELJÁRÁSRENDDEL KAPCSOLATOS MŰKÖDÉS 
 

 

XIV./1. A rendkívüli eljárásrend 

2020. március 16.-i rendkívüli tantestületi értekezleten döntöttünk a digitális munkarend 

érvényesítésének helyi eljárásairól. Ennek legfőbb elemei: 

- Informatikai háttér felmérése (pedagógus és tanuló) 

- 5-12. évfolyamon a Google Classroom felület egységes használata. Alsó tagozaton az 

addig meglévő szokásos (leginkább email-es) csatornák használata. 

- Tananyag kiadásának és bekérésének rendje: alsó tagozaton napi, felső tagozaton heti 

kiadás. 

- Hátralevő tananyag áttekintése, újra struktúrázása munkaközösségenként  

- Értékelési szempontrendszer meghatározása 

- Pedagógusok munkarendjének meghatározása 

- Tanulókkal, szülőkkel és kollégákkal való kapcsolattartás módjainak meghatározása 

- Ügyeleti eljárási rend elkészítése 

- Étkezés biztosításának rendje 

- Vezetői munkarend meghatározása 

- NOKS-osok munkarendjének meghatározása 

- Óvó- védő intézkedések meghozatala 

- Osztályozó vizsgák eljárásrendjének meghatározása 

 

XIV./2. A digitális eljárásrend tapasztalatai 

XIV./2.1. Megvalósítás 

- Az eljárásrendben megfogalmazottaknak többé-kevésbé, de eleget tudtunk tenni. 

Az egységes felületre való átállás viszonylag gyorsan ment, egy héten belül 

minden tanuló felregisztrált. Pedagógusok és diákok részéről is érkezett jelzés, 

hogy szükség lenne eszközre az otthoni munkához, ezeket iskolai laptopokkal 

sikerült megoldani. Az ALDI részéről is kaptunk 4 db laptopot felajánlásból, 

ezeket szintén kiosztottuk az arra rászorulóknak.  

A tananyag számonkérése nem ment minden esetben zökkenőmentesen. 2 tanuló 

esetében volt minden megkeresés (szaktanári, osztályfőnöki, igazgatói) hatástalan, 
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az ő esetükben a korábbi gyenge tanulmányi eredményeket is figyelembe véve 

bukás történt. A diákjaink túlnyomó többsége azonban fegyelmezett és 

együttműködő volt. 

A pedagógusok részéről, főleg kezdetben a kiadható tananyag mennyisége okozott 

problémát némely esetben, de sok konzultáció és a tapasztalatok tükrében sikerült 

a viszonylag optimális szintet „belőni”. 

- Tanulói ügyeletet május 10-ig senki nem vett igénybe. Május 11. után az alábbi 

táblázat tartalmazza az ügyeleten lévő diákok számát: 

Dátum „A” épület létszám „B” épület létszám 

2020. 05.11. ------ 3 

2020.05.12. ------ 3 

2020.05.13. ------ 3 

2020.05.14. ------ 4 

2020.05.15. ------ 4 

2020.05.18. ------ 4 

2020.05.19. ------ 4 

2020.05.20. ------ 4 

2020.05.21. ------ 3 

2020.05.22. ------ 3 

2020.05.25. ------ 5 

2020.05.26. ------ 6 

2020.05.27. ------ 6 

2020.05.28. ------ 6 

2020.05.29. ------ 6 

2020.06.02. 17 38 

2020.06.03. 10 41 

2020.06.04. 18 42 

2020.06.05. 23 39 

2020.06.08. 2 45 

2020.06.09. 2 42 

2020.06.10. 3 45 

2020.06.11. 5 42 

2020.06.12. 5 42 

2020.06.15. 5 66 

2020.06.16. 5 55 

2020.06.17. 5 59 

2020.06.18. 5 56 

2020.06.19. 5 55 
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2020.06.22. 5 47 

2020.06.23. 4 51 

2020.06.24. 3 51 

2020.06.25. 2 51 

2020.06.26. 0 2 

 

 

- A foglalkoztatás megvalósításánál a szempont az volt, hogy minimálisra 

csökkentsük a munkahelyi kontaktok számát, illetve mindenki megőrizhesse a 

munkahelyét. Ezt a célt megvalósítottuk. A pedagógusok mindegyike el tudta látni 

otthonról a munkáját. A titkársági, gazdasági dolgozók ügyeleti beosztással, 

rövidített munkaidőben jártak be, a fennmaradó időben otthoni munkavégzésben 

látták el feladataikat. A karbantartók a megfelelő biztonsági intézkedések mellett a 

nyáron szokásos karbantartási, felújítási munkákat végezték el, amelyből így több 

minden meg tudott valósulni, mint egy rendes nyári szünet alatt. A takarítás, 

fertőtlenítés több hullámban, a szokásosnál is nagyobb ráfigyeléssel zajlott. Két 

nyugdíj mellett 6 órában dolgozó portásunk, illetve egy nyugdíj mellett dolgozó 

karbantartónk kérte, hogy szüneteltessük a munkaviszonyát a karantén ideje alatt, 

ők fizetés nélküli szabadságon voltak. 

Az intézményben a vezető, és beosztás szerint egy helyettes tartózkodott.  

 

XIV./2.2. Tapasztalatok, fejlesztendő feladatok 

- A kapcsolattartásnak minden lehetséges formáját igénybe vették a pedagógusok. 

Egységes elveket kell kialakítani arra az esetre, ha a tanulók késnek a feladatukkal, 

egyértelmű a másolás, nem jelez vissza semmilyen módon, stb. 

- Új nevelési terület az online tér: „online etikett” megtanítása! Jó tapasztalat volt az 

elmúlt időszak arra, hogy mennyire nehéz a fiataloknak a kommunikációs 

szabályok, udvarias viselkedési formák betartása az online kommunikáció során. 

(Megszólítás, viszontválasz, stb.)  

- A kezdeti lelkesedés után mutatkozni kezdtek a fáradás, fásultság jelei a 

tanulóknál, a pedagógusoknak is egyre nehezebbé vált a motiváció. Ez leginkább 

az elszemélytelenedésnek tudható be. Esetleges újabb távoktatás esetén az online 

órák megtartásának módját és ehhez kapcsolódó órarendet ki kell dolgozni. Ez 

segíthet abban is, hogy ne folyjon egybe a munkaidő a magán élettel. 
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- A tantermen kívüli oktatás során kiderült, hogy sok kollégának nehézséget okozott 

az eszközhiány, hiszen ebben a formában a család több tagja is rászorult az otthoni 

géphasználatra. Feltétlenül szükséges lenne, hogy minden pedagógus 

hozzájuthasson saját laptophoz.  

- Az iskolai internet kapacitás jónak mondható. Otthoni megfelelő sávszélességű 

internettel azonban nem minden kolléga rendelkezik. 

- A családok részéről gondot okozott az eszközhiány (több családtag volt kénytelen 

egyszerre online dolgozni), illetve a nem megfelelő internetkapcsolat (pl. korlátolt 

adatforgalom). Problémát jelentett még a nagyon eltérő informatikai tudás, bár a 

kényszer nagyon gyors gyakorlati tanulást idézett elő a pedagógusoknál és a 

tanulóknál egyaránt. Az online tanulás feltételeinek elsajátítására szeptembertől 

tudatosan és célirányosan fel kell készíteni tanulóinkat. (Informatika és technika 

tantárgyak keretében elsősorban.) 

- A Google Classroom használatával alapvetően elégedettek voltunk, megfelelőnek 

tartjuk az egységes használatát. Néhány más felület feltérképezése még 

hasznosnak bizonyulhat a továbbiakban, arra vonatkozóan, ami a Google 

Classroomban esetleg hiányosság. (Pl. kevés tárhely.) 

 

 

XIV./2.3. Javaslatok a fenntartó számára 

- Bár iskolai laptopok kiadásával megoldottuk a felmerülő eszközhiányok pótlását, 

azonban a legjobb megoldást az jelentené, ha minden pedagógus rendelkezne 

saját laptoppal, hiszen egy laptop egy pedagógus számára munkaeszköz. (Az 

iskolai laptopok beállításai az iskolai rendszerhez és munkavégzésekhez vannak 

igazítva. Szinte minden esetben szükséges volt bizonyos adatok törlése, a rendszer 

újratelepítése, stb. Ezeket a munkákat ugyanígy el kell végezni, amikor 

visszakerülnek a gépek iskolai használatba, hiszen időközben a pedagógusok 

részéről is kerülhettek fel olyan adatok, amelyek nem kerülhetnek illetéktelen 

kézbe.) 

- A digitális oktatással kapcsolatos továbbképzésekre megnőtt az igény 

(módszertan, eszközök, tananyag, stb), ezért ezek feltérképezése, megszervezése, 

támogatása a fenntartó részéről nagy segítség lenne.  

- Egy tapasztalatcsere megszervezése a digitális oktatással kapcsolatosan szintén 

hasznos lenne. 
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XIV./3. A ballagási ünnepség 

A 12. évfolyam ballagási ünnepségét online tartottuk meg. Kreatív kollégákkal ballagási 

kisfilmet készítettünk, ebben köszöntünk el végzős diákjainktól. A karantén helyzet lazítása 

után, a tanévzáró értekezletre behívtuk azon diákokat, akik kitűnő tanulmányi eredményük 

miatt díjazásban részesültek, és a tantestület előtt adtuk át ajándék könyvutalványukat. 

A 8. évfolyam ballagási ünnepségét az enyhébb korlátozási intézkedéseknek köszönhetően, 

minden egészségügyi szabályt betartva megtartottuk. (Létszámkorlátozás, távolságtartás, 

szabadtér, nem jártuk körbe az iskolát, stb.) A szülők nagyon hálásak voltak a ballagás 

rendkívüli körülmények közötti megszervezéséért.  

A bizonyítványosztásokat osztálykeretek között tartották meg az osztályfőnökök. Az 

osztályokat különböző időpontokra beosztottuk, és tágas helységekbe helyeztük el. A szülők 

az iskolán kívül tartózkodhattak csak.  
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XV. JÖVŐ ÉVI FELADATOK, JAVASLATOK: 
 

 

 Egy angol szakos kolléga megy nyugdíjba a nyáron, de 16 órában marad tanítani. A 

szakos ellátottság tehát megoldott marad. 

 A városi programokon nagyon szép számmal vettünk részt az idén. A színjátszó 

körünket, illetve az iskolai kórust szinte minden jelentősebb városi eseményre 

meghívták, és a meghívásokat el is fogadtuk. Ezt az aktivitást továbbra is meg kell 

őrizni. 

 A hitélet további elmélyítése, hitelesség megőrzése 

 Karitatív szemlélet erősítése 

 Az organikus pedagógia szemléletének további erősítése, elmélyítése, törekedni az 

„önjáróság” felé.  

 A digitális eljárásrendre úgy kell felkészülni, hogy ne érjen váratlanul annak esetleges 

újbóli bevezetése (feladatok előkészítése, eljárásrend módosítása a tapasztalatok 

tükrében, stb.)  

 Felkészülés az energetikai pályázat keretében megvalósuló beruházásra, a tanítás 

zökkenőmentes lebonyolítása érdekében. 


