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

 

Kiemelt intézményi célok, és azok teljesülése: 

1. Munkafegyelem erősítése az iskolai dokumentumok alapján a napi tanítási gyakorlatban 

(pontos órakezdés-befejezés, tanulói késések visszaszorítása, adminisztrációs fegyelem: 

naprakész naplóvezetés, jegybeírás stb.): részben sikerült, folyamatos feladat. 

A tanulói késések elkerülése érdekében portai ellenőrző rendszert vezettünk be, ami a jelenléti 

oktatás alatt hatékonynak bizonyult. Ezt folytatjuk az elkövetkezendő tanévben is. A digitális 

tanrend alatt viszont jelentősen megnőtt a késések, pontatlan bejelentkezések száma, ez főleg a 

gimnáziumi korosztályra volt jellemző. Sajnos, ebben az esetben sokkal kisebb volt a 

ráhatásunk a diákokra, és sok esetben a szülők sem voltak tisztában az adminisztrált késések, 

hiányzások valós okával. Leghatékonyabbnak a kirívó esetek terén mégis a szülőkkel történő 

közvetlen kommunikáció bizonyult.  

Az adminisztrációs fegyelem esetében érződött, hogy a munkaközösségek tudatosan törekedtek 

ennek megvalósítására. Kevesebb volt az időn túli dokumentálás, jegybeírás elmaradása. Kirívó 

eset egy új kollégánál történt, nála viszont egyéni elbeszélgetésre volt szükség. 

 

2. Közösségfejlesztés munkatársi és diákközösségi (osztályközösségi) szinten egyaránt: 

részben sikerült, további fejlesztendő feladat. 

A járványügyi helyzet nem igazán kedvezett a közösségi rendezvényeknek. Ennek ellenére a 

jelenléti oktatásban tanuló gyerekek számára tanórán kívüli programokat is szerveztek a 

kollégák a tantárgyhoz kapcsolódva (a szűkös lehetőségek ellenére), melyek a szakmai 

ismeretátadás mellett a közösségfejlesztést is szolgálták. Sok kolléga nagyon kreatív módon a 

digitális oktatás adta lehetőségeken belül is tartott közösségfejlesztő programokat (közös 

kakaózás, kisállat bemutató, beszélgetések szervezése, adventi-nagyböjti lelki percek, stb). A 

tanév végi jelenléti iskolai rend alatt szinte minden osztály szervezett egy napos kirándulást, 

és/vagy egyéb közösségi programot (fagyizás, nyársalás, bográcsozás, közös séta, stb.) Minden 

osztályfőnökre igaz, de sok esetben még a szaktanárokra is, hogy a tavaszi jelenléti időszakban 

nagy energiákat fektettek osztályközösségi programok megszervezésére. Külön hálásak 

lehetünk, hogy a tanév végén a szokásos tiszajenői lelkigyakorlatot is sikerült megszervezni a 
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9. évfolyamosok számára, ami most különösen fontos volt az ő esetükben, hiszen legkevésbé 

ők tudtak összekovácsolódni ez idáig. 

A tantestületi közösségfejlesztést is megakasztotta a járvány. Amíg volt rá lehetőség, 

szervezésre került egy-egy napos iskolai kirándulás. Az idei lelkigyakorlatok és szakmai napok 

a csapatépítés témája köré épültek. A szakmai napunk, az adventi és nagyböjti lelki napunk, és 

több bibliaóra digitális formában valósult meg. Ezeken felül szintén digitálisan tartottunk több 

tantestületi értekezletet, amelynek a szakmai munkán túl kifejezetten célja volt az is, hogy 

érezzük egymás jelenlétét, és ne engedjük el egymás kezét. A jelenléti oktatásba való 

visszatéréskor pedig határozott célunk volt a lehetőségekhez igazodva néhány nagyobb 

volumenű iskolai rendezvény megtartása. Így került sor a 12. évfolyamosok „pót ballagására”, 

a nyolcadikosok elbúcsúztatására, illetve pedagógus napi ünnepségre és tanév végi tantestületi 

közös ebédre. Az idei munkatervben megfogalmazott, de meg nem valósult programok 

megvalósítása a következő tanév feladata lesz. 

 

 

3. Pedagógusok és diákok felkészítése a digitális oktatásra, módszertani eszközök bővítése: 

megvalósult. 

 

A digitális oktatás mindennapjaink részévé vált, így a munkatervben szereplő digitális 

kompetencia fejlesztése hangsúlyosan jelent meg a munkánk során. Úgy tapasztaltuk, hogy a 

gyerekek és talán mi is könnyebben boldogultunk a digitális eszközökkel, módszerekkel. A 

pedagógusok közül voltak, akik novembertől csak online tanítottak, de többen voltak, akik 

egyszerre oldották meg a tantermi és az online tanítást az iskolában. Mindkettőnek megvoltak 

a nehézségei. A kollégák és a tanulók is jóval felkészültebbek voltak az előző időszakhoz 

képest, tanultunk annak tapasztalataiból. Már a tanévkezdést követően elkezdtük az intézményi 

Google Classroomra történő átállást. Pontosítottuk, finomítottuk a digitális eljárásrendünket. 

Jobbnak találtuk az órarend szerinti tanítást, a tanulók számára is követhetőbb volt. 

Tapasztalatunk szerint a kommunikáció jól működött tanulók és tanárok között, akinél nem, az 

általában azon múlt, hogy a tanuló (vagy a szülő) nem is akart kommunikálni.  

A munkaközösségeken belüli jó gyakorlatokat a kollégák átadták egymásnak. A távoktatás 

tapasztalatait az előző tanév végi beszámolóban összegeztük. A tapasztalatokat figyelembe 

véve a munkaközösségeken belül a digitális oktatáshoz online feladatbank, digitális tudástár, 

módszertani tudástár, digitális feladatgyűjtemény illetve linkgyűjtemény létrehozására került 

sor. A munkaközösségi értekezletek kötelező eleme volt, hogy az összegyűjtött szakmai 

anyagokat minden pedagógus megismerje. 
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4. Digitális kommunikáció fejlesztése (NETIKETT): megvalósult, folyamatos feladat. 

Az előző tanév tapasztalata az volt, hogy a digitális térben újra kell tanítani a kommunikációt, 

az illendő megszólalást, megszólítást. Hangsúlyossá vált a tanórákon kívüli kommunikáció is, 

hiszen minden felmerülő problémát az online térben kellett megbeszélni, akár szóban, akár 

írásban. Az erre történő felkészítés az osztályfőnöki órák, az informatika és a digitális kultúra 

tantárgy egyik kiemelt feladata volt. Tapasztalataink szerint az idei tanévben már sokkal 

érettebben folyt a kommunikálás a diákok részéről is. A kommunikáció minősége azonban nem 

csak a diákok, hanem a pedagógusok felől is nagyon fontos, amit csak felerősít az a helyzet, 

hogy nem tudhatjuk, ki hall még bennünket a „másik” oldalon. Nagyon fontos tehát a részünkről 

is a tiszteletteljes, egyértelmű, barátságos beszédstílus. Az eljövendő tanév kiemelt céljaként 

fogjuk kezelni az ez irányú kommunikációra való tudatos törekvést. 

 

5. Érzelmi intelligencia nevelése, fejlesztése: megvalósult, folyamatos. 

Bár az online tanítás miatt ezen a téren is nehezített pályán mozogtunk, ebben a tanévben is 

kiemelten fontosnak éreztük az érzelmi intelligencia fejlesztését. Törekedtünk fejlesztésére 

mind a módszereink, mind pedig a megválasztott feladattípusok, szövegek tekintetében. Egy-

egy témához kapcsolódóan olyan kiegészítő online tartalmakat ajánlottunk a gyerekeknek, 

amelyek egy adott téma elmélyítésén túl az érzelmi intelligenciájukat is segíthették. Alsó és 

felső tagozaton a tantermen kívüli oktatásra történő átállásig szinte minden közösségi 

programot megvalósítottunk, természetesen alkalmazkodva a járványügyi helyzethez. A 

gyakorlatban ez osztályszintű megvalósítást eredményezett. (Pl. nem volt iskolai farsang, de a 

diákok egész nap jelmezben lehettek az iskolában, és osztályonként „farsangolhattak”.) 

A CSÉN 1-6. évfolyamon képzett pedagógusokkal folytatódott. 

Horváthné Papp Andrea kolléganő a tavalyi évhez hasonlóan heti rendszerességgel tartott 

élménypedagógiai órákat. 

A Liget Úti EGYMI-vel közös pályázat megvalósítása keretében érzékenyítő foglalkozáson 

vettek részt a felső tagozatosok. 

Az organikus pedagógia azon elemeit, amelyeket a pedagógiai programunkban intézményünk 

számára megfogalmaztunk, megvalósítottuk. (Lásd lentebb.) 
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6. Hitélet elmélyítése: részben megvalósult, folyamatos. 

E tanév őszén Gáspár István atyával és Polcz Zoltán káplán atyával vettünk részt egy szakmai 

napon a jezsuita gimnáziumban, ahonnan nagyon sok jó gyakorlattal tértünk haza. Az ott 

látottakat elsősorban a felső tagozat és a gimnáziumi korosztály számára szerettük 

volna/szeretnénk átültetni. Ennek előkészítése meg is történt, de a járványhelyzet szinte 

mindent megakadályozott. Természetesen mihelyt a lehetőségek engedik, folytatjuk az ez 

irányú munkát is. A lelki programok kidolgozására felállt egy öt tagú csoport, amelynek tagjai 

között a káplán atya is helyet kapott, amit nagyon fontosnak tartok, mert így is szorosabbá tud 

válni a plébánia és az iskola együttműködése. A végső cél az lenne, hogy a fiatalokat a plébánia 

közösségébe is be tudjuk kapcsolni, hogy a vallásos gyakorlat az iskolai életen túl is jelen 

legyen és maradandóvá váljon fiataljaink életében. Az ősz folyamán a csoportnak egy 

önismereti nap szervezésére még volt lehetősége felső tagozaton, amely nagy sikerrel zárult a 

diákok körében. A tavaszi felsős lelkigyakorlatot a járványhelyzet meghiúsította.  

A tanév sajátossága miatt még nagyobb hangsúlyt kaptak a hittan órák a lelki nevelés terén. 

Örvendetes az is, hogy az arra alkalmas osztályfőnökök a saját osztályukban szintén nagyobb 

hangsúlyt fektettek a hitéleti nevelésre, kisebb programok szervezésére, az ünnepek 

megélésére. A templomok bezárásáig mentek az osztálymisék, a vasárnapi diákmisék, bár ez 

utóbbi a járványhelyzet árnyékában ugyanúgy „félgőzzel”, mint ahogy az általános szentmisére 

járás is. A 9. és 10. évfolyam számára a tiszajenői lelkigyakorlatokat ősszel és tavasszal is meg 

tudtuk tartani, ez – főleg ennek a két korosztálynak, akik a leginkább megsínylették 

közösségileg az elmúlt másfél évet – nagyon sokat jelentett. A diákok visszajelzései 

egyértelműen ezt mutatták. Örömteli az is, hogy az első áldozásra való felkészülés 3. 

évfolyamon meg tudott valósulni. Összességében tehát hitélet szempontjából is elég felemás 

évet zártunk, de nagyon bízunk a kedvező folytatásban, abban, hogy megújult lelki életet tudunk 

adni az iskolának. 

 

7. Felkészülés a Kréta-rendszer használatára: megvalósult, folyamatban. 

A fenntartó útmutatása és ütemterve alapján készülünk a Kréta-rendszer bevezetésére. Ennek 

felelőse Molnár Zsolt igazgatóhelyettes, aki eddig is nagyon precízen és megbízhatóan 

felügyelte a jelenlegi F2 rendszert. Az online képzésen részt vettünk, kiosztásra kerültek már 

bizonyos jogosultságok, az adatok feltöltése előrehaladott állapotban van. A tantestület 
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tájékoztatást kapott a változásról, konkrét képzésre a tanév-előkészítő időszakban kerül sor. 

Mindenki nyugodtan várja az új rendszer élesítését.  

 

Az intézményi önértékelés és tanfelügyelet által megjelölt fejlesztendő területek 

megvalósítása: 

 

Az intézményi önértékelésünk 2019 májusában megtörtént. Az ehhez kapcsolódó intézkedési 

tervben három fő feladatot fogalmaztunk meg: 

1. Közösségi nevelés, közösségfejlesztés 

2. Módszertani megújulás 

3. Az információáramlás hatékonyabbá tétele 

 

A célkitűzések megvalósítása érdekében az alábbi lépéseket tettük: 

 

1. A közösségi nevelés, közösségfejlesztés a tanulóközösségek és a tantestület 

közösségfejlesztését is jelentette. 

a.) tanulóközösségek: a jelenléti oktatás ideje alatt volt erre több lehetőség: 2020. szeptember-

októberi időszakban, illetve 2021. május 10. után: 

- osztályszintű lelki napok Tiszajenőn: 2020 őszén a 10. évfolyam, 2021 májusában a 9. 

évfolyam osztályai számára. 

- 2021 májusában: osztálykirándulások, múzeumlátogatás, közös sportprogramok, 

szabadtéren szülőkkel közös programok 

- dec. 14: pályaorientációs nap online (9-12. évfolyam) és jelenléti ( 1-8. évfolyam) 

formában. 

- szalagtűzés és iskolai ballagás a 12.-es végzős évfolyamnak (november eleje és június 

vége) 

- ballagás a 8. osztályosoknak június 11-én 

- online formában megemlékezések a nemzeti ünnepekhez és emléknapokhoz kötődve 

b.) tantestület: 

- tantestületi megbeszélések és Bibliaórák online és jelenléti formában; 

- karácsonyi műsor online és jelenléti formában; 

- május 10 után: pedagógusnapi megemlékezés és tanév végi tantestületi ebéd. 
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2. Módszertani megújulás: 

- az előző tanévben a tantestület közel 50 %-a részt vett Petkes Csaba 3 órás 

élménypedagógiai képzésén, illetve a Kalandok és álmok című 30 órás programon. 

Ennek a két képzésnek a belső tudásmegosztása történet meg 2021 augusztusában a 

munkaközösségeken belül.  

- a digitális oktatás hatékonyabbá tétele céljából megszerveztük a google suite felület 

használatát még 2020 szeptemberében, mely később, az online oktatás alatt jóval több 

lehetőséget nyújtott pedagógusainknak.  

 

3. Hatékonyabb kommunikáció: 

- a tantestület tájékoztatása rendszeres e-mailek formájában, illetve a google suite-on 

külön tanári szoba lett létrehozva. Ebben a virtuális tanári szobában hatékony 

kommunikáció alakult ki. A munkaközösségek is létrehozták a saját osztálytermüket 

(classroom) a google felületen, ahol rendszeresen tartottak MEET találkozókat; 

- a tantestületi értekezletek és a Bibliaórák MEET formában valósultak meg a 

karanténidőszakban.  

- szülőkkel: 

- jelenléti beiskolázási szülői értekezlet november elején; 

- online szülői értekezletek, fogadó órák, tájékoztatók leendő elsős és kilencedikes 

szülőknek; 

- választmányi gyűlés 2021 tavaszán volt. 

 

 

Intézményi tanfelügyelet még nem volt. A következő tanévben, 2021 decemberében várható.  

 

  



8 

 

 

II. SZEMÉLYI FELTÉTELEK 

II./1. Pedagógusok: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Megszűnt pedagógus jogviszony(ok)  

Felsorolás (fő)  

Szakképzettség 

(tanító/…szakos 

tanár ) 

Álláshely 

(teljes/részmunkai

dő)  

Álláshely 

(határozott/határo

zatlan) 

Megszűnés oka 

(pl. nyugdíjazás 

stb.)  

1 fő 
gimnáziumi tanár 

(matematika) 
teljes  határozott szerződés vége 

1 fő 
gimnáziumi tanár 

(matematika) 
rész határozott szerződés vége 

1 fő 
gimnáziumi tanár 

(testnevelés) 
óraadó  határozott szerződés vége 

1 fő 
gimnáziumi tanár 

(matematika) 
teljes  határozott szerződés vége 

 

 

Új pedagógus(ok) 

Felsorolás (fő) 
Szakképzettség 

(tanító/…szakos tanár) 

Álláshely 

(teljes/részmunkaidő) 

Álláshely 

(határozott/határozatlan

) 

4 fő 

gimnáziumi tanár 

(matematika + magyar 

+ angol nyelv + 

biológia) 

teljes határozott 

1 fő 
gimnáziumi tanár 

(matematika) 
rész határozott 

 

 

Tartósan távollévő pedagógusok 

Felsorolás (fő) 

Szakképzettség 

(tanító/…szakos 

tanár 

Álláshely 

(teljes/részmunka

idő 

Álláshely 

(határozott/határo

zatlan 

Oka (pl. GYED 

stb.) 

4 fő tanító teljes határozatlan GYED 

2 fő 

gimnáziumi tanár 

(angol nyelv + 

biológia) 

teljes határozatlan GYED 

 

 

Jelenleg (2021. június 1. állapot szerint) a 

pedagógusok száma 

fő 

teljes munkaidőben 60 

részmunkaidőben 3 

óraadó 4 

Összesen: 67 
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Létszám alakulása: 

2020. augusztus 1 – 2021. június 30. közötti időszakban: 

Belépő alkalmazottak száma: 17 fő 

ebből: 

- pedagógus: 5 fő 

- nevelő munkát segítő dolgozó: 2 fő 

- technikai alkalmazott: 10 fő 

Kilépő alkalmazottak száma: 

 ebből: 

  - pedagógus: 3 fő 

  - nevelő munkát segítő dolgozó: 0 fő 

  - technikai alkalmazott: 10 fő 

 

 

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 

 Boros András 

 

Evangélikus: 

 Békésy Gyöngyi – tanító 

 Győri Péter Benjámin – lelkész 

 Győri Péter Benjáminné - tanító 

 Kissné Tatár Zsófia – hitoktató 
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Református: 

 Ádám Erzsébet – tanító 

 Bárány György – hitoktató 

 Kozákné Kovalkova Ilona – hitoktató 

 Schwanzer-Csák Mariann – hitoktató 

 Szin Lászlóné – magyar; német 

 Végh Rebeka – hitoktató 

 

 

II./2. Technikai dolgozók 
 

 

 

 

  

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

a feladatot. Valamennyien főiskolai végzettséggel, a pedagógiai asszisztensek pedig 

szakképesítéssel rendelkeznek. 

 

 

 

II./3. Tanulók: 
 

a.) Létszám – október 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jelenleg a technikai dolgozók száma fő 

teljes állásban 8 

részmunkaidőben: 10 

Tagozat  (fő) 

Alsó tagozat 183 

Felső tagozat 114 

Általános iskola összes 297 

Középiskolás - összes 503 

   8 évfolyamos gimnázium  220 

   társadalomtudományi tagozat 90 

   általános gimnáziumi tagozat 74 

   angol nyelvi tagozat 84 

   ének-zene tagozat 27 

   dráma tagozat 8 

Teljes iskola - összes 800 

   ebből magántanuló  1 

   ebből szüneteltető 4 
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b.) SNI, HH és HHH tanulók létszáma – október 1. 

 

Általános iskola 

 

Évfolyam SNI HH HHH Nevelésbe 

vett 

1. 3 - 1 1 

2. 2 - - - 

3. 2 - 1 1 

4. 1 - 1 1 

5. 1 - 1 1 

6. 2 - 1 1 

7. 2 - - - 

8. 3 - 1 1 

Összesen: 16 - 6 6 

 

Gimnázium 

 

Évfolyam SNI HH HHH Nevelésbe 

vett 

5. - - - - 

6. - - - - 

7. 1 - - - 

8. - - - - 

9. 1 - - - 

10. - 2 - - 

11. 2 - - - 

12. 2 - - - 

Összesen: 6 2 - - 

 

c.) Tanulócsoport 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

A tanulói létszám évek óta egyenletesen emelkedik. Első évfolyamra beiratkozók száma inkább 

stagnál, viszont erre a tanévre valamelyest emelkedett. A 9. évfolyamra viszont egyre nagyobb 

a túljelentkezés, és ebben az évben is 36, 38 fővel indítottuk az osztályokat. Erre azért van 

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 

- dráma 1 

Tanuló szoba, napközi 4 
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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.  

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

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, illetve Hecker Anikó 

pasztorálpszichológiai munkatársunkat, aki a mindennapjainkban elengedhetetlen a gyermekek 

megsegítése érdekében. 

Minden esetben sikerült a szülőkkel való kapcsolatfelvétel és az együttműködés is. 

2 HH és 6 HHH (ebből 6 nevelésbe vett) tanulónk van, ezt a létszámot jól tudjuk kezelni. 
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III. TANULMÁNYI ÉS VERSENYEREDMÉNYEK 
 

III./1. Tanulmányi eredmények 

 

a.) Az iskola és tagozatonkénti tanulmányi átlaga 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Tanulmányi 

teljes átlag 
2020-2021 2019-2020 2018-2019 2017-2018 2016-2017 2015-2016 

Alsó tagozat 4,81 4,88 4,82 4,84 4,82 4,79 

Felső tagozat 4,26 4,34 4,15 4,05 4,00 4,09 

Gimnázium – 

8 évfolyamos 
4,49 4,51 4.50 4,48 4,51 4,55 

Gimnázium – 

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

 

 

  

Alsó tagozat 

 

2020-21.tanév 1. A 1. B 2. A 2. B 3. A 3. B 4. A 4. B Összesen 

Osztálylétszám 

10.01. 
28 28 18 12 16 19 26 26 183 

Osztálylétszám 

01.20. 
28 28 18 12 16 18 25 26 181 

Érkezett - 1 - - - - - - 1 

Távozott - 1 - - - 1 1 - 3 

Osztályátlag 

(teljes) 
- - 4,9 4,88 4,85 4,85 4,68 4,73 4,81 

Magatartás átlag 4,67 4,82 4,78 4,86 4,59 4,61 4,8 4,85 4,75 

Szorgalom átlag 4,93 5 4,89 4,77 4,82 4,94 4,8 4,73 4,86 

Egy főre jutó 

hiányzás (óra) 
         

 Átlag 

Iskolai összes teljes átlag 4,37 

Alsó tagozat 4,81 

Felső tagozat 4,26 

Gimnázium – 8 évfolyamos 4,49 

Gimnázium – 9-12. évfolyam 3,98 

Gimnázium 4,23 
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      igazolt 65,36 70,36 68,28 52,09 24,29 91,28 59,73 58,73 61,26 

      igazolatlan - - - - - - - - - 

Kitűnő (5,0) 

tanulók száma 
- - 13 13 8 10 10 16 70 

4,49 felett 

teljesítők száma 
- - 4 8 9 7 10 5 43 

Jav.vizsg. 

tanulók - összes 
- - - - - - - - - 

      1 v. 2 v. 3 

tantárgyból 
- - - - - - - - - 

      3-nál több 

tantárgyból 
- - - - - - - - - 

Összes tantárgyi 

bukás 
- - - - - - - - - 

Osztályozatlan 1 - - - - - - - 1 

Osztályozó 

vizsgára 

kötelezett  

- - - - - - - - - 

Osztályozó 

vizsgát tett 
- - - - - - - - - 

 

 

 

Felső tagozat 

 

2020-21.tanév 5. A 6. A 7. A 8. A Összesen 

Osztálylétszám 

10.01. 
26 31 31 26 114 

Osztálylétszám 

01.20. 
26 30 31 26 113 

Érkezett - - - - - 

Távozott - 1 - - 1 

Osztályátlag 

(teljes) 
4,46 4,59 4,14 3,87 4,26 

Magatartás átlag  4,46 4,7 4,53 4,23 4,48 

Szorgalom átlag 4,23 4,57 4,17 3,85 4,2 

Egy főre jutó hiányzás (óra)      

      igazolt 59,12 49,7 83,77 97,35 72,48 

      igazolatlan - - 0,1 0,88 0,25 

Kitűnő (5,0) tanulók száma 6 2 - 1 9 

4,49 felett teljesítők száma 4 18 7 4 33 

Jav.vizsg. tanulók - összes - - 1 - 1 

      1 v. 2 v. 3 tantárgyból - - 1 - 1 

      3-nál több tantárgyból - - - - - 

Összes tantárgyi bukás - - 1 - 1 

Osztályozatlan - - - - - 

Osztályozó vizsgára kötelezett  - - - - - 

Osztályozó vizsgát tett - - - - - 
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8 évfolyamos gimnáziumi tagozat 

 

2020-21.tanév 5. G 6. G 7. G 8. G 9. G 10. G 11. G 12. G Összesen 

Osztálylétszám 

10.01. 
33 33 33 30 27 19 19 27 220 

Osztálylétszám 

01.20. 
33 33 33 31 27 19 19 27 221 

Érkezett - - - 1 - - - - 1 

Távozott - - - - - - - - - 

Osztályátlag 

(teljes) 
4,85 4,81 4,77 4,43 4,43 4,11 4,09 4,43 4,49 

Magatartás 

átlag  
5 4,91 4,88 4,3 4,48 4,5 4,42 4,62 4,64 

Szorgalom átlag 4,91 4,79 4,72 4,37 4,19 4,11 3,95 4,31 4,42 

Egy főre jutó 

hiányzás (óra) 
         

      igazolt 60,61 60,88 51,78 74,87 53,56 46,05 55,89 36,08 54,96 

      igazolatlan - - - - 0,89 0,53 2,21 2 0,7 

Kitűnő (5,0) 

tanulók száma 
12 10 6 3 2 1 4 3 41 

4,49 felett 

teljesítők száma 
18 22 24 11 12 2 9 9 107 

Jav.vizsg. 

tanulók - összes 
- - - - - - - - - 

      1 v. 2 v. 3 

tantárgyból 
- - - - - - - - - 

      3-nál több 

tantárgyból 
- - - - - - - - - 

Összes tantárgyi 

bukás 
- - - - - - - - - 

Osztályozatlan - - - - - - - - - 

Osztályozó 

vizsgára 

kötelezett  

- - - - - - - - - 

Osztályozó 

vizsgát tett 
- - - - - - - - - 

 

 

 

Gimnáziumi tagozat 

 

2020-21.tanév 9. A 9. B 10. A 10. B 11. A 11. B 12. A 12. B Összesen 

Osztálylétszám 

10.01. 
36 39 37 34 39 37 31 30 286 

Osztálylétszám 

01.20. 
36 39 37 34 39 37 31 30 283 

Érkezett - - - - - - - - - 

Távozott - - - - - - - - - 

Osztályátlag 

(teljes) 
3,84 3,77 3,82 4,13 3,8 4,02 4,25 4,19 3,98 
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Magatartás átlag  4,47 3,79 4,41 4,76 4,22 4,16 4,39 4,63 4,35 

Szorgalom átlag 3,78 3,61 4,03 4,15 3,62 3,97 4,1 4,17 3,93 

Egy főre jutó 

hiányzás (óra) 
         

      igazolt 51,58 64,21 76,08 51,56 90,32 62,49 44,84 43,93 60,63 

      igazolatlan 0,94 6,45 4,32 0,26 2,65 0,46 1,55 2,8 2,43 

Kitűnő (5,0) 

tanulók száma 
- 1 - - 1 - - - 2 

4,49 felett 

teljesítők száma 
3 4 7 8 3 11 11 10 49 

Jav.vizsg. 

tanulók - összes 
1 4 1 - 4 1 - - 11 

      1 v. 2 v. 3 

tantárgyból 
1 4 1 - 4 1 - - 11 

      3-nál több 

tantárgyból 
- - - - - - - - - 

Összes tantárgyi 

bukás 
         

Osztályozatlan - - - - - - - - - 

Osztályozó 

vizsgára 

kötelezett  

- - - - - - - - - 

Osztályozó 

vizsgát tett 
- - - - - - - - - 

 

 

Osztályátlagok (diagramban) 

 
 

 
 

 

 

 

 

4,90 4,88 4,85 4,85
4,68 4,73

4,46

4,85
4,59

4,81

4,14

4,77

3,87

4,43

3,84 3,77

4,43

3,82
4,13 4,11

3,80
4,02 4,09

4,25 4,19
4,43

0,00

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

6,00

Osztályátlagok 2020-2021. tanév
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b.) Tantárgyi átlagok tantárgyanként 

 

alsó tagozat 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

felsős tagozat 

 

4,75
4,66

4,58

4,70

4,90
4,96 4,95 4,97

4,71

4,89

4,30
4,40
4,50
4,60
4,70
4,80
4,90
5,00

Alsó tagozat - tantárgyi átlageredmények

Tantárgyak Átlag 

magyar irodalom 4,75 

magyar nyelv 4,66 

matematika  4,58 

környezetismeret  4,70 

ének-zene 4,90 

vizuális kultúra  4,96 

testnevelés 4,95 

életvitel és gyakorlat  4,97 

angol nyelv  4,71 

hittan 4,89 

Tantárgyak Átlag 

magyar irodalom  4,20 

magyar nyelv 3,97 

matematika 3,75 

történelem 4,24 

angol nyelv 3,88 

német nyelv 4,53 

természetismeret 3,93 

természettudomány 4,00 

informatika 4,06 

digitális kultúra 4,08 

földrajz 3,32 

biológia 3,67 

fizika 3,49 

kémia 3,23 
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8 évfolyamos gimnázium  

 

4,20
3,97

3,75
4,24

3,88

4,53

3,93 4,00 4,06 4,08

3,32
3,67 3,49

3,23

4,70
5,00

4,60 4,73 4,75
4,99 4,86

0,00

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

6,00

Felső tagozat - tantárgyi átlageredmények

technika 4,70 

technika és tervezés 5,00 

ének-zene 4,60 

vizuális kultúra 4,73 

testnevelés 4,75 

erkölcstan 4,99 

hittan 4,86 

Tantárgyak Átlag 

magyar irodalom  4,47 

magyar nyelv 4,49 

matematika 3,98 

történelem 4,51 

angol nyelv 4,57 

német nyelv 4,54 

német 2. id. nyelv 4,37 

latin nyelv  4,09 

természetismeret 4,48 

természettudomány 4,61 

informatika 4,40 

digitális kultúra 4,55 

földrajz 4,23 

biológia 3,94 

fizika 3,98 

kémia 4,17 

technika 5,00 

technika és tervezés 5,00 

ének-zene 4,93 

vizuális kultúra 4,53 
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4 évfolyamos gimnázium 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4,47 4,49

3,98

4,51 4,57 4,54 4,37
4,09

4,48 4,61
4,40 4,55

4,23
3,94 3,98

4,17

5,00 5,00 4,93
4,53

4,96 4,86 4,83
4,45

5,00
4,68 4,69

0,00

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

6,00

8 évfolyamos gimnázium - tantárgyi átlageredmények

testnevelés 4,96 

erkölcstan 4,86 

hittan 4,83 

latin örökségünk 4,45 

dráma és tánc  5,00 

mozgóképkultúra 4,68 

életvitel és gyakorlat  4,69 

Tantárgyak Átlag 

magyar irodalom  3,74 

magyar nyelv 3,84 

matematika 3,35 

történelem 3,82 

angol nyelv 4,06 

német nyelv 3,86 

francia nyelv 3,29 

informatika 4,22 

digitális kultúra 3,63 

földrajz 3,70 

biológia 3,43 

fizika 3,34 

kémia 3,43 

ének-zene 4,85 

vizuális kultúra 4,22 

testnevelés 4,68 

erkölcstan 4,66 

hittan 4,76 

dráma és színház 5,00 

mozgóképkultúra 4,36 

életvitel és gyakorlat  4,67 
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A tizenkét évfolyam osztályátlagait többféle szempontból vizsgáljuk.  

Az alsó tagozat osztályátlagai a kitűnő és 4,68 között mozognak, ez a tanulmányi eredmény 

általános jellemző itt. A tagozat átlaga három év vonatkozásában mindvégig 4,8 felett van, ez 

kiegyensúlyozott, jó teljesítményt jelent. 

 Az 5. és a 8. osztályok eredményeit vizsgálva megállapítható, hogy a 8 évfolyamos gimnáziumi 

osztályok közül valamennyi osztály átlaga mindig jobb a párhuzamos felső tagozatos 

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 4,85-ös átlaga lett a legjobb az 5-8. évfolyamok 

vonatkozásában, őt követi a 6. G 4,81-es átlaggal. Ugyanakkor a 6. A osztály átlaga (4,59) is 

jónak mondható, ők a tavalyi jó eredményüket (4,75) idén is közel tudták tartani. Emellett egyre 

jellemzőbb a motiváltság és elköteleződés az A osztályban is.  Remélhető, hogy ez a tendencia 

folytatódik, és a két képzéstípus párhuzamos osztályai között a különbség az eredményekben 

és tanulói motivációban kiegyenlítődik majd.   

Ugyanakkor a felső tagozat gyengébb tanulmányi eredménye a tanulók képességeivel függ 

össze. Itt azonban jóval kisebbek az osztály létszámok, mint a gimnáziumi osztályokban, ezért 

több lehetőség van az egyéni foglalkozásokra, felzárkóztatásokra és nagyobb gondot tudunk 

fordítani a nyolcadik osztály utáni pályaválasztásra.  

Sajnálatos, hogy a nyolc évfolyamos képzésünkről a nyolcadik osztály után 5-6 tanuló – most 

már tendenciaszerűen - a város más, nagy múlttal rendelkező gimnáziumaiba jelentkezik át. Ezt 

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

3,74 3,84
3,35

3,82
4,06 3,86

3,29

4,22

3,63 3,70
3,43 3,34 3,43

4,85

4,22
4,68 4,66 4,76

5,00

4,36
4,67

0,00

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

6,00

4 évfolyamos gimnázium- tantárgyi átlageredmények
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tagozatos gimnáziumokban folytatják tanulmányaikat. Ugyanakkor ebben a tanévben a 8. A 

osztályból 7 tanuló marad a mi négy évfolyamos gimnáziumi képzésünkben.  

A gimnáziumi osztályoknál 9-12. évfolyamon a tanulói eredményeken látszik, hogy a kollégák 

munkája nagy hozzáadott pedagógiai értéket jelent a tanulók iskolai teljesítményében. Minden 

évben nyomon követjük a tanulók egyéni tanulmányi eredményeinek változását, ebben a 

személyre szabott megsegítés nagyon jellemző a problémát jelentő tantárgyak esetében, 

különösen a kötelező érettségi tantárgyak tekintetében. 

Itt is jellemző a különbség a nyolc évfolyamos G osztály és a négy évfolyamos A és B osztályok 

tanulmányi eredménye között a G osztályok javára. A nyolc évfolyamos osztályainkban az 5-

8. évfolyamokról hozott tudás a 9-12. évfolyamokon biztos alapokat jelent az érettségire és a 

továbbtanulásra való felkészülésben. Ez a különbség (legalább 0,2 tizedes) egyértelműen az 

érettségi eredményeken is meglátszik. A G osztályok tanulóinak többsége jelentkezik 

előrehozott érettségire és itt a legmagasabb a nyelvvizsgák száma is.  

A munkaközösségek kiemelt feladata a helyi tantervben megfogalmazott egységes értékelés 

megvalósítása, valamint 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, tanórákon megvalósítható 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 tantárgyi átlagokat megfigyelve megállapítható, hogy a humán tárgyak és az idegen nyelvek 

(különösen az angol nyelv) tanítása eredményesebb valamennyi évfolyamon. Továbbra is 

nehézséget jelent a matematika, a kémia, a biológia és a fizika tantárgyak tanítása. A négy 

évfolyamos gimnáziumi osztályokban még a 2. idegen nyelv eredményei (különösen a francia) 

maradnak el a humán tárgyaktól. Tanulóink inkább az első idegen nyelv eredményes tanulására 

helyezik a hangsúlyt, a második nyelvre már kevés energia marad.  

Örvendetes, hogy az új NAT-hoz kapcsolódó új helyi tantervünkben több bontást is terveztünk 

matematikából és magyarból is a hatékonyabb kompetenciafejlesztés céljából, és ezeket 

eredményesen meg is tudtuk valósítani.  

Összességében minden gimnáziumi osztályban kiemelkedően eredményes az első idegen nyelv 

(angol nyelv) tanítása. A heti két többletóra (a kerettantervi ajánlóhoz képest több) lehetőséget 
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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) 

 

 

 

  2020-2021 2019-2020 2018-2019 2017-2018 2017-2019 2016-2015 

Kitűnők száma 

(5,0) 
122 169 139 134 128 116 

4,49 felett 

teljesítők száma 
240 216 195 184 159 147 

2,0 alatt 

teljesítők száma 
1 0 0 0 0 0 

Javítóvizsgára 

utalt tanulók 

száma 

12 6 11 9 10 7 

Évismétlésre 

kötelezettek 

száma 

2 0 0 0 1 0 

Az összes 

tantárgyi bukás 

száma 

20 7 13 10 18 8 

 

 

 
Öt év átlagát vizsgálva eddig jellemző volt, hogy a kitűnő és a 4,49-es átlag fölötti tanulók 

száma évről évre emelkedik. Ebben a tanévben ez a szám csökkent. Ezzel összefüggésben 

viszont nőtt a 4,49 felett teljesítők száma. Jellemzőbb lett a kitűnők helyett a 2-3-4 darab 

négyessel rendelkező jeles tanulók száma. Feladatunk az okok feltárása. Míg tavaly év végén 

megállapítható volt, hogy a digitális oktatás márciusi bevezetése hozzájárult az akkori 

eredmények javulásához, addig idén a digitális oktatásban szerzett jegyek már reálisabbak 

voltak. Ennek oka az órarendi oktatás alkalmazása, a MEET-es órák nagy számú 

megvalósulása, ezáltal a reálisabb értékelés lehetősége.  A digitális oktatás során a pedagógusok 

még inkább alkalmazták a pozitív megerősítés elvét. A tanulók többsége gyorsan 

alkalmazkodott az újfajta (MEET) tanulási eszközrendszerhez. Néhány tanuló azonban nem 

tudott (és/vagy nem akart) ebben a formában eredményes lenni. Nagyon fontos volt ebben a 

tanévben is, hogy a lemaradó tanulókra odafigyeljünk, és megadjunk minden segítséget nekik 

a tárgyi feltételek és a pedagógiai-tantárgyi megsegítés vonatkozásában is.  

Feladatunk a kitűnő tanulók számának emelése.  
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A bukások száma jelentősen megnőtt, különösen az előző tanévhez képest. Változás az is, hogy 

a természettudományos tárgyak mellett lett bukás történelemből és idegen nyelvekből is. Ez a 

gyengébb képesség mellett a szorgalom és a motiváció hiányát is jelzi.  

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

fejlődtek tanulóink saját elvárásainkhoz képest. Emellett fontos a szülői háttér 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 fontos lesz figyelmet fordítani a felzárkóztatásra, a korrepetálásra és a szülőkkel 

való rendszeres kapcsolattartásra és együttműködésre.  

A tanév során egy tanulónk (11. 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. Tanulási nehézségekre hivatkozva és nagykorúsága miatt 2021 

márciusában tanulmányait saját döntése alapján megszakította nálunk.  

 

d.) A dicséretek száma: 

Elektronikus napló év végi adatai alapján: 

 

 

Tantárgyak Dicséretek száma 

Magyar irodalom 84 

Magyar nyelvtan 67 

Történelem 27 

Erkölcstan 0 

Hittan 40 

Matematika 57 

Informatika 34 

Fizika 1 

Biológia 9 

Kémia 13 

Földrajz 5 

Ének-zene 36 

Természetismeret 11 

Környezetismeret 24 

Technika 10 

Latin örökségünk 4 

Angol nyelv 61 

Német nyelv  37 
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Latin nyelv 5 

Vizuális kultúra 27 

Hon- és népismeret 0 

Testnevelés 41 

Dráma és tánc 9 

Mozgóképkultúra 4 

Életvitel és gyakorlat 29 

Digitális kultúra 6 

Összesen: 641 
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Elektronikus napló év végi adatai alapján: 

 

A dicséretek száma nőtt az előző évhez képest, és egységesebb is lett. A munkaközösségek 

pontosították, hogy mire és miért adható a tantárgyi dicséret. A dicséretek ösztönző hatását 

többségében kihasználták pedagógusaink.  

 Jellemzően magasabb azokban az osztályokban a dicséretek száma, ahol az osztályátlag is 

magasabb. Ez alól kivétel a 12. évfolyam.  

 

 

 

e.) Tanulmányi elégtelenek száma: 

 
 

Tantárgyi bukások 2020/2021. év vége 
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7. A      1   1 1 

9. A      1  1 2 1 

9. B 4 1 1      6 4 

10. A    1 1    2 1 

11. A    1  3 3  7 4 

11. B      1 1  2 1 

Tantárgyi bukások 4 1 1 2 1 6 4 1 20 12 
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Ebben a tanévben megnőtt a tantárgyi bukások száma, különösen az előző tanévhez képest. 

Az alsó és a felső tagozaton is előfordul bukás (1.a, 4.b és 7.a), mégis leginkább a négy 

évfolyamos gimnáziumi osztályokban emelkedett meg ez a szám. Az is változás, hogy a kémia, 

matematika tárgyak mellett fizikából és biológiából, valamint a humán tárgyakból – történelem, 

angol, német és francia nyelvekből – is van bukás. Ilyen magas szám nem volt még öt év 

viszonylatában a mi eredményeinket tekintve.  

A 11. évfolyamon azoknál a tanulóknál van bukás, akik tavaly is gyengén teljesítettek. A 9. 

évfolyamon a bukások egyrészt a gyengébb képességek miatt, másrészt inkább a szorgalom és 

a motiváció hiánya miatt következtek be. Ezek a tanulók az online oktatás alatt is 

alulteljesítettek, a MEET-es órákon „némák” maradtak, vagy sok esetben igazolatlanul 

hiányoztak a tanórákról. Ez igaz a 10. A osztályban két tantárgyból bukott tanulónkra is.  

Feladatunk a bukások számának csökkentése, a tanulók motivációjának és a 

kötelességtudatának erősítése egy esetleges, későbbi online oktatási forma alatt is.  

 

 

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

 

  2020-2021 2019-2020 2018-2019 2017-2018 2016-2017 2015-2016 

Magatartás 

átlag 4,57 4,62 4,57 4,44 4,37 4,50 

szorgalom  

átlag 4,37 4,4 4,33 4,24 4,11 4,22 
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A magatartás- és szorgalomjegyek az elmúlt öt évre visszatekintve folyamatosan emelkedtek; 

idén kicsi visszaesés tapasztalható. Nevelési alapelvünk, a dicséret és a pozitív megerősítés 

támogató alkalmazása adja ezeket a magatartásjegyeket. A visszaesés oka az igazolatlan 

hiányzások magas száma (főleg az online oktatás alatt a gimnáziumi osztályokban néhány 

tanuló esetében) miatt a házirendben megfogalmazott elvek alkalmazása: igazolatlan hiányzás 

esetén példás magatartás nem adható. A szorgalomátlagok is visszaestek kicsit a hosszú ideig 

tartó online oktatás miatt.   

 

 

 

 

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

 

 
  2020-2021 2019-2020 2018-2019 2017-2018 2016-2017 2015-2016 

Egy főre jutó 

igazolt 

hiányzások 

60,35 58,97 87,06 78,83 80,23 79,68 

Egy főre jutó 

igazolt és 

igazolatlan  
1 0,42 0,36 0,50 0,48 0,53 
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Az igazolt hiányzások száma nem változott jelentősen az előző évhez képest, reális a száma. 

Az egyes osztályok között mutatkoznak különbségek, ez a pandémia okozta karanténhelyzetnek 

is köszönhető bizonyos osztályok esetében és egyes tanulóknál is.  

Az igazolatlan órák száma ugrott meg jelentősen. Kétszerese az előző évhez képest: 1 óra / fő. 

Ennek oka néhány tanuló és osztály kiugróan magas igazolatlan távolléte a tanórákról az online 

oktatás alatt. A tanulók távolléte esetén a szülők eljárásrend szerinti tájékoztatása megtörtént, 

ezután történt az igazolatlan hiányzás rögzítése a naplóban. Egy tanuló esetében a 

gyermekvédelmi szolgálatot is be kellett vonni a feladatba.  
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Feladatunk a szülők és a renitens tanulók még hatékonyabb tájékoztatása és a házirend 

betartatása, ezáltal az igazolatlan hiányzások számának csökkentése.  

 

 

 

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  

Kovács Dávid (8. A) 3,31 2,93 3,07 -0,38 0,14 2 0 

Maróthi Jázmin (8. A) 3,63 2,8 3,2 -0,83 0,4 1 0 

Rózsa Gergő Marcell (8. A) 3,06 2,47 2,8 -0,59 0,33 3 0 

Zelizi Csaba (8. A) 3,38 2,73 2,67 -0,65 -0,06 1 0 

Császár Olivér (9. B) 3,94 2,4 2,2 -1,54 -0,2 2 3 

Bohács Martin (10. A) 3,13 2,53 2,27 -0,6 -0,26 1 2 

Fazekas Zoltán (10. A) 3,47 2,67 2,33 -0,8 -0,34 0 0 

Farkas Adrienn (11.A) 3,67 2,42  -1,25  4  

Török Vanda (11. A) 2,87 2,71 2,43 -0,16 -0,28 2 2 

összes: 6 (fő) ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 

 

Félévkor és év végén is 6 fő lemorzsolódással veszélyeztetett tanulónk volt, akiknek minden segítséget 

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

fejezni iskolánkban. 

A 8. osztályos tanulók sikeres felvételivel tanulnak tovább más középiskolában, míg a 9., 10., 11-es 

tanulóink a nyáron javító vizsgára kötelezettek. 

Farkas Adrienn egyéb pszichés gondokkal küzdő gyermek márciusban elhagyta iskolánkat, mivel 

magántanulóként sem tudta a digitális oktatás alatt teljesíteni kötelezettségeit.  

 

 

III./2. Továbbtanulási eredmények 

 

 

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

 

 2020-2021. tanévben (fő) 2019-2020. tanévben (fő) 

Gimnázium 11 16 

Szakgimnáziumok 12 7 

Szakiskola 3 5 
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A 8. A osztály 26 tanulója közül 7 tanuló folytatja gimnáziumi tanulmányait nálunk jövőre, 

közülük öten a belső felvételi eljárásnak köszönhetően általános iskolai eredményeik alapján 

teljesítették a pedagógiai programban meghatározott feltételeket, így az iskolánkon belül felvételi eljárás 

nélkül folytathatják tanulmányaikat a 9. évfolyamon, ketten fellebbezés után. 

Örülhetünk annak, hogy a gimnáziumi tanulmányokra alkalmas része az osztálynak zömmel 

nálunk tanul tovább. 

 

 

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

 

 2019-2020. tanévben (fő) 2018-2019. tanévben (fő) 

Felsőoktatásban továbbtanulók 57 59 

Szakképzésben továbbtanulók 9 9 

Nem vették fel 13 17 

 

A továbbtanulási eredményekkel elégedettek vagyunk, mert képességeiknek megfelelően 

sikeres felvételi vizsgákat tesznek egyetemre, főiskolára tanulóink 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. Az érettségi vizsgák 

 

a.) Az előrehozott érettségikről:  

 
Előrehozottak – 2020 október 

 

 előrehozottak Középszinten Emelt szinten Tanulók 

Év végi 

átlag 

Érettségi  

% 

Érettségi 

jegy átlag 

Érettségi  

% 

Érettségi 

jegy átlaga 

Fő 

Angol nyelv  4,72 89,5 4,97 76 4,76 36 (33+3) 

Latin nyelv  5 90,3 5,0   3 (3+0) 

Informatika 4,26 78,04 4,39 56 4,0 24 (23+1) 

 

 
Előrehozottak – 2021 május-június 

 

 előrehozottak Középszinten  Emelt szinten Tanulók 

Év végi 

átlag 

Érettségi  

% 

Érettségi 

jegy átlag 

Érettségi  

% 

Érettségi 

jegy átlaga 

Fő 

Német nyelv 5 81 4,67 92,5 5,0 5 (3+2) 

Angol nyelv  4,55 85,25 4,78   36 (36+0) 

Latin nyelv  5 80 5   1(1+0) 

Földrajz 3,6 61,35 3,45   20 ( 20+0) 

Informatika 4,33 72,33 4,33   9 ( 9+0) 
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Előrehozott érettségi vizsgát két alkalommal szerveztünk ebben a tanévben.  
 

A 2020. őszi érettségin előrehozott vizsgát tettek azon 12. évfolyamos tanulóink, akik 2020 

májusára tervezték az előrehozott érettségit, de akkor a járványügyi helyzet miatt törölték 

azokat. 

Ősszel írásbeli és szóbeli vizsgák is voltak, és mindhárom tantárgyból az érettségi eredmények 

jobbak lettek az év végi átlagnál. Ezen tanulók többsége a 2021 májusi érettségin ezekből a 

tárgyakból szintemelő vizsgát tett, mert a felsőoktatásba bekerüléshez szükséges egy emelt 

szintű érettségi. Kiemelkedő az angol nyelvi érettségi vizsga eredménye közép- és emelt szinten 

egyaránt.  

 

A 2021 tavaszi érettségin volt lehetőség előrehozott vizsgát tenni, de csak írásbeli vizsga volt. 

Sajnos a szóbelik eltörlése a vizsgaeredmények kis mértékű romlását eredményezte, főleg az 

elméleti ismereteket kérő tárgyakból (földrajz). Újdonság, hogy már földrajzból is volt 

előrehozott vizsgát tevő tanulónk (20) fő, ezzel az 5. érettségi tárgyat tették le sikeresen. Az 

érettségi eredmények az év végi jegyeknek megfelelően alakultak, kis különbség van. Ez azt 

jelzi, hogy az online oktatásban is sikeresen fel lehetett készülni az érettségi vizsgákra. 

Kiemelkedő idén a német nyelv, ahol két tanulónk előrehozott emelt szintű érettségit tett, 90/95 

%-os eredménnyel. Az angol nyelv 85 % körüli eredménye évek óta tartósan jellemző az 

előrehozott érettségik esetében iskolánkban.  

 

Az előrehozott érettségi népszerű tanulóink körében, mert ezzel a rendes érettségi vizsgák 

számát tudják csökkenteni a tanulók, illetve szintemelő vizsgákkal a felsőoktatásba való bejutás 

esélyét tudják növelni ily módon. Jó képességű, szorgalmas diákjainkat támogatjuk az 

előrehozott vizsgák letételében.  

 

 

 

b.) 2021 május-júniusi rendes érettségi vizsgák értékelése a 12. évfolyam esetében:  

 

12.A – 2021 

 

12.A Középszinten Emelt szinten Tanulók 

12. év végi 

átlag 

Érettségi  

% 

Érettségi 

jegy átlag 

Érettségi  

% 

Érettségi 

jegy átlaga 

Fő 

Magyar nyelv és 

irodalom 

3,86 71,96 3,84 60,50 5,00 30 (28+2) 

Történelem  4,52 62,83 3,78 52,71 4,00 30 (23+7) 

Matematika 3,63 45,31 2,86 0 0 29 
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Angol nyelv  4,30 79,35 4,57 71,69 4,92 36 (23+13) 

Német nyelv  3,74 70,50 4,00 35,00 3,00 3 (2+1) 

Informatika 5,00 78,00 4,38 38,50 3,00 10 (8+2) 

Földrajz 3,43 60,57 3,43 0 0 7 (7+0) 

Biológia 3,65 0 0 57.50 4,50 4 (0+4) 

Kémia 3,50 0 0 30,00 2,00 2 (0+2) 

Testnevelés 4,97 68,00 4,00 0 0 5 (5+0) 

Katolikus hittan 4,77 96,00 5,00 0 0 1 (1+0) 

Vizuális kultúra 4,23 46,00 3,00 65,00 5,00 2 (1+1) 

Átlag 4,25  3,93  3,93  

 

 

12.B – 2021 

 

12.B Közép szinten  Emelt szinten Tanulók 

12. év végi 

átlag 

Érettségi  

% 

Érettségi 

jegy átlag 

Érettségi  

% 

Érettségi 

jegy átlaga 

Fő 

Magyar nyelv és 

irodalom 

3,84 66,82 3,89 68,00 4,50 30 (28+2) 

Történelem  3,97 47,93 2,93 67,33 4,67 30 (27+3) 

Matematika 3,00 50,50 3,00 86,00 5,00 29 ( 28+1) 

Angol nyelv  4,17 63,56 3,78 52,50 3,60 28 (18+10) 

Német nyelv  3,79 51,00 3,00 68,00 5,00 4 (3+1) 

Informatika 4,86 71,60 4,13 51,33 4,00 18 (15+3) 

Biológia 3,90 60,67 3,67 51,00 4,00 4 (3+1) 

Földrajz 4,00 84,00 5,00 0 0 1 (1+0) 

Ének-zene 4,93 56,50 3,50 0 0 6 ( 6+0) 

Vizuális kultúra 4,70 38,50 2,50 45,00 3,00 3 (2+1) 

Testnevelés 4,53 0 0 48,00 4,00 1 ( 0+1) 

Átlag 4,19  3,54  4,20  

 

 

 
12. G – 2021  

 
12.G Középszinten Emelt szinten Tanulók 

12. év végi 

átlag 

Érettségi  

% 

Érettségi 

jegy átlag 

Érettségi  

% 

Érettségi 

jegy átlaga 

Fő 

Magyar nyelv és 

irodalom 

4,06 72,92 4,20 73,00 5,00 26 ( 25+1) 

Történelem  4,42 69,65 4,22 74,33 5,00 26 (23+3) 

Matematika 3,77 59,70 3,61 56,00 4,33 26 (23+3) 

Angol nyelv  4,73 85,92 4,76 73,23 4,85 38 (25+13) 

Német nyelv  4,42 66,00 4,00 0 0 2 (2+0) 

Informatika 5,00 80,75 4,50 50,67 4,00 11 (8+3) 

Biológia 3,73 56,00 3,50 51,67 4,00 5 (2+3) 

Földrajz 4,50 71,00 4,33 63,00 5,00 4 (3+1) 

Vizuális kultúra 3,00 61,00 4,00 0 0 1 (1+0) 

Testnevelés 4,96 0 0 64,33 4,67 3 (0+3) 

Latin nyelv 5,00 90,33 5,00 0 0 3 ( 3+0) 

Kémia 5,00 0 0 58,00 4,00 1 (0+1) 

Átlag 4,31  4,21  4,54  
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Iskolai - 2021 

 

 középszint  emelt szint  

 százalék osztályzat százalék osztályzat 

Országos átlag     

Megyei átlag     

Iskolai átlag 68,37 3,89 58,04 4,23 
 

 

Iskolai – 2020  

 

 középszint  emelt szint  

 százalék osztályzat százalék osztályzat 

Országos átlag     

Megyei átlag     

Iskolai átlag  3,93  4,22 
 

 

 

Az idei érettségi vizsga is különleges volt a járványügyi helyzet miatt. Többségében csak 

írásbeli vizsgák megtartására került sor. Ez alól kivétel volt a testnevelés, ahol volt gyakorlati 

és szóbeli érettségi vizsga, ez 5 középszintű vizsgát jelentett. Ezen kívül két tanulónknak volt 

lehetősége szóbeli érettségi vizsgát tenni szakértői vélemény alapján. Az egyik tanuló a 12.A 

osztályból betegség miatt nem jelent meg a szóbeli érettségin, ő nem kapott érettségi 

bizonyítványt. A másik vizsgázó matematikából szóbelizett az írásbeli helyett. A harmadik 

lehetőség a szóbelire a 12-24 % közötti középszintű írásbelik esetében volt. Ilyen összesen 7 

tanulónk volt, valamennyien matematika tantárgyból.  

Vizsgára jelentkezett 87 végzős tanulónk. Érettségi bizonyítványt 84 tanuló kapott. Egy tanuló 

nem jelent meg a vizsgákon (betegség miatt). Két tanuló nem tudta elégségesre teljesíteni a 

vizsgákat. Közülük az egyik emelt angolból, a másik emelt angolból és közép matematikából 

nem érte el a 25 %-ot. Ők ketten törzslapkivonatot kaptak.  

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.  

A kevés szóbeli felelet miatt két vizsgabizottság (Tiszaparti 12.B és Tiszaparti 12.G) egy-egy 

napig működött, míg a Tiszaparti 12.A vizsgabizottság két napig működött.  

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

Az emelt vizsgatárgyak az alábbiak szerint alakultak:  

emelt szintű vizsgák száma: 86 

- magyar: 5 

- matematika: 4 
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- történelem: 13 

- angol nyelv: 36 

- német nyelv: 2 

- földrajz: 1 

- biológia: 8 

- kémia: 3  

- informatika: 8 

- testnevelés: 4 

- vizuális kultúra: 2 

 

Tapasztalatok: 

- Az emelt vizsgák száma magas, mert a felvételihez szükséges. Eredményei többségében 

az osztályátlagoknál magasabbak, azonban idén 2 tanulónk nem érte el   az elégségeshez 

szükséges 25 %-ot, emelt angol esetében. A tanulók többsége az érettségi jelentkezések 

előtt a szaktanárral egyeztet, és kéri is a véleményüket, de a döntés minden esetben a 

vizsgázó felelőssége. Ez a két tanuló felülértékelte saját képességét és tudását.  

A 45 %-ot sem érte le mindenki, mely az 50 többletpontot adta volna.  

- A középszintű érettségi eredmények a magyar és az angol nyelv esetében az év végi 

eredményekhez hasonlóak. A többi tantárgy esetében az érettségi eredmények 

rosszabbak az év végi jegyeknél. Az eltérés 0,2 és 1,00 közötti. A legfőbb oka, hogy a 

digitális oktatás során a tanulói teljesítmények reális értékelése szinte lehetetlen. A 

tudásszint reálisabb értékelését idén az érettségi vizsgák jelentették mint külső mérések.  

- Angol nyelvből a 36 vizsgázóból 32, németből egy vizsgázó érte el 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/4. Belső vizsgák  
 

Osztály Létszám Tantárgy 

Átlag                    

(egy tanuló esetén 

az érdemjegy) 

7.g 2 angol nyelv 5,00 

8.g 1 német nyelv 5,00 

9.g 1 angol nyelv 5,00 

10.a 1 angol nyelv 5,00 

10.g 2 német nyelv 5,00 

11.a 1 magyar irodalom 2,00 

11.a 1 magyar nyelv 2,00 

11.a 1 történelem 2,00 

11.a 1 matematika 1,00 

11.a 1 biológia 2,00 

11.a 1 fizika 3,00 

11.a 1 erkölcstan 5,00 

11.a 4 angol nyelv 3,25 

11.a 3 német nyelv 3,66 

11.b 15 angol nyelv 4,46 

11.g 17 angol nyelv 4,41 

11.g 1 latin nyelv 5,00 

11.g 1 spanyol nyelv 4,00 

12.a 8 angol nyelv 4,25 

 

 

Az osztályozó vizsgák lebonyolítása kevés kivétellel az őszi és a tavaszi érettségi vizsgaidőszak 

kezdete előtt történt. A vizsgák zömét olyan tanulók tették le, akik előrehozott érettségi vizsgára 

jelentkeztek, és a vizsgák előtt le kellett zárniuk a gimnáziumi tanulmányaikat az adott 

tantárgyból. Az őszi vizsgaidőszak előtt a 12.a osztály 8 tanulója tett osztályozó vizsgát angol 

nyelvből, a tavaszi vizsgaidőszak előtt a 11. évfolyam osztályai angol, német és latin nyelvből 

a föntebb leírt okból. A vizsgák eredményei részben tükrözik a tanév nehézségét (novembertől 

digitális munkarendben tanultak a tanulók, a felkészülést nem mindenki vette elég komolyan). 

Örvendetes, hogy a 10. évfolyamon is vállalkoznak a tanulók már az előrehozott érettségi 

vizsga letételére, annak ellenére is, hogy ennek érdekében két évfolyam (11. és 12.) kell 

osztályozó vizsgát tenniük. Az is dicséretes, hogy a 10. évfolyam tanulói jeles eredménnyel 

zárták a vizsgákat, vagyis olyan tanulók jelentkeztek, akik valóban érettek voltak az első 

nagyobb megmérettetésre. 

A többi, a táblázatban felsorolt vizsgára egyéb okból került sor. A 7. és 8.g osztályban 

feltüntetett vizsgák iskolaváltás miatt voltak szükségesek, az osztályokba érkező új tanulók nem 

tanulták korábbi iskolájukban az angol vagy a német nyelvet, így a korábbi évfolyamok 

anyagából az adott nyelvből (a sikeres továbbhaladás érdekében) tettek vizsgát. A 9.g 
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osztályban feltüntetett egy tanuló angol nyelvből kiváló eredményekkel rendelkezik, a szülő 

kérésére kapott engedélyt, hogy a tanév során a 9. és 10. évfolyam anyagából osztályozó vizsgát 

tehessen. Tervei szerint a következő tanévben a 11-12. évfolyam anyagából is osztályozó 

vizsgát tesz. 

A 11.g osztályban egy tanuló igazgatói engedéllyel kapott lehetőséget a spanyol nyelv 

vendégtanulói jogviszony keretében történő tanulására (korábban is iskolánk tanulója volt, de 

egy évig külföldi ösztöndíjasként spanyol nyelvterületen tartózkodott, jogviszonya szünetelt).   

A 11.a osztályban egy tanuló egyéni tanulói munkarend keretében vizsgázott az első félévben 

több tantárgyból, három vizsgája azonban (angol és német nyelvből, illetve matematikából) 

elégtelennel zárult félévkor. A tanuló jogviszonya az első félév után megszűnt 

intézményünkkel. 

 
 
 

III./5. Versenyeredmények  

 

Alsó tagozat versenyeredményei 

 

ORSZÁGOS eredmények 

verseny 

megnevezése 

tanuló oszt. eredmény felkészítő tanár 

Országos 

LÜK 

bajnokság 

Szin András 5.g VIII. helyezett Jakab Anna 

Országos 

Honismereti 

Tanulmányi 

verseny 

Pintér Ágnes 3.a     

Országos 

Honismereti 

Tanulmányi 

verseny 

Antal Enikő 3.a I. helyezett   

  Pár Benedek Gellért 3.a I. helyezett   

  Szedlák Emese 3.a I. helyezett   

  Bagi Berta 4.a I. helyezett   

  Chrudinák Dominik 4.a I. helyezett   

  Lipták Marcell 4.a I. helyezett   

  Orbán Borka 4.a I. helyezett   

  Szentesi Bence 4.a I. helyezett   

  Végső Patrik Zoltán 4.a I. helyezett   
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  Veress Olívia 4.a I. helyezett   

  Viplak Virág Rebeka 4.a I. helyezett   

  Herkó Péter 4.a IV. helyezett   

  Vidéki-Keliger Dániel 4.a IV. helyezett   

  Pintér Ágnes 3.a V. helyezett   

  Eglesz Luca 3.a V. helyezett   

  Jandácsik Bertalan 4.a V. helyezett   

  Leicher Kira 3.b VI. helyezett   

  Németh Dóra 3.b VI. helyezett   

  Balázs Anna 4.a VI. helyezett   

  Gaál-Kormos Máté 4.a VI. helyezett   

  Dagonya András Barnabás 4.b VIII. helyezett   

  Drobkó Ádám 3.b XI. helyezett   

  Kelemen Nándor 3.a XII. helyezett   

  Rehó Janka 3.a XVII. Helyezett   

Zrínyi Ilona 

Országos 

Matematika 

verseny 

Kakuk Zétény 2.a XX. helyezett Jakab Anna 

  Gazdag Marcell 2.b XIX. helyezett Győri Péter 

Benjáminné 

Bendegúz 

országos 

Környezetism

eret verseny 

Monostori Eszter  1.b I. helyezett   

 

 

 

 

 

MEGYEI / KÖRZETI eredmények 

 

verseny 

megnevezése 

tanuló oszt. eredmény felkészítő tanár 

Bendegúz 

megyei verseny 

környezet 

Monostori Eszter  1.b  I. helyezett   

  Antal Enikő 3.a XIII. helyezett   

Bendegúz 

megyei verseny 

irodalom, 

szövegértés 

Monostori Eszter  1.b II. helyezett   

Bendegúz 

megyei verseny 

Matematika 

Monostori Eszter  1.b VIII. helyezett   

  Csató Roland 2.a VII. helyezett   

  Kakuk Zétény 2.a VII. helyezett   

  Losonczi Zétény 2.a XXXIII. helyezett   
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  Gazdag Marcell 2.b XXXIII. helyezett   

  Pintér Ágnes 3.a XXXII. helyezett   

  Schmidt Linett 3.b XLIX. helyezett   

  Molnár Máté 4.b VI. helyezett   

  Nagy Anna Boróka 4.b XI. helyezett   

Bendegúz 

megyei verseny 

angol kezdő 

Nagy Anna Boróka 4.b XVIII. helyezett   

Suli-Hód 

Természetismeret 

Tóth Angelika Katalin 3.a I. helyezett   

Suli-Hód Magyar 

Irodalom 

Szentesi Bence 4.a I. helyezett   

Suli-Hód Magyar 

nyelv 

Szentesi Bence 4.a V. helyezett   

  Eglesz Luca 3.b VII. helyezett   

Suli-Hód 

Matematika 

Szentesi Bence 4.a V. helyezett   

Világtájoló 

Matematika 

Eglesz Luca 3.b I. helyezett   

  Gaál-Kormos Máté 4.a XIII. helyezett   

  Alapi-Pató Bence 4.b XXVIII.helyezett   

Világtájoló 

Környezetismeret 

Gáll Zorka Panna 3.a XX. Helyezett   

  Pintér Ágnes 3.a II. helyezett   

  Gaál-Kormos Máté 4.a XXV. helyezett   

  Jandácsik Bertalan 4.a III. helyezett   

  Alapi-Pató Bence 4.b XXXVI. helyezett   

  Csató Lara 4.b XV. helyezett   

  Ignácz Bodza 4.b XVIII. helyezett   

Zrínyi 

Matematika 

verseny megyei 

csapat verseny 

Kakuk Zétény 2.a I. helyezett Jakab Anna 

  Gazdag Marcell 2.b I. helyezett Győri Péter 

Benjáminné 

  Csató Roland 2.a I. helyezett Jakab Anna 

 

 

 

 

 

 

REGIONÁLIS / TERÜLETI eredmények 

 

 

 

verseny 

megnevezése 

tanuló oszt. eredmény felkészítő tanár 

Területi LÜK 

bajnokság 

Lázár Emme 2.a   Jakab Anna 

  Kakukk Zétény 2.a   Jakab Anna 
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  Pintér Ágnes 3.a   Jakab Anna 

  Eglesz Luca 3.b   Jakab Anna 

Zrínyi 

Matematika 

verseny  területi 

forduló 

Kakuk Zétény 2.a I. helyezett Jakab Anna 

  Gazdag Marcell 2.b I. helyezett Győri Péter 

Benjáminné 

 

 

 

 

5-12. évfolyam versenyeredményei 

 

ORSZÁGOS eredmények 

verseny 

megnevezése 

tanuló oszt. eredmény felkészítő tanár 

Dugonics András 

matematika verseny 

2019/2020.évről 

átcsúszott 

versenyeredmény 

Hicsó Máté 4.évf. 1. hely Kókainé Nagy 

Zsuzsanna 

Dugonics András 

matematika verseny 

Hicsó Máté 5.évf. 2. fordulóba jutott Mester Emese 

Dugonics András 

matematika verseny 

Szín András 5.évf. 2. fordulóba jutott Ládiné Mészáros 

Csillla 

Dugonics András 

matematika verseny 

2019/2020.évről 

átcsúszott 

versenyeredmény 

Máthé Csongor Örs 4.évf. 8. hely Kókainé Nagy 

Zsuzsanna 

Dugonics András 

matematika verseny 

Máthé Csongor Örs 5.évf. 2. fordulóba jutott Mester Emese 

Dugonics András 

matematika verseny 

Mészáros Benedek 5.évf. 2. fordulóba jutott Mester Emese 

Dugonics András 

matematika verseny 

Petkes Hunor 6.évf. 2. fordulóba jutott Mester Emese 

Dugonics András 

matematika verseny 

Mészáros Zalán 6.évf. 2. fordulóba jutott Mester Emese 

Dugonics András 

matematika verseny 

Sütő Szabolcs 6.évf. 2. fordulóba jutott Mester Emese 
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Dugonics András 

matematika verseny 

Lánczi Zaránd 6.évf. 2.fordulóba jutott Mester Emese 

Dugonics András 

matematika verseny 

Nagy Márton 7.évf. 2. fordulóba jutott Ládiné Mészáros 

Csillla 

Dugonics András 

matematika verseny 

Pomázi Kálmán 7.évf. 2. fordulóba jutott Ládiné Mészáros 

Csillla 

III.Katolikus 

Középiskolák 

matematika 

versenye 

Lázár Anna 9.évf.   Mester Emese 

III.Katolikus 

Középiskolák 

matematika 

versenye 

Angyal Sándor 12.évf.   dr.Szegényné Megyes 

Ibolya 

III.Katolikus 

Középiskolák 

matematika 

versenye 

Benke Márta 12.évf.   dr.Szegényné Megyes 

Ibolya 

III.Katolikus 

Középiskolák 

matematika 

versenye 

Vilics Marcell 12.évf.   dr.Szegényné Megyes 

Ibolya 

ON Lion országos 

verseny 

Nagy Boglárka    oklevél - kiváló 

teljesítmény 

  

Latin OKTV Benke Márta 12.g tovább jutott Molnár Zsolt 

Latin OKTV Papp Korina 12.g tovább jutott Molnár Zsolt 

Kozma László 

XIX.országos 

informatikai 

alkalmazói 

tan.verseny 

Jánosi 

Nikolett,Lázár 

Anna 

9.b 2. fordulóba jutott, 

középmezőnyben 

végeztek 

dr.Szegényné Megyes 

Ibolya 

Kozma László 

XIX.országos 

informatikai 

alkalmazói 

tan.verseny 

Donkó Zsombor,  

Leicher Roland  

7.g   Nagy Angelika 
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Kozma László 

XIX.országos 

informatikai 

alkalmazói 

tan.verseny 

Pomázi Kálmán  7.g   dr.Szegényné Megyes 

Ibolya 

fizika OKTV Solti Roland 11.b 1. forduló Nagy Tamás 

Országos Nemes 

Tihamér 

informatika verseny 

Donkó Zsombor  7.g 2. fordulóba jutott, 

33. hely 

Nagy Angelika 

Országos Nemes 

Tihamér 

informatika verseny 

Csordás Anna 

Mónika  

10.a 1. forduló Nagy Angelika 

Semmelweis  

Egészségverseny 

Bőr Judit, Hegedűs 

Henriett, Antal 

Emese, Lázár 

Bettina, Szűcs 

Karolina 

11.a,g 2. forduló 117.hely   

Semmelweis  

Egészségverseny 

Nagy Janka, 

Ábrahám 

Zsuzsanna, Fehér 

Margaréta, 

Guttmann Brigitta, 

Klement Emese 

12.a,g 2. forduló 83.hely   

Implom József 

helyesírási verseny 

iskolai/megyei 

forduló 

Benke Márta 12.g 1. hely Dr.Denkéné Kohl 

Zsuzsanna 

Implom József 

helyesírási verseny 

iskolai/megyei 

forduló 

Hellvig Liza 10.g 2. hely Kozmáné Tóth 

Györgyi 

Implom József 

helyesírási verseny 

iskolai/megyei 

forduló 

Oláh Zsanna 9.a 3. hely Sárkövi Gabriella 

Implom József 

helyesírási verseny 

iskolai/megyei 

forduló 

Oláh Zsanna 9.a megyei 5. hely Sárkövi Gabriella 

Országos Arany 

János irodalmi 

verseny 

Szőke Lili 9.g   Szin Lászlóné 

Országos Arany 

János irodalmi 

verseny 

Győri Boróka 9.g   Szin Lászlóné 
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Országos Arany 

János irodalmi 

verseny 

Kolozsi Zsombor 10.a   Karácsonyi Viktória 

Szép magyar 

beszéd 

iskolai/megyei 

forduló verseny 

Futaki Adél 5.g 3. helyezés Horváthné Papp 

Andrea 

Szép magyar 

beszéd 

iskolai/megyei 

forduló verseny 

Czakó Zsóka  6.g   Horváthné Papp 

Andrea 

Szép magyar 

beszéd 

iskolai/megyei 

forduló verseny 

Kálmán Zsófia 7.g 2. helyezés Molnárné Orosz 

Szilvia 

Szép magyar 

beszéd 

iskolai/megyei 

forduló verseny 

Csiki Hajnal 8.g   Molnárné Orosz 

Szilvia 

Szép magyar 

beszéd 

iskolai/megyei 

forduló verseny 

Fekete Nóra 11.g 7. helyezés Kozmáné Tóth 

Györgyi 

Szép magyar 

beszéd 

iskolai/megyei 

forduló verseny 

Győri Hanna 

Boróka 

9.g 8. helyezés Szin Lászlóné 

Bod Péter Országos 

Könyvtrárhasználati 

Verseny 

Földi Albert  8.g 2. helyezés Lustyik Istvánné 

Nemzeti VERSeny Horváth Ábel 

Olivér  

12.g országos döntőbe 

jutott, nem lett 

megtartva, 

átcsúszott 

2021/2022.tanév 

november 

Horváthné Papp 

Andrea 

Zrínyi Ilona 

matematikaverseny 

Petkes Hunor 

Márton  

6.g Június 9. Mester Emese 

Kazinczyról 

elnevezett "Szép 

Magyar 

Beszéd"verseny 

Kálmán Zsófia 7.g 2. helyezés Molnárné Orosz 

Szilvia 

Kazinczyról 

elnevezett "Szép 

Magyar 

Beszéd"verseny 

Futaki Adél 5.g 3. helyezés Horváthné Papp 

Andrea 

Kazinczyról 

elnevezett "Szép 

Magyar 

Beszéd"verseny 

Fekete Nóra 11.g 7. helyezés Kozmáné Tóth 

Györgyi 
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Kazinczyról 

elnevezett "Szép 

Magyar 

Beszéd"verseny 

Győri Hanna 

Boróka 

9.g 8. helyezés Szín Lászlóné 

Nemes Tihamér 

Országos 

Informatikai 

Tanulmányi 

Verseny 

Donkó Zsombor 7.g 2. ford.33. hely Nagy Angelika 

Simonyi Zsigmond 

helyesírási verseny 

Mészáros Kinga 6.g 15. hely Horváthné Papp 

Andrea 

Öveges József 

Országos 

Fizikaverseny 

Földi Albert  8.g 2. fodulóba jutott Nagy Tamás 

 

 

 

 

 

MEGYEI / KÖRZETI eredmények 

 

verseny megnevezése tanuló oszt. eredmény felkészítő 

tanár 

Bolyai Matematika 

csapatverseny 

Kelemen Simon, 

Mészáros Zalán, Sütő 

Szabolcs, Petkes Hunor 

6.évf.   Mester Emese 

Bolyai Matematika 

csapatverseny 

Földi Albert,Dékány 

Milán, Hidasi Maja 

8.évf.   Baloghné Tugyi 

Mária 

Bolyai tehetséggondozó 

csapatverseny 

  6.a,g 3. hely Horváthné Papp 

Andrea 

Bolyai tehetséggondozó 

csapatverseny 

  6.g 7. hely Horváthné Papp 

Andrea 

Bolyai tehetséggondozó 

csapatverseny 

  6.g  29. hely Szegediné 

Romancsik 

Andrea 

Bolyai tehetséggondozó 

csapatverseny 

  7.g 5. hely Molnárné 

Orosz Szilvia 

Verseghy nyelvművelő 

csapat verseny 

  7.g 

csapata 

díjazásban 

részesültek 

Molnárné 

Orosz Szilvia, 

Horváthné Papp 

Andrea, 

Szegediné 

Romancsik 

Andrea, 

Kucsáné 

Szaszkó 

Gabriella 
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Verseghy nyelvművelő 

csapat verseny 

  6.o. 

csapata 

díjazásban 

részesültek 

Molnárné 

Orosz Szilvia, 

Horváthné Papp 

Andrea, 

Szegediné 

Romancsik 

Andrea, 

Kucsáné 

Szaszkó 

Gabriella 

online mesemondó 

verseny Tiszatenyői Szent 

István Ált.isk. 

Futaki Adél  5.g 4. helyezett  Horváthné 

Papp Andrea 

Sárkányhajó sulibajnokság 

megyei forduló 

  7-8. 

évfolyam 

1 csapat 

 2. hely Rigó Gábor 

 

 
 

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. 

A több mint egy éve tartó járványhelyzet miatt számos verseny online került megtartásra, 

esetleg a további fordulók elmaradtak vagy csak később – augusztus, szeptember – kerülnek 

megtartásra. 
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III./6. 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), 

- 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. 

 

A 2021/2021-es tanév Netfit mérésének időszaka – az előzetes tervek szerint – 2021. január -

2021. április között volt. Ebben az időintervallumban kellett volna a méréseket elvégezni, 

illetve az eredményeket júniusig az online rendszerben rögzíteni. Az adminisztrátor kolléga a 

csoportokat elkészítette, az azokhoz tartozó tanulói kódokkal ellátott listákat a testnevelőknek 

elküldte. 

Az online tanítás kezdetéig, vagyis március közepéig a kollégák nem kezdték el a méréseket 

elvégezni. Májusra, amikor újraindult az iskolában a jelenléti oktatás,  a mérési időszak lezárult. 

Az MDSZ azt az állásfoglalást közvetítette a  testnevelők felé, hogy az iskolába visszatérő 

diákokkal semmiképp ne próbáljuk meg bepótolni az elmaradt, vagy felfüggesztett méréseket. 
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Azt kérték továbbá, hogy akik az online oktatás kezdetéig bármelyik mérést elvégezték, 

döntsenek, hogy szeretnék-e az eredményeket az internetes rendszerben rögzíteni. 

Munkaközösségünk testnevelői nem élhettek a döntési lehetőséggel, hiszen nem 

kezdték/kezdtük el a méréseket. 

Az azonban általánosságban elmondható, hogy a tanulók fizikai állapotán - a Netfit 

próbákon mutatott értékek nélkül is - látszik az online oktatás okozta visszaesés. Mivel a 

versenysport az online időszak alatt is engedélyezett volt, így a sportoló és nem sportoló tanulók 

közti különbségek egyre nőnek, egyre szembetűnőbbek lesznek.  

Reméljük és őszintén bízunk abban, hogy a következő tanév már normál rendben fog zajlani, 

így a jövő évi Netfit is fennakadás nélkül elvégezhető lesz. Ami azonban ennél is sokkal 

fontosabb, hogy diákjaink számára jelenléti formában biztosíthassuk a mindennapos 

testnevelést, segítve ezzel jó fizikumuk, mentális egészségük megőrzését, amihez a 

diákolimpiai és szabadidő versenyrendszerben való részvétel is nagyban hozzájárul majd. 
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IV. FŐBB ISKOLAI ESEMÉNYEK 
 

 

dátum esemény 

2020. szeptember Ünnepélyes tanévnyitó 

 Sportdélelőtt az alsó tagozaton 

 Veni Sancte 

 Terményáldás 

 Magyar népmese napja, mesemondó verseny 

2020. október Megemlékezés a Zenei világnapról 

 Meseterápiás, művészetterápiás foglalkozások 

 CSÉN foglalkozások 

 Aradi vértanúk napja 

 Első osztályosok avatása 

 Óvodások fogadása (játékos sportfoglalkozás a Mustármag 

Róm. Kat. Óvoda tanköteles gyermekei számára) 

 Pályaválasztási kiállítás 

 Fecskeköszöntő 

 Őszi írásbeli érettségi vizsgák 

 Október 23-i ünnepség 

2020. november Egészséghét – csak osztályon belül 

 Szalagtűző 

 Középszintű szóbeli érettségi vizsgák 

 Online pályaválasztási szülői értekezlet 

 Adventi koszorúkötés - osztályszinten 

 Közösségi szolgálat zárása – online osztályfőnöki órán 

2020. december Roráte szentmisék 

 Mikulás nap osztályonként az alsó és felső tagozaton 

 Mikulás ünnepség a dolgozók gyermekeinek az ebédlőben 

 Pályaorientációs nap 

 Karácsonyi gyertyagyújtás 

 Online nevelési pedagógiai továbbképzés a tantestületnek 

2021. január Házszentelés 

 Ökumenikus imahét a hittanórákon 

 8. évfolyamos felvételi dolgozatok írása 

 Magyar kultúra napja: megemlékezés iskolarádión keresztülaz A 

épületben. 

B épület: Művészetek hete 

 Tájékoztató az 5. (gimnáziumi és általános) évfolyamról alsó 

tagozaton 

2021. február Online tájékoztató fórum 5. és 9. évfolyamra jelentkezőknek 

 Farsang 

 Alkalmassági meghallgatások 

 Hamvazó szerda 

 Kommunista diktatúra áldozatinak emléknapja – iskolarádión 

keresztül 

 Beharangozó leendő elsősöknek 
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2021. március Felvételi beszélgetések 

 Március 15-i megemlékezés – online formában 

 Édesapák köszöntése (Szent József hét keretében) – online 

formában 

2021. április Költészet napi megemlékezés – online formában 

 Elsősök beiratkozása 

 A holokauszt áldozatainak emléknapja megemlékezés – online 

formában 

 A „Föld Napja” megemlékezés – online formában 

2021. május Írásbeli érettségi vizsgák 

 Angol első idegen nyelvi mérés 6. és 8. évfolyamon 

 Kompetenciamérés 6.,8.,10.évfolyamon 

 Osztálykirándulások – kizárólag 1 napos 

 Édesanyák köszöntése – online formában 

2021. június Iskolai sportnap alsó tagozaton 

 Nemzeti összetartozás napi megemlékezés – iskolarádión 

keresztül 

 Osztálykirándulások – alsó tagozat, 1 napos 

 Te Deum 

 4. évfolyamosok búcsúztatása 

 5., 9. évfolyam beiratkozása 

 8. osztályosok ballagása 

 Szóbeli érettségi vizsgák 

 12. évfolyam ballagás 

 Bizonyítványosztások – osztály szinten 

 Napközis tábor jún. 16-29. (járványügyi helyzet miatt: 

„ügyelet”) – változatos programok 

 

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

tanórák ne sérüljenek. 

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. 

Köszönet illeti valamennyi pedagógust, mert a rendezvényeink magas színvonalúak még így 

ebben a járvánnyal súlytott helyzetben is. 
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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 az őszi-téli időszakra tervezett egyházi, lelki 

programok, események sajnos elmaradtak, de a tantestület Biblia óráit és a lelki délutánt online 

formában sikeresen megtartottuk. A tanulók lelki napjait a májusi időszakban igyekeztünk 

pótolni, de sajnos a 11-12. évfolyamnak már az érettségi vizsgák miatt nem tudtuk 

megszervezni. 

  

Idő Esemény, érintettek 

2020. október 2 10. B osztály lelki napja Tiszajenőn 

2020. október 9. 10. G osztály lelki napja Tiszajenőn 

2020. október 16. 10. A osztály lelki napja Tiszajenőn 

2020. október 15. Biblia óra a tantestületnek 

2020. november 12. Biblia óra a tantestületnek – online  formában 

2020. december 1.  Biblia óra a tantestületnek – online formában 

2020. december 11. Lelki délután – online formában 

2021. február 18. Biblia óra a tantestületnek – online  formában 

2021. május 21. 9. A osztály lelki napja Tiszajenőn 

2021. május 28. 9. B osztály lelki napja Tiszajenőn 

2021. június 4. 9. G osztály lelki napja Tiszajenőn 
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Reggeli imák időpontjai: 

 1. évf.: hétfő (Polcz Zoltán) 

 2. évf.: kedd (Gáspár István) 

 3. évf. csütörtök (Hartung Ferenc) 

 4. évf. péntek (Polcz Zoltán) 

 5 – 12. évfolyamon havonta 1 óra, osztályfőnöki órák ideje alatt templomi óra 
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VI. TÁRGYI FELTÉTELEK, BERUHÁZÁSOK 

 

 

Tárgyi eszközfejlesztés (2020. július 1-től 2021. június 30-ig) 

Beszerzett eszköz megnevezése db Beszerzett eszköz értéke Ft 

Laptop, Lenovo (adományból) 8 1 200 000 

40 db tanulói szék + 55 db tanulói pad - 2 514 029 

Projektor, EPSON 3 395 700 

CO vészjelző HONEYWELL 1 15 490 

mosógép INDESIT BTW A61053 1 81 996 

monitor, AOC  1 80 490 

lázmérők 4 79 960 

tantermi hangszórók laptopokhoz 4 28 940 

flipchart tábla 2 45 694 

multifunkciós nyomtató-másoló 1 252 730 

udvari pad 4 95 423 

tantermi szekrény  1 60 221 

mikrohullámú sütő 1 17 999 

hálózati vízmelegítő 1 31 804 

hűtőszekrény BEKO 1 69 900 

takarítókocsik cseréje 6 182 880 

cd-lejátszók pótlása (nyelvi termek) 8 167 920 

szünetmentes tápegység számlázó gépekhez 2 42 981 

asztali számítógépek felújítása 4 249 429 

falióra 1 1 749 

Összesen: X 5 615 335 
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Épület felújítás/karbantartás, hálózatfejlesztés, stb. (2020. július 1-től 2021. június 30-ig) 

Beszerzett eszköz megnevezése db Beszerzett eszköz értéke Ft 

tornaterem burkolatcsere - 2 715 460 

ablakcserék utáni árnyékoláspótlás - 876 294 

iskola aulájának falburkolatcseréje - 743 630 

tantermek elhasználódott padlójának cseréje - 307 717 

rendszeres épület karbantartások költsége - 1 570 060 

rádióhálózat kiépítése („B” épület) - 310 050 

épület világításcseréje („B” épület) - 567 620 

informatika termek felügyeleti szoftvere  - 311 150 

tornatermi védőháló kiépítése - 117 094 

falszigetelés alagsori tantermekben - 135 110 

Összesen: X 7 654 185 
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VII. AZ INTÉZMÉNY GAZDASÁGI HELYZETE 

 

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

alapú támogatás és az egyházi működési támogatás együttesen fedezték az intézmény 

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

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

 költségtakarékossági intézkedések: Az épületek takarítását elsősorban részmunkaidős 

foglakoztatással biztosítjuk. Az előző évekhez hasonlóan most is törekedtünk a fizetendő 

adók és járulékok minimalizálására (rehabilitációs hozzájárulás fizetési kötelezettség 

minimalizálása rehabilitált dolgozók alkalmazásával; étkezési szolgáltatások utáni ÁFA-

visszatérítések és SZHA-kedvezmények maximális kihasználása) 

 korábbi megtakarítások felhasználása: - 

 egyéb bevételi források, lehetőségek kihasználása: Pályázati lehetőségek segítségével 

több napos tanulmányi kirándulásokat szerveztünk a környező országokba. Az iskolai 

oktatási időn túl lehetőséget biztosítottunk a szabad termek oktatási célra való bérlésére, 

az Oktatási Hivatal által szervezett érettségi vizsgák és versenyek lebonyolítására. 

 2020-ban 45,5 MFt-os pozítív eredménnyel, a tervezettnek megfelelően zárult az iskola 

költségvetése. Ezt döntően két tényező párhuzamos alakulása alakította. Egyrészt a 

személyi jellegű ráfordítások növekedését okozta az előre nem tervezett pedagógus 

béremelés (ágazati pótlék) bevezetésének költségvonzata, másrészt ennek fedezete is 

arányosan együtt emelkedett a tervezetthez képest, így a két tényező együttes 

eredményhatása megközelítően kioltatta egymást.  

 A tanév legkiemelkedőbb eseménye az „A” épület energetikai korszerűsítése (fal- és 

tetőszigetelés, külső nyílászáró cserék, napelemes energiarásegítés, radiátorvezérlők 

beépítése) Fenntartói beruházással, melynek átadása és beüzemelésére 2021-ben került 

sor. A nemrég kialakított önálló fűtési rendszerrel együtt várhatóan további 

gázfogyasztási megtakarítást fog jelenteni. 

 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). A tanév során felújításra került az 

alsósok épületének („B” épület) világítása, valamint kiépítésre került a hiányzó 

iskolarádió-hálózat. A nyári szünetben saját kivitelezésben kicseréltük több tanterem 
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elhasználódott parkettaburkolatát, valamint tovább folytattuk a régi, elnyűtt tanulói 

bútorzatok cseréjét is. 

 A tanév során négy pályázatot nyújtottunk be a Határtalanul pályáztatási rendszer 

kereteiben (13.740.504 Ft keretösszeggel, 100%-os támogatottsággal), melyből egyet 

sikerült elnyernünk (4.099.588 Ft), a másik három pályázat még elbírálás alatt van. A 

2019-ben elnyert korábbi két pályázati támogatás („Határtalanul-2019/1” – 1.964.997 

Ft; „Határtalanul-2019/2” – 3.524.128 Ft) a most elnyerttel együtt (a jelenlegi 

vírushelyzet függvényében) várhatóan 2022-től kerül felhasználásra. A Fenntartó a tanév 

során 2 db digitális zongora adományozásával segítette működésünket. A KPI-től 8 db 

laptopot kaptunk az online oktatásban géphiány miatt rászoruló tanárok/diákok részére. 
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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 gimnáziumban már az első 

félévre, illetve általános iskolában a második félévre tervezett látogatások elmaradtak vagy 

online formában került megtartásra. 

Időpont Tanár neve osztály tantárgy óralátogatást végző 

2020.10.01.  Szegediné Romancsik 

Andrea  
6. a 

osztályfőnöki  Kozmáné Tóth Györgyi 

2020.10.01.  Molnár Krisztina 

Anett 
5.g 

osztályfőnöki Kozmáné Tóth Györgyi 

2020.10.02. Tóth Imola 9.a osztályfőnöki Kozmáné Tóth Györgyi 

2021.03.30.  Dávidné Gombár 

Judit 
12. b 

(online) 

osztályfőnöki 

Kozmáné Tóth Györgyi 

2020.11.06. 

Halász Rita 

10. ab 

angol nyelv 

dr. Gerőcsné Czinege Mária 

2021.01.14. 5. a  Virágné Józsa Csilla 

2021.03.12. 9. ab Virágné Józsa Csilla 

2021.04.09 9. ab Virágné Józsa Csilla 

2020.10.07. Hegmen Mária 7.a angol nyelv dr. Gerőcsné Czinege Mária 

2020.10.14. Leicher Olivér 6.g angol dr. Gerőcsné Czinege Mária 

2021.03.10. 
Sárkövi Gabriella 

11. fakt. (online) angol 

nyelv 
dr. Gerőcsné Czinege Mária 

2021.03.19. 6.a 

2020.10.08. Szilágyi József 12.g angol nyelv dr. Gerőcsné Czinege Mária 

2020.10.06. 
Szarvasné Nagy 

Médea 
6.g angol nyelv dr. Gerőcsné Czinege Mária 

2021.03.04. Pató Nóra 7.g biológia Csibrány Zsuzsanna 

2020.11.05. Nagy Márta 9.a földrajz Csibrány Zsuzsanna 

2020.10.13. 
Horváthné Papp 

Andrea 
5.g 

magyar 

irodalom 
Molnárné Orosz Szilvia 

2020.10.12. Ládiné Mészáros 

Csilla 

11.a 
matematika Almainé Szabó Gabriella 

7.g 

2021.03.16. Szabó Marianna 
11.b (online) 

matematika 
Galsi Erika 

12.b 

2020.11.03. Galsi Erika 10.b történelem Nagy Márta 

2020.10.13. 
Nagyné Török Éva 

10.b 
német nyelv Szin Lászlóné 

2020.11.05. 9.b 
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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 nem valósultak meg a kialakult súlyos járványhelyzet miatt. 

 

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 

Biró Barbara 2020.09.25. 
Pedagógus I. 

minősítő vizsga 
megfelelt 

Brindzáné Nagy Lilla 2020.11.06. 
Pedagógus I. 

minősítő vizsga 
megfelelt 

Halász Rita 2021.05.18. 
Pedagógus I. 

minősítő vizsga 
megfelelt 

Nagy Angelika 2021.05.25. 
Pedagógus I. 

minősítő vizsga 
megfelelt 

Seller-Somodi Anett 

 
2021.03.05. 

Pedagógus II. 

minősítési eljárás 
megfelelt 

2020.10.20. Hegman Mária 10.ab német nyelv Szin Lászlóné 

2020.10.12. 
Molnárné Orosz 

Szilvia 
7.g német nyelv Szin Lászlóné 

2021.03.12. dr. Denkéné Kohl 

Zsuzsanna 

10.b 
(online) francia 

nyelv Szin Lászlóné 

2021.03.09. 9.a (online) magyar 

2020.10.19. 
Almainé Szabó 

Gabriella 

5.A 
ének 

Molnár Zsolt 

9.B  

2020.10.12. Seller-Somodi Anett 5.G ének Almainé Szabó Gabriella 

2020.10.13. 
Nagy Angelika 

10.B 
informatika Szabó Marianna 

2020.10.15. 6.A 

2020.10.08. Barta Ilona 
11.G 

rajz és vizuális 

kultúra 

Almainé Szabó Gabriella 
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Telepovszki Olga 2021.02.18. 
Pedagógus II. 

minősítési eljárás 
megfelelt 

Tóth-Urbán Linda 2020.10.01. 
Pedagógus II. 

minősítési eljárás 
megfelelt 

Tóth Imola 2021.02.23. 
Mesterpedagógus 

minősítési eljárás 
megfelelt 

 

Első minősítésen átesett pedagógusok száma (beleértve, akiknek már felmentése van, tehát nem 

kötelezettek minősítésre): 8 fő 

Összes pedagógus száma: 8 fő 

 

A minősítésekre az őszi minősítések kivételével online formában került sor a járványügyi 

helyzetre tekintettel. 

 

Folyamatban lévő minősítések: Molnár Zsolt Imre és Molnárné Orosz Szilvia – 

mesterpedagógus minősítési eljárás (tanfelügyeleti és pedagógusminősítési szakértő). 

 

b.) Tanfelügyelet 

 

A tanév során, bár voltak tervezett tanfelügyeleti ellenőrzések, ezekre nem került sor, még 

online formában sem. 

 

A következő tanévben tanfelügyeleti ellenőrzésben érintettek: 

- Balog Zsolt – 2021. 10. 01. – intézményvezetői tanfelügyelet 

- Balog Melinda – 2021. 11. 23. 

- Krajczné Antal Rita – 2021. 11. 25. 

 

Érintett az intézmény is a következő tanévben: 

- Tiszaparti „B” épület – 2021. 12. 07. – intézményi tanfelügyelet 

- Tiszaparti „A” épület – 2021. 12. 09. – intézményi tanfelügyelet 

 

c.) Önértékelés 

Az ötéves önértékelési ciklus iskolánkban a 2019/2020. tanévtől a 2023/2024. tanévig tart.  

A 2020/2021. tanévben az ötéves önértékelési ciklus második évét kezdtünk az intézményi 

önértékelési program keretében. 
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Az intézményi önértékelési csoport tagjai a 2020/2021. tanévben: Virágné Józsa Csilla 

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

Galsi Erika, Nagyné Török Éva és Kozmáné Tóth Györgyi. Nincs változás az előző tanévhez 

képest.  

Az ötéves ciklus második évében pedagógus önértékelésekre, valamint vezetői önértékelésre 

került sor, valamint az intézményi önértékelés bizonyos elvárásainak évenkénti 

felülvizsgálatára.   

 

Pedagógus önértékelés:  

Az első ütemben - a 2020. tavaszára tervezett, majd a pandémia miatt elmaradt - pedagógus 

önértékelést szerveztük és valósítottuk meg.  

Az első körben megvalósult ped. önértékelések kollégái: Nagy Angelika, Mezei Lászlóné, 

Brindzáné Nagy Lilla, Baloghné Tugyi Mária, Karácsonyi Viktória, Ládiné Mészáros Csilla, 

Lustyik Istvánné, Molnár Zsolt, Almainé Szabó Gabriella, Galsi Erika,  Nagyné Török Éva, 

Krajczné Antal Rita és Balog Melinda. Összesen: 13 kolléga. Az önfejlesztési tervek 2020. 

decemberében feltöltésre kerültek.  

Második körben, 2021 tavaszán újabb 11 pedagógus kolléga önértékelése valósult meg:   

Dajkáné Szűk Beáta, Dávidné Gombár Judit , Horváthné Papp Andrea , Szabó Marianna,  

Dr. Denkéné Kohl Zsuzsanna, Sárkövi Gabriella, Prágay Zsuzsanna, Telepovszki Olga, 

Kucsáné Szaszkó Gabriella, Mester Emese, Pató Nóra és Halász Rita. Az önfejlesztési tervek – 

egy kivétellel: Mester Emese – 2021 májusában feltöltésre kerültek.  

Harmadik körben 7 tanító (Feladatellátási hely: B épület, adatgyűjtő: Tóth-Szepcsik Renáta) 

önértékelése történt 2021 júniusában:  Jakab Anna, Bajzáth Mária Magdolna, Dr. Bódiné 

Nagyistván Erzsébet, Kelemenné Tánczos Anikó,  Nádudvari Sándorné,  Kókainé Nagy 

Zsuzsanna, Győri Péter Benjáminné.   

Összesen 31 pedagógus kolléga önértékelése valósult meg ebben a tanévben. 

Ez a 62 fős tantestület 50 %-a.  

A munkatervben eredetileg tervezett időpontokon módosítottunk, a tanfelügyeleti és minősítési 

eljárások időpontjához igazodva, melyek a tanév során kerültek pontosításra. (Nagy Angelika, 

Telepovszki Olga, Halász Rita, Balog Melinda, Krajczné Antal Rita kollégák esetében).  

 



59 

 

A pedagógus önértékelések esetében az adatgyűjtők Tóth-Szepcsik Renáta, Molnár Zsolt és 

Virágné Józsa Csilla voltak.  

 

 

A pedagógus önértékelési terv megvalósulása: 

- 2019/2020. tanév: 62 főből 5 fő: 8 %. 

- 2020/2021. tanév: 62 főből 31 fő: 50 %. 

Összesen a 2. tanév végére: 62 főből 36 fő: 58 %.  

 

 

 

 

Intézményvezetői önértékelés: 

A vezetői önértékelésre 2021 júniusában került sor. A kérdőívezést és a 

dokumentumelemzéseket az önértékelési csoportból Tóth-Szepcsik Renáta, Molnár Zsolt és 

Virágné Józsa Csilla készítették el a munkatervben rögzített eljárásrend szerint. Jelenleg az 

interjúk rögzítése zajlik, ezt követi majd a vezető záró önértékelése a tapasztalatok alapján, 

illetve az önfejlesztési terv elkészítése. Ezután az önfejlesztési terv továbbítandó a fenntartónak, 

aki kiegészítheti azt. Az önfejlesztési terv feltöltésének határideje: augusztus 31.  
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Az intézményi önértékeléshez az évente vizsgálandó szempontok teljesülésének elemzése 

elmaradt. 

 

Feladat 2021 szeptemberére:  

- Az intézményi önértékeléshez az évente vizsgálandó szempontok teljesülésének 

elemzése 

- az intézkedési tervben megfogalmazott célok megvalósulása 

- a tanfelügyelethez szükséges dokumentumok feltöltése az OH felületre 

- a pedagógus önértékelések folytatása az ötéves terv szerint  

 

 

VIII/3. Pedagógusok továbbképzések 

 

a.) Belső továbbképzések 

 

 Értekezletek (pandémia alatt online is) 

 Lelki gyakorlatok (pandémia alatt online is) 

 Bemutató órák (idei tanévben elmaradtak a pandémia miatt) 

 

 

b.) Külső továbbképzések 

 

 A fenntartó által szervezett képzések 

 

Név Intézmény neve Tárgy/téma Létszám 

Horváthné Papp Andrea KaPI 

Középiskolai magyartanárok 

szaktárgyi képzése 

Új művek az érettségin (5 óra) 

1 

Laczay Rita,            

Tóth-Urbán Linda 
EKIF Családi Életre Nevelés 2 

Tóth-Szepcsik Renáta KaPI 
Bevezetés az erőszakmentes 

kommunikációba 
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 

Antal Gáborné PTF 
Pasztorálpszicho-

lógiai szakref. 
2018.09.01. 2021.06.30   50% 
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Ádám Erzsébet 

II. Rákóczi F. 

Kárpátaljai 

Magyar Főisk. 

Tanító (MA), 

gyakorló 

pszichológus 

2019.09.01. 2021.06.30.    

Balog Zsolt 

Sapientia 

Szerzetesi 

Hittud. 

Főiskola 

Tanári 

mesterképzés - 

hittanár-

nevelőtanár  

2020.09.01. 2021.06.30.  155 eFt 80% 

Brindzáné Nagy Lilla KGRE-BTK 

Szakirányú 

továbbképzés-

drámaped. 

2020.09.01. 2022.06.30.  120 eFt 80% 

Hecker Anikó PTF 
Pasztorálpszicho-

lógiai szakref. 
2018.09.01. 2022.06.30.   50% 

Nagy András EKE-TTK 

Fizikatanár 

(természettudo

mányi 

gyakorlatok) 

MA 

 

2021.01.28. 2023.01.30.    

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% 

        

Dr. Gerőcsné Czinege 

Mária 

Oktatási 

Hivatal 

Éves érettségi 

vizsgaelnöki jogi, 

szakmai 

továbbképzés 

2020.09.25. 2020.09.25.    

Szin Lászlóné 
Református 

Ped. Int. 

Online 

hittanoktatás 
2020.09.26. 2020.11.19. 10   

Horváthné Papp Andrea 
Aba-Novák 

Agóra Kult. Kp. 

Bábakadémia – Az 

árnyjáték és a 

szicíliai 

bábtechnika: 

bábpedagógia és 

bábkészítő 

workshop 

2020.10.31. 2020.10.31. 8   

Horváthné Papp Andrea Paamon Bt. 

Bibliai keretű 

élményped.-i 

képzés gyerekek és 

fiatalok szoc. 

kompetenciáinak 

fejlesztésére 

2020.11.27. 2020.11.29. 30   

Pató Nóra MDSZ 

Mozgás- és 

sportfesztiválok 

szakmai és 

szervezési 

lehetőségei a 

köznevelési 

intézményekben 

2020.07.01. 2020.07.15. 30   

 

 

Valamennyi továbbképzés, amely jelen helyzetben megtartásra került és pedagógusaink részt 

vettek, igen hatékony volt. A pedagógusok minden képzésen kaptak olyan új ismereteket, 

amelyeknek köszönhetően megújulhat módszertana és pedagógiai hozzáállása. 
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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.  

Szakkörök alsó tagozaton: ugrókötél, tömegsport, atlétika, kiskórus (Csillagfény), színjátszó 

Felső + gimnázium: atlétika, kosárlabda, röplabda, színjátszó, kórus 

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. Megállapodás született arról, hogy 

2021. szeptembertől a 3. évfolyamosok is bekapcsolódnak ugyanebbe a programba. A tanulók 

szállítását és egyéb költségeit a Szolnok Városi SI finanszírozza.  

2021. szeptemberétől az 1-2. évfolyamosok a mindennapos testnevelés keretében heti kettő 

órában néptánc foglalkozáson vesznek részt. Erről a Laurus Alapfokú Művészeti Iskolával 

született megállapodás. A foglalkozás a tanulók számára ingyenes. 

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

viszont már csak néhány tanuló. 8. évfolyamon nem jellemző a részvétel. 

 

VIII/5. Iskolán kívüli foglalkozások 

 

A munkaközösségi beszámolók alapján az alábbi táblázat tartalmazz a fontosabb iskolán kívüli 

foglalkozásokat, programokat, rendezvényeket. Ahogy azt már az előző tanév második felében 

is tapasztaltuk az idén is kevesebb ilyen program valósulhatott meg a járvány alakulása miatt. 

 

Program 

időpontja 
Program helye Esemény / Program Résztvevők 

szeptember Verseghy Ferenc 

Könyvtár 

olvasóvá nevelési program 5.a 

október Verseghy Megyei 

Könyvtár  

online nyelvészeti verseny – az osztály 

minden tanulója részt vett 

5.g  

október Szent Imre 

Művelődési Otthon 

Bartók kórus előadása – A sokoldalú 

emberi hang 

1-4. évf. 

február iskolai könyvtár Könyvcsere-program 1-4. évf. 

február Szigligeti Színház  Mátyás király juhásza előadás 

megtekintése. Online előadásra vettek 

5.g  
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jegyet. Mindenki megnézte az 

otthonában.  

A tanórán megbeszélték a színházi 

előadást.  

november iskolai könyvtár könyvtári órák  5.a 

5.g, 6.g 

több héten át 

tavasszal 

Damjanich János 

Múzeum 

múzeumpedagógiai óra 

online helytörténeti tananyag 

5.g 

szeptember Iskolai könyvtár - A 

népmese napja 

Iskolai mesemondó verseny 1-8.o. 

október Verseghy Megyei 

Könyvtár 

Holden Rose (Kovács Attila) író-

olvasó találkozó 

6.g  

február  iskolában, külső 

helyszíneken 

Toldi projekt hét: lapbook készítés, 

filmforgatás, Toldi újság készítése  

6.g  

május Művésztelep  vezetett kiállítás megtekintése, 

műterem látogatása 

6.g  

 Damjanich Múzeum vezetett tárlatlátogatás a képtárban 10.a 

október-június  Védőszentek hetei: osztálymisék, 

városi zarándoklatok 

1-4. évf. 

május, június Aba-Novák Agóra 

Kulturális Központ 

Ismerd meg térséged természeti 

értékeit - programsorozat 

1.b 

 Damjanich Múzeum vezetett tárlatlátogatás a képtárban 10.a 

június Napsugár 

gyermekház 

Kézműves foglalkozás 1.b 

június iskola Társasjáték-nap 3.a 

június Tisza-part Vízirendészeti program 1-4. évf. 

június Reptár tárlatvezetés, Reptár Kid program 3.a, 4.a, 4.b 

december  Művésztelep  színkörösök 

alsó és felső + 

napközi (50 

gyerek) 

február  Szigligeti színház   „színházlátogatás” 5.g 

május, június Művésztelep  6.g, 11.b 

februártól 

májusig  

online tér média órák  11.g 

Szeptember 4.  „Szolnoki festők Szolnok napján” 

kiállítás 

 

Szeptember 

10-től 

 A 2020. márciusi Szent József 

rajzpályázat anyagának kiállítása 

 

Október 1.  Zenei világnap  

Május 3. Iskola Kórusballagás  

szeptember Szépművészeti 

Múzeum 

Román Csarnok, Egyiptomi 

Gyűjtemény, Antik Kiállítás 

megtekintése 

11. g 

október Nemzeti Múzeum Nemzetközi Sajtófotó Kiállítás 11. g 

szeptember Damjanich János 

Múzeum 

tárlatvezetés 10.a 
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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. Baptista Szeretetszolgálat Regionális Szociális Központ Kenderesi Telephely 

8. Belvárosi Plébánia 

9. Besenyszögért Alapítvány 

10. Besenyszögi Eszterlánc Óvoda 

11. Biblia Baptista Gyülekezet JNKSZ Megyei Alapítvány 

12. Bice-Bóca Alapítvány a Mozgássérült Gyermekekért 

13. Boldogasszony Tanító Nővérei 

14. Ceglédi Református Általános Iskola és Óvoda 

15. Ceglédi Többcélú Kistérségi Társulás 

16. Chiovini Ferenc Kolping Katolikus Általános Iskola és AMI 

17. Damjanich János Múzeum 

18. Együttműködéssel a Gyermekekért Alapítvány 

19. Fegyvernek Város Önkormányzat 

20. Ferenczy Múzeum Blaskovich Múzeuma (Tápiószele) 

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

22. Hunyadi Mátyás Magyar-Angol Kéttanítási Nyelvű Általános Iskola  

23. Jánoshida Községi Önkormányzat 

24. Jászalsószentgyörgy Községi Önkormányzat 

25. Jászboldogháza Községi Önkormányzat 

26. Jászkarajenői Mesekert Óvoda és Mini Bölcsőde 

27. Jászkerület Kulturális és Művészeti Közhasznú Nonprofit Kft. (Könyvtár) 

28. Jászladányi Óvoda és Bölcsőde 
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29. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Civil Információs Centrum 

30. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet 

31. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat 

32. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Rendőr-főkapitányság 

33. JNSZM "Angolkert" Idősek Otthona, Pszichiátriai Betegek Otthona és 

Rehabilitációs Intézménye 

34. Kaszap Nagy István Református Általános Iskola és Óvoda 

35. Kisújszállási Városvédő és -Szépítő Egyesület 

36. Kőrösi Csoma Sándor Két Tanítási Nyelvű Baptista Gimnázium, Budapest 

37. Kunhegyesi Református Általános Iskola, Óvoda és Családi Bölcsőde 

Hálózat 

38. Labátné Garics Edit ev. 

39. Lámpás és Tarisznya Keresztény Alapítvány 

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

Végző Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény 

41. Magyar Honvédség Katonai Igazgatási és Központi Nyilvántartó 

Parancsnokság (MH KIKNYP) 

42. Magyar Vöröskereszt JNSz Megyei Szervezete 

43. Margaréta Óvoda 

44. Mathias Corvinus Collegium Szolnok Régió/Tihanyi Alapítvány 

45. MÁV Kórház és Rendelőintézet, Szolnok 

46. Neumann János Egyetem 

47. Nők a Rákos, Fogyatékos és Krónikus Beteg Gyermekekért Közhasznú 

Alapítvány 

48. NyME Regionális Pedagógiai Szolgáltató és Kutató Központ (NyME 

RPSZKK) 

49. Petrovay György Katolikus Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola, 

Óvoda 

50. Rákóczifalvai II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és AMI 

51. Szajol Községi Önkormányzat 

52. Szanda Focisuli Sportegyesület 

53. Szászberek Községi Önkormányzat 

54. Szent György Katolikus Ált. Isk. és AMI, Jászalsószentgyörgy 

55. Szent István Római Katolikus Általános Iskola és Óvoda, Tiszajenő 

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

57. SZILVER Alapfokú Művészeti Iskola 
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58. SZKTT Egyesített Szociális Intézménye 

59. SZKTT Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltató Központ (Rákóczifalva) 

60. SZKTT Szociális Szolgáltató Besenyszögi Központja 

61. Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 

62. Szolnoki Búvár Sportegyesület 

63. Szolnoki Evangélikus Gyülekezért Alapítvány 

64. Szolnoki Gyermek és Ifjúság Közalapítvány 

65. Szolnoki Mustármag Római Katolikus Óvoda 

66. Szolnoki Művészeti Egyesület 

67. Tószegi Óvoda (OM: 201945) 

68. Törökszentmiklósi Polgármesteri Hivatal 

69. Törökszentmiklósi Székács Kézilabda Egyesület 

70. Törökszentmiklósi Szociális Szolgáltató Központ 

71. Tündérkert Művészeti Óvoda és Önkormányzati Konyha, Pusztamonostor 

72. Újbudai Teleki Blanka Általános Iskola 

73. Új Lépés Fitnesz és Táncstúdió 

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

75. Városi Könyvtár Tiszaföldvár 

76. Varsányi Közösségi Ház és Könyvtár, Rákóczifalva 

77. Verseghy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény 

78. Wesniczky Antal Művelődési Ház és Könyvtár 

79. Zagyvarékasi Damjanich János Általános Iskola 

80. Zagyvarékasi Égszínkék Óvoda 

81. Abonyi Lajos Művelődési Ház, Abony 

82. Botlik Erzsébet Református Idősek Otthona, Törökszentmiklós 

83. ÉN IS VAGYOK! Mozgássérült Generációk Érdekvédelmi Egyesülete, 

Szolnok 

84. Fogyatékkal Élők Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Sportszövetsége 

85. Ipolyi Arnold Művelődési Könyvtár, Múzeum és Kulturális Központ, 

Törökszentmiklós 

86. Jászkisér Városi Könyvtár 

87. JNSZM Katasztrófavédelmi Igazgatóság Katasztrófavédelmi Kirendeltség 

88. Kamasztanya, Szolnok 

89. Köz-Pont Ifjúság Egyesület 
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90. Nagyabonyi Színkör Kulturális Egyesület 

91. Nagykörűi Közösségi Építők Egyesülete 

92. Parasportpress Jövőjéért Alapítvány 

93. Szegő Gábor Általános Iskola 

94. Szent Imre Művelődési Ház, Szolnok 

95. Szolnoki Honvéd SE 

96. Szolnok Városi Óvodák 

97. Szolnoki Állatotthon 

98. Szolnoki Fiumei Úti Általános Iskola 

99. Szolnoki Református Egyházközség 

100. Szolnoki Sportcentrum Nonprofit Kft 

101. Tápiógyörgye Községi Önkormányzat 

102. Tápiógyörgyei Római Katolikus Szent Anna Templom 

103. Tápióvidék Természeti Értékeiért Közalapítvány 

104. Tiszai Horgászegyesület 

105. Tiszaparti Római Katolikus Általános Iskola és Gimnázium 

106. Törökszentmiklósi Család- és Gyermekjóléti Központ 

107. Törökszentmiklósi Városi Önkormányzat Városellátó Szolgálat 

 

 

Jelenleg 107 fogadó szervezettel állunk partnerségi kapcsolatban, ahol tanulóink az 50 órás 

közösségi szolgálatukat tudják teljesíteni. A partnerek száma idénre 22-vel lett több és 

folyamatosan emelkedik. Jelenleg is 3-5 szervezettel van folyamatban szerződéskötés. A 

diákok egy része saját iskolánkban (pl hittantáborban, nyári napközis táborban illetve 

kórustáborban), a Belvárosi Plébánián, a Mustármag Óvodában, az SZKTT Egyesített Szociális 

Intézménye, illetve a Köz-Pont Ifjúság Egyesület által végzi a közösségi szolgálatot. Vidéki 

tanulóink a fent említetteteken túl saját lakóhelyükön, óvodában, általános iskolában vagy 

idősek otthonában teljesítik az 50 órát. A gimnazisták közül sokan élnek a nyári közösségi 

szolgálat lehetőségeivel, hiszen rövid idő alatt tudják teljesíteni az óraszámot. 

 

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 SZEFISZ Kozák Csaba vezetésével.  

Tanulóink nagy számban vettek részt a 72 óra kompromisszum nélkül programjain 2020 

októberében.  
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A 2020/2021. tanévben végzett iskolai közösségi szolgálat (IKSZ) teljesítése iskolánkban: 

 

Az iskolai közösségi szolgálat szabályzata honlapunkon elérhető.  

Eszerint:  

1. 2020 szeptemberében valamennyi 9. évfolyamos tanulónk részt vett a közösségi 

szolgálatra felkészítő érzékenyítő foglalkozásokon, melyet Almainé Szabó 

Gabriella pedagógus és Virágné Józsa Csilla igazgatóhelyettes tartottak. Ennek 

időtartama 5 óra volt.  

2. A 12. évfolyam közösségi szolgálatot lezáró iskolai rendezvénye 2020. 

december 14-én volt, rendhagyó módon online formában. A záró tevékenységek 

időtartama: 2 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.  

 

 

Az Iskolai Közösségi Szolgálat 50 óra teljesítése 

(a törzslapok bejegyzései alapján) 

2020/2021. tanév 

 

Osztály Az 50 órát teljesítette 102 fő Osztálylétszám 

9. A 2 36 

9. B 0 38 

9. G 1 27 

10. A 10 37 

10. B 7 34 

10. G 9 18 

11. A 30 37 

11. B  31 37 

11. G  12 19 

 

 

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.  
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Nehézséget jelentett, hogy a járványhelyzet alatt korlátozottak voltak a lehetőségek a közösségi 

szolgálat teljesítésére, de akadtak olyan partnerek (MCC; Egyházközségek; Köz-Pont Ifjúság 

Egyesület), akik a digitális oktatás ideje alatt is szívesen fogadták, várták a tanulókat.  

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

ellenére, hogy sokféle lehetőséget biztosítunk számukra. A tavalyi tanévből tanulva, tanulóink 

nagy létszámban éltek, élnek a felkínált lehetőségekkel.  

Az elvégzett munka, teljesített szolgálati órák dokumentálása a tavalyi év folyamán 

rendeződött, a tanulók is figyelnek a pontos, időben történő óra elszámolásokra, rögzítésekre. 

 

 

VIII./7. Egyéb pedagógiai eljárások, módszertanok (amelyeket működtet az 
iskola) 
 

VIII./7.1. Családi életre nevelés program (CSÉN) 
 

Ebben a tanévben alsó tagozaton minden évfolyam minden osztályában (8 osztály) bevezetésre 

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

képzésen részt vett tanítóink. A tanév során 7 tanító tartotta ezeket az órákat.  Az 1. évfolyamon 

55 fő, a 2. évfolyamon 40 fő; a 3. évfolyamon 36 fő míg a 4. évfolyamon 51 fő vett részt a 

foglalkozásokon. 

Az idei, 2020/2021-es tanévben felső tagozaton már 2 évfolyamon, 4 osztályban folytak a 

CSÉN foglalkozások. Ezek a foglalkozások kéthetente dupla erkölcstan órák keretében 

valósultak meg, ahol 5. évfolyamon 59, míg 6. évfolyamon 63 tanuló vett részt. Három végzett 

CSÉN tanárunk van felső tagozaton, nevelők közül kettő vezette ezeket a foglalkozásokat, míg 

a harmadik személy a gördülékeny munkához szükséges háttérfeladatokat látta el. 

Az év során a mentorok több látogatást is terveztek, a vírushelyzet azonban módosított ezen, 

előfordult, hogy online formában került sor a megbeszélésekre. A szülői foglalkozás, melyet a 

kiskamasz programban résztvevő tanulók szüleinek szerveznek idén elmaradt, online kaptak 

tájékoztatást a szülők, hiszen ez fontos abból a szempontból, hogy be tudják mutatni a CSÉN 

foglalkozások hasznosságát, célját.  

A felsőbb évfolyamokon a következő foglalkozások voltak: 

Csoport Létszám Időpont / alkalmak gyakorisága 

6. évfolyam 63 fő 1 alkalom: 2021.02.25. 8:45 – 15:00 
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VIII./7.2. Szöveges értékelés  

 

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

korosztálybeli sajátosságból is fakad. A szöveges értékelés megvalósítását a tanítók egyéni 

módon végzik félévkor és év végén, nincs megkötés.  

Felső tagozaton és gimnáziumban nem tettük kötelezővé a szöveges értékelést, ettől függetlenül 

több osztályfőnök alkalmazza. A végzős osztályfőnökök az idén (is) egyénre szabott módon 

adtak „útravalót” diákjaiknak. 

 

 

VIII./7.3. Hálózatos tanítás 
 

Minden munkaközösség tudatosan törekszik 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.  

 

 

VIII./7.4. Furulyaoktatás 
 

Iskolánkban 1. osztály 2. félévétől 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 

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. 
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VIII./7.5. Az utazó pszichológusi hálózat 

 

Csoport Létszám 
Időpont / 

gyakorisága 

Téma (személyes tanácsadás, szülői 

beszélgetés, tanár mentorállás) 

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

meseterápia 

3.B osztály 18 fő 12 alkalom u.a 

 

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. 

 

 

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 magaságyás formájában valósult meg. A 

magaságyás művelése többnyire napközis szabadidőben történik, beosztás szerint, illetve 

tantárgyi órákba építve (pl. technika, környezetismeret, matematika), tananyagtól függően 

kihasználva a kapcsolódási pontokat. 

Felső tagozaton az idén is el kellett halasztani az iskolakert kialakítását a pandémia miatt.  Nagy 

segítséget fog viszont jelenteni az a három éves program, amit a fenntartó ajánlott fel az 

intézmények számára. Örömmel vettük a lehetőséget, mert így a kialakítás kezdetétől szakmai 
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segítséget kapunk. Ez a felsős helyszín miatt különösen fontos, mert az ottani adottságok nem 

olyan kedvezőek, mint az alsó tagozaton.  

 
 

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. Különösen fontos, hogy képes a munkatársakat is szakmailag 

segíteni így iskolai rendezvényeink városi és egyéb tanulói szerepléseink mindig minőségi 

szinten kerülnek megrendezésre. Az online időszak ezt a munkát is hátráltatta, de a Tanárnő az 

ebben rejlő lehetőségeket is jó érzékkel aknázta ki. (Pl. videós ünnepi műsorok készítése.) A 

színjátszókörös foglalkozásokat a teljes iskolabezárásig folytatta.  
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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. 

Az online időszak alatt is megtartották a pedagógusok a szülői értekezleteket és a fogadóórákat 

a Google Tanterem meet-es felületén keresztül. A szülői értekezlettel kapcsolatosan általános 

tapasztalat volt, hogy a jelenlétivel közel azonos létszámban vettek részt a szülők, de kisebb 

volt az aktivitásuk. Az online fogadóórák iránt viszont jóval kisebb volt az érdeklődés, 

osztályonként néhány szülő. Igaz, azt kértük is, hogy a helyzetre való tekintettel azok vegyék 

igénybe a fogadóórákat, akik valóban valamilyen problémával küzdenek.  
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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 a szokásosnál magasabb számú igazolatlan hiányzás gyűlt össze, mivel a 

digitális oktatás néhány diák számára a munkamorál romlását is jelentette.  

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

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

veszélyeztetettségének gyanúja esetén. Aggodalmaikkal mind az igazgatósághoz, mind a 

gyermek- és ifjúságvédelmi felelőshöz fordulhatnak.  

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

hiányzás esetén) elkészítése, frissítése. 

4. Hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű, rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben 

részesülő, SNI-s és BTMN-es tanulók számontartása (igazgatóhelyettes és a gazdasági iroda 

segítségével), valamint segítése – ha szükséges. 

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

gyermek- és ifjúságvédelem szempontjából fókuszba kerülő tanulókról. 

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

gyámügyi hivatallal).  

7. A jelzőrendszeri megbeszélések, értekezletek ebben a tanévben szüneteltek a pandémia 

miatt.   
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XII. ADMINISZTRÁCIÓS MUNKA 
 

 

Az elmúlt tanév során főleg az órák adminisztrációjában és a jegyek beírásában volt sok 

elmaradás, ezért az idei tanév kiemelt feladata volt az adminisztrációs fegyelem fejlesztése, 

megerősítése. Az ellenőrzések során vezetői részről azt tapasztaltuk, hogy jelentős előrelépés 

történt. Kevesebb volt az adminisztrálatlan óra és a jegyek beírása is fegyelmezettebben történt. 

Két kirívó eset volt a tanév során, mindkettő új kolléga. Az ő esetükben személyes 

elbeszélgetésre volt szükség, ami után rendeződött a helyzet. 

Viszont mint mindenben, ebben is a személyes példamutatás a legcélravezetőbb, ezért 

elsősorban a saját adminisztrációs fegyelmemet kell megerősítenem.  

 

 

XIII. PÁLYÁZATOK 
 

 

a.) Határtalanul! pályázatok  
 

Pályázat neve Célja Nyert/nem 

nyert 

pályázott 

összeg 

Elnyert 

támogatás 

HAT-19-02-0164 magyar-magyar kapcsolatok 

erősítése: középiskolai 

együttműködés a nagyenyedi 

Bethlen Gábor Kollégium 

diákjaival  

nyert  

3 524 128 Ft 
 

 

 3 524 128 Ft 
 

HAT-19-01-0765 tanulmányi kirándulás 

hetedikeseknek – határon túli 

magyarlakta ismeretek 

elmélyítése: Erdély - Kőrispatak 

nyert 1 964 997 Ft 1 964 997 

Ft 

HAT-20-

02-0056  
 

magyar-magyar kapcsolatok 

erősítése: középiskolai 

együttműködés a 

kézdivásárhelyi Nagy Mózes 

Elméleti Líceum diákjaival 

nyert  

 4 099 588 Ft 
 

 

 4 099 588 Ft 
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HAT-20-02-0177 magyar-magyar kapcsolatok 

erősítése: középiskolai 

együttműködés a 

gyimesfelsőloki Szent Erzsébet 

Líceum diákjaival 

nem nyert 

forrás-

hiány 

miatt  

4 383 663 Ft 0 

HAT-20-01-0826 tanulmányi kirándulás 

hetedikeseknek – határon túli 

magyarlakta ismeretek 

elmélyítése: Erdély – Nagyenyed  

nem nyert 

forrás-

hiány 

miatt 

3 041 965 Ft 0 

HAT-20-03-0214 tanulmányi kirándulás 

középiskolásoknak – határon túli 

magyarlakta ismeretek 

elmélyítése: Erdély – Nagyenyed 

nem nyert 

forrás-

hiány 

miatt 

2 215 288 Ft 0 

 

 

A HAT-19-02-164 és HAT-19-01-0765 jelű pályázataink megvalósulása 2020-ra volt tervezve, 

de a járványügyi helyzet miatt nem tudtuk megvalósítani az utazásokat.  

A HAT-19-01-0765 jelű pályázat hetedikeseknek készült, ők idén befejezték a nyolcadik 

osztályt, így ennek megvalósulása már nem lehetséges.  

A HAT-20-02-0056 pályázatunk megvalósulása 2021 tavaszára volt tervezve, a járványügyi 

helyzet miatt ez sem valósulhatott meg.  

A HAT-19-02-164 és a HAT-20-02-0056 pályázataink megvalósulhatnak még a 2021/22-es 

tanévben.  

A HAT-20-01-0826, HAT-20-02-0177 és HAT-20-03-0214 pályázataink érvényesek voltak, de 

forráshiány miatt nem nyertek. A Határtalanul! program nagyon sikeres iskolánkban és 

népszerű a tanulók körében. Kiváló lehetőség arra, hogy tanulóink megismerjék a külhoni 

magyarok életét, barátságok kötődnek, a történelmi ismeretek életszerű helyzetben jutnak el 

diákjainkhoz. A jövőben is tervezzük hasonló pályázatok benyújtását.  

 

b, „Szolnoki Tiszaparti RK Általános Iskola és Gimnázium energetikai korszerűsítése” 

tárgyú projekt – Fenntartói pályázat 

A projekt által az intézmény „A” épületének energetikai korszerűsítése történt meg: 

- külső szigetelés és burkolás 

- tetőszigetelés+napelem telepítés 

- külső nyílászárók cseréje 

- világítás korszerűsítése 
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XIV. COVID-19 VÍRUSHELYZET OKOZTA PROBLÉMÁK, FELADATOK, 
TAPASZTALATOK – DIGITÁLIS MUNKAREND KIALAKÍTÁSA, 

MŰKÖDTETÉSE 
 

 

Az előző tanév tapasztalatait felhasználva az idén ősszel módosítottuk a digitális 

eljárásrendünket. A legnagyobb változás az volt, hogy áttértünk az órarend szerinti 

munkarendre a távoktatás alatt is. Egyöntetű volt a visszajelzés, hogy ez a pedagógusoknak és 

diákoknak egyaránt sokkal áttekinthetőbb, követhetőbb. Kivétel ez alól az alsó tagozat, ahol 

jóval nagyobb szabadságuk volt a tanítóknak e tekintetben, és így az osztály adottságaihoz, a 

szülők lehetőségeihez jobban tudtak alkalmazkodni. Alsóban általában napi 1-2 meet-es óra 

került megtartásra, ennél többet nem is bírtak el a kisdiákok.  

Már a 2020. november 11-i bezárás előtt több esetben használni kellet a digitális tanrendet, mert 

szeptember második felétől folyamatosan karanténba kerültek osztályok fertőzés miatt. A 

gimnáziumi iskolabezárásra már felállt az új Google Classroom, bejáratódott a rendszer. 

Félévkor ismét begyűjtöttük a távoktatás tapasztalatait. A legnagyobb problémát az órai jelenlét 

ellenőrizhetetlensége okozta. Ezért egységesen azt a döntést hoztuk, hogy ha a tanuló a tanár 

többszöri felszólítására sem reagál a tanítási óra során, igazolatlan hiányzónak tekintjük, 

függetlenül attól, hogy látszólag be van jelentkezve. A másik döntés a kamerahasználatot 

érintette, amely szerint számonkérések alkalmával kötelező a kamera használata.  

Természetesen bármennyire is igyekeztünk világos és egyértelmű szabályokat lefektetni, 

tudatában voltunk és vagyunk annak, hogy a távoktatás során korlátozottak a lehetőségeink, és 

lehetetlen minden problémát kivédeni. Ezért minden pedagógustól, főleg az osztályfőnököktől 

nagyfokú körültekintést, rugalmasságot és kiváltképp megértést, empátiát kértünk. Nyugodt 

szívvel mondhatom, a túlnyomó többség erőn felül törekedett arra, hogy a diákjait ne veszítse 

el, és minden lehetséges módon segítse őket.  

A pedagógusok számára a legnagyobb terhet az jelentette, hogy sokkal több erőfeszítés ellenére 

jóval eredménytelenebbnek érezték a munkájukat. Szabadidejük csökkent, sőt, nehezen vált 

elkülöníthetővé a munkaidő a szabadidőtől. 

A tanulók részéről az idő előrehaladtával egyre több lett a frusztráció. Akik először könnyebben 

megtalálták a helyüket ebben a formában, azok is egyre kevésbé viselték el a bezártságot. Sok 

esetben a lelki sérülések felerősödtek, vagy éppen ez idő tájt jöttek elő. A tanulóknak 

lehetőségük volt személyes beszélgetésre bejönni az iskolába (egyik kollégánk mentálhigiénés 

végzettséggel rendelkezik, és rendszeresen folytat segítő beszélgetéseket). Meglepődve 
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tapasztaltam, hogy nem csak az addigi „páciensek”, hanem új diákok is kértek lehetőséget 

beszélgetésre, sőt, olyanok is, akiket a jelenléti oktatás alatt alapjában véve kiegyensúlyozott, 

szorgalmas, jó tanuló diákként ismertünk.  

Mindenképpen meg kell említeni azt is, hogy amíg egy évvel ezelőtt csak hallottunk arról, hogy 

vannak vírussal fertőzöttek, ebben a tanévben szinte mindenki testközelből találkozott a 

betegséggel. Vagy közeli rokon, ismerős révén, vagy, mert saját maga lett covid fertőzött. Az 

egész tanévre rányomta a bélyegét a kiszámíthatatlanság, tervezhetetlenség, az idő 

előrehaladtával pedig az egyre több súlyos következményekkel járó lefolyás. Diákok és 

pedagógusok közvetlen családtagjai kerültek közvetlen életveszélybe, és sajnos nem egyszer 

halálos kimenetelű lett a betegség vége. Egy gazdaságis kolléganőnket mi is elveszítettük a tél 

folyamán. 

 

Alsó tagozaton 2020 őszétől kezdve hol az egyik, hol a másik osztály volt otthon a 

vírusfertőzések miatt, aztán már tanító néni sem volt, be kellett zárni. 2021-ben pedig az 

egységes bezárás következett. 

Tapasztalat, hogy jóval könnyedébben, természetesen vették az akadályokat, mind a szülők, 

mind a gyermekek és a pedagógusok. A szülők együttműködőbbek voltak, a gyermekek 

próbálkoztak, csinálták, a pedagógusok felkészültebbek voltak. Hangsúlyozom, hogy mindezt 

a saját erejükből, és időt, energiát nem kímélve fejlesztették magukat mindenféle szintre. 

Az alsó tagozaton továbbra is minimum szintet vettünk alapul elvárásban, tudtuk, hogy a 

családokban mennyire eltérő az életvitel és a digitális felszereltség. Elsőbbséget 

tulajdonítottunk a felsős és középiskolás testvérek boldogulásának. A feldolgozandó anyagokat 

úgy küldtük, ahogy az órarendbe illeszkedik. Segítő videókat, felvételeket is készítettünk, 

küldtünk. Voltak online órák, a gyerekek többnyire élvezték is. De azt is tudomásul kellett 

venni, hogy az elsősök például egy-két óránál nem nagyon bírnak többet. A motiváltság is eltérő 

volt, de inkább a hiánya volt jellemző már pár hét után is. Ritkán kértünk beadandót, s arra 

törekedtünk, hogy az is teljesíthető legyen mindenki számára. Renitensek itt is akadtak, velük 

szemben viszont eszközünk nem igazán volt. Egyest nem osztogattunk senkinek semmire. 

Mikor visszajöttünk, volt megfigyelhető ezeknél a tanulóknál, hogy a munkafüzetekben 

kitöltetlen oldalak vannak, s azt később sem pótolták. 

Visszajövetel után többen éltek az otthonmaradás lehetőségével, de számonkérésekre a nagy 

többség bejött az iskolába, számára külön termet biztosítottunk, a pedagógusok pedig plusz 

órákat szántak minderre. 
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Mindezekkel együtt kell tekintenünk erre a tanévre, és tudatában kell lennünk annak, hogy az 

elmúlt másfél év történései hosszú távra kihatnak. A jövő tanév tervezésekor fel kell erre 

készülnünk. Abban sem lehetünk biztosak, hogy elmúlt a fejünk fölül a járvány okozta veszély, 

de még ha nem is kerülne sor újabb bezárásra, akkor sem a régi kerékvágásban folytatódik az 

élet. 

A tavaszi hat hetes visszatérésről a pedagógusok egyértelműen azt fogalmazták meg, hogy 

szükséges és hasznos volt. Legnagyobb haszna a közösségfejlesztés terén érződött, és az utolsó 

hat hét programjaiból kitűnik, hogy a kollégák ki is használták a lehetőséget. A diákok közül 

viszont többen maradtak volna otthon, bár a társakkal való találkozást ők is pozitívumként élték 

meg. A jelenléti oktatásba a diákság kb. 75-77%-a tért vissza azonnal, az idő előrehaladtával 

számuk fokozatosan nőtt. Néhány esetben azon tanulók is visszatértek, akik először tanév 

végéig felmentést kértek. A pedagógusok közül mindenki egyöntetűen felvette a munkát a 

jelenléti oktatás újrakezdésekor.  

Az év végi beszámolóban kértük a munkaközösségeket, vegyék számba azt is, hogy ki hogyan 

tudta a tananyagot befejezni. Alsó és felső tagozatban nincs, vagy nem jelentős a lemaradás. A 

gimnáziumban már sok esetben nem sikerült a tananyag végére érni, de mindenhol egy adott 

tanegység lezárásával ért véget az év. A jövő évi tervezésnél ezt is figyelembe kell majd venni.  
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XV. JÖVŐ ÉVI FELADATOK, JAVASLATOK 
 

 

 A jövő tanév megtervezése a járványügyi helyzet hatásainak figyelembevételével.  

 Az egy évvel ezelőtt érkezett matematika szakos kolléganő nem hosszabbította meg a 

szerződését, helyére már találtunk új szakos kollégát. Így a szakos ellátottság megoldott.  

 Az idén elmaradt közösségfejlesztő programok megvalósítása (lehetőség szerint) 

 A hitélet további elmélyítése 

 Hiteles kommunikáció megerősítése a diákok és a szülők felé 

 Tiszajenői lelkigyakorlatok bevezetése 5-12. évfolyamokig 

 Karitatív szemlélet erősítése 

 Az organikus pedagógia szemléletének további erősítése, elmélyítése, törekedni az 

„önjáróság” felé.  

 A tantermen kívüli oktatásra és a járványhelyzet egyéb hatásaira való folyamatos 

készenlét 

 Felkészülés az intézményi tanfelügyelet lebonyolítására. 

 Átállás a Kréta-rendszerre 

 A gyermekvédelmi team munkájának előkészítése, elindítása (KAPI felügyeletével) 

 Iskolakert program bővítése (fenntartói támogatás) 

 Az 1-es típusú diabétesszel élő tanulók ellátására történő felkészülés 

 1-2. évfolyamon néptánc oktatás bevezetése a mindennapos testnevelés keretében 

 3. évfolyamon kajak + úszásoktatás bevezetése a mindennapos testnevelés keretében 

 


