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I. A TANÉV SORÁN MEGVALÓSULT KIEMELT ÉS FŐ CÉLOK, FELADATOK
1. Tantestületen belül a hatékony információáramlás működtetése - sikerült
A hatékonyabb információáramlás bevezetése érdekében több intézkedést hoztunk:
-

A rendes tantestületi értekezleteken túl rövidebb, rendkívüli megbeszélések, tájékoztatók
tartása. A jelenléti oktatás lehetővé tette a személyes megbeszélések rendszeresítését, amely a
leghatékonyabb tájékoztatási formának bizonyul. Ezekről mindig készül emlékeztető, amit
emailben kiküldtünk a kollégáknak.

-

A havi bontású munkaterveknek elkészítettük a heti lebontását is, amely a tanári hirdetőfalára
kikerült. Ez átláthatóbbá tette az aktuális feladatokat.

-

Mindig hangsúlyozzuk a rendszeres email olvasás szükségességét.

-

Egyre nagyobb mértékben használjuk a KRÉTA rendszer adta lehetőségeket, ezt szorgalmazzuk
a pedagógusaink körében is.

2. A KRÉTA-felület megismerése, használatának elsajátítása, alkalmazása a mindennapi iskolai
gyakorlatban – részben megvalósult, folyamatos
A kollégák hamar ráéreztek a KRÉTA rendszer nyújtotta új lehetőségekre. Mivel előtte is elektronikus
naplót használtunk, maga az adminisztráció nem jelentett komolyabb kihívást, de a KRÉTA
„felfedezése” még további lehetőségeket kínál. Molnár Zsolt igazgatóhelyettes, aki felügyeli a KRÉTÁt, nagyon lelkiismeretesen adott segítséget mindenkinek annak használatához, minden szükséges
információt átadott a tantestület részére. A rendszer adta kényelmi funkciók teljes kihasználása még ad
feladatot a jövőre nézve.
Az osztályfőnökök problémaként jelezték, hogy nehézkes a tanulók hiányzásainak és előmenetelének
nyomon követése, ezzel kapcsolatosan a jövő tanév elejére tapasztalatcserét kértek.

3. Az adminisztrációs fegyelem (naplóvezetés, jegybeírás) erősítése - sikerült
Az adminisztráció többnyire fegyelmezetten történik a tantestületben. Több osztályfőnök jelezte
azonban, hogy előfordult, hogy hiányzásokat később írtak be kollégák nyitott napló esetén, így a
mulasztások nyomon követése, utólagos visszakeresése problémákat okozott. Visszamenőleg nehezebb
volt igazolni a tanulók óráit. Több osztálynál is előfordult, hogy bizonyos tantárgyaknál nem voltak
beírva a jegyek, vagy később kerültek beírásra. Kirívó eset azonban nem volt a tanév során.
A folyamatos értékelés érdekében előírtuk, hogy meddig kell az első jegynek bekerülnie minden
tantárgy esetében. Ez főleg a heti egy-két órás tantárgyaknál volt problémás, és főleg az első félévben.
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A második félévben a következetesebb ellenőrzés és a fegyelmezettebb jegybeírás miatt alig akadt ilyen
jellegű probléma.

4. A digitális oktatás módszertani tapasztalatainak megosztása a munkaközösségeken belül,
felhasználása a jelenléti és a digitális oktatásban egyaránt - sikerült
A digitális oktatás nem múlt idő, érezzük a hatását, de a jelenléti oktatás volt idén a hangsúlyosabb. Újra
fel kellett építeni a széthullott közösségeket. Az elmúlt tanév járványügyi gyakorlata sokszor kaotikussá
tette egyes osztályok életét. Az oltott tanulóknak jelenléti, míg a „védteleneknek” digitális oktatás volt
alkalmanként. Ez rengeteg problémát szült. Vagy a jelenlétiben nem haladtak a tananyaggal tervszerűen
az otthon lévők miatt, vagy haladtak, de akkor az otthon tanulók sokszor jelentősen és végérvényesen
lemaradtak. Probléma volt, hogy az oltatlanok gyakran bónusz szünetként élték meg a karanténos
időszakokat, és többen még akkor sem tanultak, ha egyébként a digitális oktatás lehetősége maximálisan
adott lett volna számukra. A januári, februári karanténok a felvételik rendjét is megzavarták, volt olyan
tanuló, aki csak a második pótnapon tudta megírni a felvételi dolgozatát a 8.a-ból.
Ebben a tanévben jelenléti oktatás volt, de a digitális oktatás során megszerzett tapasztalatokat,
infrastruktúrát idén is használtuk. A tanulmányi munkát illetően, a Classroom felületét továbbra is
alkalmaztuk az osztályfőnöki információk továbbítására, a közösségi szolgálatos információk
eljuttatására, akár csoportos megbeszélésre. Megtartottuk ill. létrehoztuk a Classroom kurzusokat, és
például a Learning Apps tankockák, valamint a digitális tankönyv okosfeladatai, a redmenta, mentimeter
stb. továbbra is hasznunkra voltak. A 9. évfolyam kapott otthoni tanulásra laptopot, amit a következő
tanévben a tanórai használatra is be tudunk vonni. A tapasztalatok azt mutatják, hogy a gyerekek
továbbra is komolyan veszik a Classroomban feltöltött feladatokat, igyekeznek azokat határidőre
elkészíteni. Ez a felület lehetőséget ad a gyakorlásra, tudásmegosztásra, házi feladatok és szorgalmi
feladatok kijelölésére.

5. Közösségépítés az evangelizáció jegyében az iskolai diákközösségekben és a tantestületben –
részben sikerült, folyamatos
Az osztályokban minden program a közösségépítést is szolgálta. A járványhelyzet miatt elmaradt
rendezvényeket, programokat igyekeztek pótolni az osztályfőnökök. Sokféle iskolai és iskolán kívüli
programmal, csapatépítő feladattal, játékkal igyekeztek az osztálykohéziót erősíteni, a megfelelő
értékrend kialakulását ösztönözni. A lelki épülést szolgálta a közös rorátékon, adventi készülődésen,
szentmiséken, templomi osztályfőnöki órákon való részvétel. A lelki napokon is sok lehetőség adódott
a közösségfejlesztésre. Nagyon sikeresen, eredményesen működik az iskolában az kis csapat, akik a
felső tagozatos és a gimnáziumi lelki napok programját -az atyával is egyeztetve –összeállítják. Az ő
munkájukat továbbra is meg kell erősíteni, új tagok bevonására is van lehetőség.
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Problémát okoz, hogy a plébániával közösen megvalósítandó programok az atyák elfoglaltsága miatt
időnként elmaradt, vagy kissé kiszámíthatlanná vált azok megtarthatósága. (Templomi osztályfőnöki
óra, tantestületi biblia óra, gyóntatás.) Erre megoldást kell találni, mert időnként már a komolyság
rovására ment ezen programok elmaradása, vagy sűrű átszervezése.

Az intézményi önértékelés és tanfelügyelet által megjelölt fejlesztendő területek megvalósulására
tett intézkedések
Az intézményi önértékelésünk 2019 májusában történt meg. 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:
- osztályszintű lelki napok Tiszajenőn: 2022 őszén a 9. évfolyam, 2021 májusában a 10.
évfolyam osztályai számára.
- 2022 tavaszán: osztálykirándulások, múzeumlátogatás, Határtalanul pályázatok, Rákóczi
Szövetség általi pályázatok, Ottalvós Erzsébet Tábor pályázatok, DÖK által szervezett
iskolanap, illetve egyéb programok, közös sportprogramok, családi napok
-december: pályaorientációs nap (1-12.évfolyam)
- szalagtűzés és iskolai ballagás a 12.-es végzős évfolyamnak
- ballagás a 8. osztályosoknak június 11-én
b) tantestület:
– tantestületi megbeszélések és Bibliaórák és jelenléti formában
-

tantestületi két napos tanév eleji lelkigyakorlat Máriabesnyőn

-

karácsonyi műsor jelenléti formában

-

karácsonyi és év végi tantestületi ebéd

-

tanévzáró tantestületi kirándulás Bécsbe
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2. Módszertani megújulás:
- Ebben a tanévben a KAPI által menedzselt gyermekvédelmi program keretében két
alkalommal közel 40 fő vett részt egy-egy napos módszertani képzésen
- A pedagógusok által választott képzések mind a módszertani megújulásukat segítették elő
- A CSÉN-es kollégák szakmai napokon vettek részt
- A szeptemberben induló két első osztály az Apor Vilmos Katolikus Tanítóképző Főiskola által
kezdeményezett tanulásmódszertani projektjében vesz részt. Ennek keretében a leendő elsős
pedagógusok már eddig is és szakmai felkészítő kurzusokon vettek részt, ami a jövő tanévben
is folytatódni fog.
3. Hatékonyabb kommunikáció:
- a tantestület tájékoztatása:
- rendszeres email formában
- tantestületi értekezleteken
- rövid rendkívüli tantestületi értekezleteken
- hirdetőtáblán emlékeztetők kiküldésével, heti lebontású munkatervvel
- KRÉTA rendszeren keresztül.
szülőkkel:
- jelenléti beiskolázási szülői értekezlet november elején
- jelenléti szülői értekezletek, fogadó órák, tájékoztatók leendő elsős és kilencedikes szülőknek
- választmányi gyűlés 2021 szeptemberében és 2022 februárjában
- minden, az osztályokban szokásos kommunikációs csatornán, illetve a KRÉTÁN.
tanulókkal:
- Az eddigi szokásos formákon kívül az iskolarádión keresztül is adtunk tájékoztatást.
Az ez évi tapasztalatok azt mutatták, hogy minden területen növelték a hatékonyságot a bevezetett új
gyakorlatok. Ezeket mindenképpen fent kell tartani. A tapasztalatok összegzése és kiértékelése után
augusztusban szükség esetén új feladatokat fogalmazunk meg a még hatékonyabb működés érdekében.
II. Intézményi tanfelügyelet még nem volt. Többszöri halasztás után, várhatóan 2022. decemberében
fog sor kerülni rá.
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II. SZEMÉLYI FELTÉTELEK
Létszám alakulása a 2021. augusztus 1 – 2022. június 30. közötti időszakban:

pedagógus
Nevelő-oktató munkát segítő
dolgozó
technikai alkalmazott

Belépő alkalmazottak
száma
4 fő

Kilépő alkalmazottak
száma
1 fő

-

-

9 fő

9 fő

I.1. Pedagógusok
2022. június 1. napon érvényes pedagógus
létszámadatok
Teljes munkaidőben
Részmunkaidőben
Főiskolai végzettséggel rendelkezik
Középfokú képesítéssel rendelkező
Képesítés nélkül
Nyugdíjasként
Tartósan távol

64
4
24
0
0
2

határozott
idejű
4
0
0
0
0
0

határozatlan
idejű
60
4
24
0
0
2

2

0

2

Pedagógus szakvizsgával rendelkezik
Szaktanácsadó/Tanfelügyelő
Hitoktatói végzettséggel rendelkezik
Megbízási szerződéssel foglalkoztatott:

25
7
11
6

0
0
1
6

25
7
10
0

Vállalkozói szerződéssel foglalkoztatott:

1

1

0

75

9

66

fő

határozott
idejű

határozatlan
idejű

8
0
2
2
2
2

0
0
0
0
0
0

8
0
2
2
2
2

0

0

0

8

0

8

(GYES, GYET, tartós betegállomány stb.)

1+2+11+12. sor összesen:

fő

I.2. Nevelő-oktató munkát segítő alkalmazottak
2022. június 1. napon érvényes
nevelőmunkát segítő dolgozói
létszámadatok
Teljes munkaidőben
Részmunkaidőben
Pedagógiai asszisztens
Iskolatitkár
Laboráns
Rendszergazda
Tartósan távol
(GYES, GYET, tartós betegállomány stb.)

1+2. sor összesen:
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II./1. Pedagógusok:
a)
Jelenleg (2022. június 1. állapot szerint) a pedagógusok száma
teljes munkaidőben
részmunkaidőben
óraadó
Összesen:

fő
64
4
7
75

Megszűnt pedagógus jogviszony(ok)
Felsorolás
(fő)

Szakképzettség
(tanító/szakos tanár)

Álláshely (teljes
/részmunkaidő)

Álláshely
(határozott/
határozatlan)

Megszűnés oka (pl.
nyugdíjazás stb.)

1 fő

tanító

teljes

határozatlan

közös megegyezés

Új pedagógus(ok)
Felsorolás
(fő)

Szakképzettség (tanító/szakos
tanár)

Álláshely
(teljes/részmunkaidő)

Álláshely
(határozott/határozatlan)

1 fő
1 fő

tanító
testnevelés szakos tanár
matematika szakos
középiskolai tanár
hittanár

teljes
teljes

határozott
határozott

teljes

határozott

teljes

határozott

1 fő
1 fő

Tartósan távollévő pedagógusok
Felsorolás
(fő)

Szakképzettség
(tanító/szakos tanár)

Álláshely
(teljes/részmunkai
dő)

Álláshely
(határozott/határo
zatlan)

Oka (pl. GYED
stb.)

2 fő

tanító

teljes

határozatlan

GYED

Hitoktatók helyzete: (hány fő, milyen megbízással, esetleges nehézségek stb.)

II./2. Technikai dolgozók
a)
Jelenleg a technikai dolgozók száma
teljes állásban
részmunkaidőben:

fő
8
10
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A technikai alkalmazottak nagyarányú fluktuációjának oka az alacsony (minimálbérhez
közeli) bérezés miatti folyamatos munkakörelhagyás. Ezt az okozza, hogy a pedagógus
bérek alacsony szintje miatt nem tudunk magasabb bért biztosítani a technikai (elsősorban
takarítói és portás-karbantartó) dolgozók részére, mivel így a diplomás munkakört betöltők
bérszínvonalát meghaladó javadalmazásra kerülne sor. A nevelő-oktató munkát segítő
alkalmazottak esetében is hasonló bérfeszültség jelentkezik, amely a fluktuációban eddig
még nem jelentkezett.

II./3. Tanulók
a.) Létszám – október 1.
(fő)
181
110
291
499
212
86
72
91
22
16
790
1
4

Tagozat
Alsó tagozat
Felső tagozat
Általános iskola összes
Középiskolás - összes
8 évfolyamos gimnázium
társadalomtudományi tagozat
általános gimnáziumi tagozat
angol nyelvi tagozat
ének-zene tagozat
dráma tagozat
Teljes iskola - összes
ebből magántanuló
ebből szüneteltető

b.) SNI, HH és HHH tanulók létszáma – október 1.
Általános iskola
Évfolyam
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Összesen:

SNI

HH
2
2
2
2
1
1
1
2
13

HHH
-

1
1
1
1
4

Nevelésbe
vett
1
1
1
1
4
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Gimnázium
Évfolyam

SNI

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
Összesen:

HH
1
2
1
2
6

HHH
1
1
2

-

Nevelésbe
vett
-

c.) Tanulócsoport
Tagozat
Alsó tagozat
Felső tagozat
Középiskolás
- 8 évfolyamos
- társadalomtudományi
- általános gimnázium
- angol
- ének-zene
- dráma
Tanuló szoba, napközi

Osztályok száma
8
4
16 (8+8)
8
4
4
4
4
2
4

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
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
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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
Átlag
4,34
4,81
4,34
4,45
3,96
4,12

Iskolai összes teljes átlag
Alsó tagozat
Felső tagozat
Gimnázium – 8 évfolyamos
Gimnázium – 9-12. évfolyam
Gimnázium

Tanulmányi
teljes átlag

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

2021-2022

Alsó tagozat

4,81

4,81

4,88

4,82

4,84

4,82

Felső tagozat

4,34

4,26

4,34

4,15

4,05

4,00

4,45

4,49

4,51

4.50

4,48

4,51

3,96

3,98

4,02

3,98

3,98

3,94

Gimnázium –
8 évfolyamos
Gimnázium –
9-12. évfolyam

Alsó tagozat

2021-22.tanév
Osztálylétszám
10.01.
Osztálylétszám
01.20.
Érkezett
Távozott
Osztályátlag
(teljes)
Magatartás átlag
Szorgalom átlag
Egy főre jutó
hiányzás (óra)

1. A

1. B

2. A

2. B

3. A

3. B

4. A

4. B

Összesen

24

23

27

28

18

22

20

19

181

24

24

27

27

18

22

20

19

181

-

1
-

-

1

-

-

-

-

1
1

-

-

4,78

4,90

4,93

4,81

4,80

4,66

4,81

-

-

4,50
4,77

4,85
5,00

4,71
4,86

4,68
4,82

4,45
4,75

4,47
4,84

4,61
4,84
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igazolt
igazolatlan
Kitűnő (5,0)
tanulók száma
4,49 felett
teljesítők száma
Jav.vizsg.
tanulók - összes
1 v. 2 v. 3
tantárgyból
3-nál több
tantárgyból
Összes tantárgyi
bukás
Osztályozatlan
Osztályozó
vizsgára
kötelezett
Osztályozó
vizsgát tett

66,91
0

86,13
0

93,19
0

89,93
0

72,67
0

79,09
0

61,95
0

98,79
0

81,08
0

-

-

5

16

15

9

6

6

57

-

-

16

11

5

10

12

9

63

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Felső tagozat

2021-22.tanév
Osztálylétszám
10.01.
Osztálylétszám
01.20.
Érkezett
Távozott
Osztályátlag
(teljes)
Magatartás átlag
Szorgalom átlag
Egy főre jutó hiányzás (óra)
igazolt
igazolatlan
Kitűnő (5,0) tanulók száma
4,49 felett teljesítők száma
Jav.vizsg. tanulók - összes
1 v. 2 v. 3 tantárgyból
3-nál több tantárgyból
Összes tantárgyi bukás
Osztályozatlan
Osztályozó vizsgára kötelezett
Osztályozó vizsgát tett

5. A

6. A

7. A

8. A

Összesen

22

27

30

31

110

22

27

30

31

110

-

-

-

-

-

4,40

4,47

4,40

4,10

4,34

4,29
4,13

4,33
4,33

4,43
4,20

4,43
4,17

4,37
4,21

108,8
0,04
2
10
-

86,5
10,75
5
9
1
-

89,67
0
1
13
1
1
1
-

150,9
0,23
1
4
-

108,97
2,76
9
36
1
1
1
1
-
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8 évfolyamos gimnáziumi tagozat

2021-22.tanév
Osztálylétszám
10.01.
Osztálylétszám
01.20.
Érkezett
Távozott
Osztályátlag
(teljes)
Magatartás
átlag
Szorgalom átlag
Egy főre jutó
hiányzás (óra)
igazolt
igazolatlan
Kitűnő (5,0)
tanulók száma
4,49 felett
teljesítők száma
Jav.vizsg.
tanulók - összes
1 v. 2 v. 3
tantárgyból
3-nál több
tantárgyból
Összes tantárgyi
bukás
Osztályozatlan
Osztályozó
vizsgára
kötelezett
Osztályozó
vizsgát tett

12. G Összesen

5. G

6. G

7. G

8. G

9. G

10. G

11. G

33

31

32

33

21

27

17

18

212

33

31

33

32

21

26

17

18

211

-

-

1

1
-

-

1

-

-

1

4,73

4,79

4,72

4,76

4,16

4,26

4,07

4,12

4,45

4,34

4,77

4,91

4,69

4,14

4,31

4,25

4,44

4,48

4,75

4,87

4,52

4,69

4,05

4,12

4,19

4,06

4,40

88,16
0,03

94,61
0

111,2
0

107,6
0

138
0,14

98,65
0,23

167,2
1,18

86,61
1,06

111,5
0,33

6

9

9

8

0

2

1

1

36

18

19

19

19

9

9

3

4

100

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

9. A

9. B

10. A

10. B

11. A

11. B

12. A

12. B

Összesen

39

39

37

35

35

33

34

35

287

38

38

37

35

35

33

33

35

284

Gimnáziumi tagozat
2021-22.tanév
Osztálylétszám
10.01.
Osztálylétszám
01.20.
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Érkezett
Távozott
Osztályátlag
(teljes)
Magatartás átlag
Szorgalom átlag
Egy főre jutó
hiányzás (óra)
igazolt
igazolatlan
Kitűnő (5,0)
tanulók száma
4,49 felett
teljesítők száma
Jav.vizsg.
tanulók - összes
1 v. 2 v. 3
tantárgyból
3-nál több
tantárgyból
Összes tantárgyi
bukás
Osztályozatlan
Osztályozó
vizsgára
kötelezett
Osztályozó
vizsgát tett

1

1

-

-

-

-

1

-

3

3,86

3,61

3,79

3,75

3,81

4,06

3,95

4,12

3,96

4,42
3,91

4,00
3,63

4,19
3,75

4,06
3,82

4,20
3,86

4,64
4,06

4,27
3,82

4,09
4,00

4,25
3,94

156,4
0,03

146
0,63

154
0,14

146,3
1,44

180,8
3,57

131,5
0,42

158,6
1,18

94,29
0,54

138,2
0,88

0

0

0

1

0

0

1

0

2

4

3

2

3

2

3

4

9

30

2

2

3

2

2

-

-

-

11

2

2

2

2

2

-

-

-

10

-

-

1

-

-

-

-

-

1

2

5

9

2

2

-

-

-

20

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Osztályátlagok (diagramban)

Osztályátlagok 2021-2022. tanév
6
4,9 4,93 4,81 4,8
4,66
5 4,78
4

4,73
4,4

4,79
4,47

4,76

4,72
4,4

4,1

3,86

4,26

4,16
3,61

3,79 3,75

3,81

4,064,07 3,95 4,124,12

3
2
1
0
2.a 2.b 3.a 3.b 4.a 4.b 5.a 5.g 6.a 6.g 7.a 7.g 8.a 8.g 9.a 9.b 9.g 10.a 10.b10.g 11.a 11.b11.g 12.a 12.b12.g
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Értékelés:
Az iskola tanulmányi átlaga sok szempontból tevődik össze. Ha az elmúlt 3 tanév távlatából nézzük,
ennek a tanévnek az átlaga a reális, bár kicsivel gyengébb a tavalyinál. A jelenléti oktatásban sokkal
reálisabb az értékelés. Ha öt évet nézünk, a jellemző tendencia, hogy a nyolc évfolyamos osztályok
átlaga jobb, mint az adott évfolyamon a párhuzamos osztályoké. Kiemelkedő a „kisgimnáziumi”
osztályok (5.g, 6.g, 7.g, 8.g) eredménye. 4,00 alatti átlag a négy évfolyamos gimnáziumi osztályoknál
található, közülük is leggyengébb 9.a, 9.b, 10.a, 10.b, 11.a és bukás is ezekben az osztályokban van.
Összességében a tagozatok tanulmányi eredménye jónak mondható.

b.) Tantárgyi átlagok tantárgyanként
alsó tagozat
Tantárgyak
magyar irodalom
magyar nyelv
matematika
környezetismeret
ének-zene
vizuális kultúra
testnevelés
életvitel és gyakorlat
angol nyelv
hittan

Átlag - 2022
4,72
4,63
4,54
4,65
4,94
4,94
4,98
4,99
4,79
4,88

Átlag - 2021
4,75
4,66
4,58
4,70
4,90
4,96
4,95
4,97
4,71
4,89

Alsó tagozat - tantárgyi átlageredmények
5,10
5,00
4,90
4,80
4,70
4,60
4,50
4,40
4,30

4,94
4,72

4,94

4,98

4,99
4,88

4,79
4,65

4,63
4,54
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felsős tagozat
Tantárgyak
magyar irodalom
magyar nyelv
matematika
történelem
angol nyelv
német nyelv
természetismeret
természettudomány
informatika
digitális kultúra
földrajz
biológia
fizika
kémia
technika
technika és tervezés
ének-zene
vizuális kultúra
testnevelés
erkölcstan
hittan
hon- és népismeret

Átlag -2022
4,19
4,09
3,87
4,19
3,94
3,94

Átlag -2021
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

3,97
3,73
4,19
3,55
3,92
4,87
3,52
5,00
4,56
4,78
4,72
4,99
4,92
4,37

Felső tagozat - tantárgyi átlageredmények
6,00
4,99

4,87

5,00
4,00

4,19
4,09 4,19 3,94 3,94
3,87

4,56
3,97

3,92
3,52

3,55

5,00

4,78
4,37

4,72

4,92

4,19
3,73

3,00
2,00
1,00
0,00

15

8 évfolyamos gimnázium
Tantárgyak
magyar irodalom
magyar nyelv
matematika
történelem
angol nyelv
német nyelv
német 2. id. nyelv
latin nyelv
természetismeret
természettudomány
informatika
digitális kultúra
földrajz
biológia
fizika
kémia
technika
technika és tervezés
ének-zene
vizuális kultúra
testnevelés
erkölcstan
hittan
latin örökségünk
dráma és tánc
mozgóképkultúra
életvitel és gyakorlat
hon- és népismeret

Átlag - 2022
4,43
4,51
4,03
4,35
4,45
4,45
4,18
4,26

Átlag - 2021
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

4,54
4,24
4,29
4,16
3,65
4,16
4,27
5,00
4,91
4,65
4,91
4,99
4,92
5,00
3,53
4,50
5,00

8 évfolyamos gimnázium - tantárgyi átlageredmények
6,00
4,99

5,00
4,00

4,51 4,43 4,45 4,45

4,18 4,26 4,03 4,35

4,54

4,27 4,16

4,91

4,65

5,00 5,00

5,00

4,16
3,65

4,92

4,91
4,29 4,24

4,50

3,53

3,00
2,00
1,00
0,00
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4 évfolyamos gimnázium
Tantárgyak
magyar irodalom
magyar nyelv
matematika
történelem
angol nyelv
angol 2. id. nyelv
német nyelv
német 2. id. nyelv
francia nyelv
latin nyelv
informatika
digitális kultúra
földrajz
biológia
fizika
kémia
ének-zene
vizuális kultúra
testnevelés
erkölcstan
hittan
dráma és színház
mozgóképkultúra
életvitel és gyakorlat

Átlag - 2022
3,69
3,82
2,82
3,67
3,91
4,30
3,53
3,75
2,81
4,67
4,07
3,58
3,53
3,35
3,42
3,45
4,75
4,41
4,60
4,96
4,83
5,00
3,96
4,58

Átlag - 2021
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

4 évfolyamos gimnázium- tantárgyi átlageredmények
6,00
5,00

4,00
3,00

4,30
3,82 3,69 3,91
3,53

4,96

4,67

3,75

3,67
2,81

4,75

5,00
4,60 4,58

4,41
3,96

3,45 3,42 3,35 3,53

4,83

4,07
3,58

2,82

2,00
1,00
0,00
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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 a 6. G (8 évfolyamos gimnáziumi) osztály
4,79-es átlaga lett a legjobb az 5-8. évfolyamok vonatkozásában, őt követi a 8.G 4,76-os átlaggal.
Ugyanakkor az 5.a, 6.a és 7. a osztály átlaga (4,47, 4,4 és 4,4) is jónak és kiegyensúlyozottnak
mondható 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 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 tagozatos
gimnáziumokban folytatják tanulmányaikat. Ugyanakkor ebben a tanévben a 8. A osztályból 12
tanuló marad a mi négy évfolyamos gimnáziumi képzésünkben, magasabb, mint tavaly (7 fő).
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 egyértelműen az érettségi eredményeken és a
nyelvvizsgák számában is meglátszik. A G osztályok tanulóinak többsége jelentkezik előrehozott
érettségire és itt a legmagasabb a nyelvvizsgák száma is.
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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 mentességgel rendelkező tanulók növekvő száma az érettséginél is jelentkezik.
A tantárgyi átlagokat megfigyelve megállapítható, hogy többségében négyes átlag felett mozognak
az eredmények, a négy évfolyamos gimnáziumot leszámítva. 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 földrajz átlag
is rosszabb az előző évhez képest. 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. Szokatlan jelenség, hogy a négy évfolyamos gimnáziumban a digitális kultúra átlagai is
alacsonyak, jóval elmaradnak az informatikához képest. A 2021-es eredményekkel összevetve
szinte minden tantárgyból alacsonyabb az átlag, a négy évfolyamos gimnáziumi osztályokban. Itt
a legnagyobb mértékű a romlás. (3,96)
Az eredményesség szempontjából fontos, 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, főleg a felső tagozaton.
Összességében minden gimnáziumi osztályban eredményes az első idegen nyelv (angol nyelv)
tanítása. A heti két többletóra (a kerettantervi ajánlóhoz képest több) lehetőséget ad arra, hogy az
angol tagozatos és a 8 évfolyamos osztályok tanulói már 9-10. évfolyamon középfokú nyelvvizsgát
tegyenek, illetve 11. osztályban előrehozott érettségit tegyenek angol nyelvből. A többi osztályban
is nő a nyelvvizsgák száma.
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c.) Kitűnő (5,0) és javítóvizsgára utalt tanulók és a bukások száma (az elmúlt 5 évben)

2021-2022 2020-2021 2019-2020 2018-2019 2017-2018 2016-2017
Kitűnők száma
(5,0)
4,49 felett
teljesítők száma
2,0 alatt
teljesítők száma
Javítóvizsgára
utalt tanulók
száma
Évismétlésre
kötelezettek
száma
Az összes
tantárgyi bukás
száma

104

122

169

139

134

128

229

240

216

195

184

159

0

1

0

0

0

0

12

12

6

11

9

10

1

2

0

0

0

1

21

20

7

13

10
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Öt év átlagát vizsgálva a kitűnő és a 4,49-es átlag fölötti tanulók száma tovább csökkent.
Jellemzőbb lett a kitűnők helyett a 2-3-4 darab négyessel rendelkező jeles tanulók száma.
Feladatunk az okok feltárása. Míg korábban megállapítható volt, hogy a digitális oktatás hozzájárult
az akkori eredmények javulásához, addig idén a jelenléti oktatásban szerzett jegyek és a tanulmányi
munka értékelése már reálisabb volt. Az első félévben az oltatlanság miatti karanténhiányzás
nehezítette a folyamatos értékelést több tanuló esetében is. A jelenléti oktatás során is alkalmazták
a pedagógusok a pozitív megerősítés elvét. 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 pedagógiaitantárgyi megsegítés vonatkozásában is.
Feladatunk a tanulmányi átlag javítása, különösen a négy évfolyamos gimnáziumi osztályok
esetében.
A bukások száma az előző évhez hasonlóan alakult, több tárgyas bukás idén is van. Ez a gyengébb
képesség mellett a szorgalom és a motiváció hiányát is jelzi. Ugyanakkor kevesebb tárgyból van
bukás (matematika, kémia, fizika, angol, francia és digitális kultúra). A digitális kultúra tárgyból a
bukás újszerű.
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.
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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, rendszeres sporttevékenysége miatt. A tanuló tudásáról osztályozó
vizsgákon számolt be, így teljesítette a követelményeket, szerzett bizonyítványt.

d.) A dicséretek száma:

1.a
1.b

magyar
irodalom
4
5

magyar
nyelvtan
2
3

matematika énekzene
2
2
4

Tantárgyak
Magyar nyelv
Magyar irodalom
Angol nyelv
Angol 2. nyelv
Német nyelv
Német 2. id. nyelv
Francia nyelv
Latin nyelv
Matematika
Történelem
Erkölcstan
Kémia
Fizika
Biológia
Földrajz
Természettudomány
Környezet-ismeret
Ének
Vizuális kultúra
Mozgóképkult.
Dráma és tánc
Dráma és színház
Hon- és népismeret
Életvitel és gyakorlat
Technika
Digitális kultúra
Informatika
Testnevelés
Hittan
Összesen:

víz.kult.

technika

testnevelés

2
3

4
4

6
6

Dicséretek száma
70
86
61
2
5
22
0
3
50
42
0
10
14
17
12
19
13
46
75
0
0
1
6
33
2
18
12
134
137
890
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Dicséretek száma tantárgyanként
150
135
120
105
90
75
60
45
30
15
0

134 137

86
75

70
61
50

46

42

33
22
2

5

0

19
17
13
12
10 14

3

0

18
0

0

1

6

12

2

Dicséretek száma - osztályonként
100

76

80
70

53
46

50

52

48 49
37

40

20

61

60

60

30

90

85

90

26

23
12

10

28

24

20 19 19
8

12 13

10 10
3

6

0
2.a 2.b 3.a 3.b 4.a 4.b 5.a 5.g 6.a 6.g 7.a 7.g 8.a 8.g 9.a 9.b 9.g 10.a 10.b 10.g 11.a 11.b 11.g 12.a 12.b 12.g

Elektronikus napló év végi adatai alapján:
A dicséretek száma jelentősen 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. legtöbb dicséret a nyolc évfolyamos tagozat 5-8. évfolyamán van.
Jellemzően magasabb azokban az osztályokban a dicséretek száma, ahol az osztályátlag is magasabb.
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e.) Tanulmányi elégtelenek száma:

2
2
1
2
8

2

1
1
1

2

3

2
2
2

1

1

6

1

1

Fő

Digitális
kultúra

Fizika

Kémia

Francia nyelv

1

Osztály
bukások

7. A
9. A
9. B
10. A
10. B
11. A
Tantárgyi
bukások

Angol nyelv

Matematika

Tantárgyi bukások 2021/2022. év vége

1
2
5
9
2
2

1
2
2
3
2
2

21

12

Tantárgyi bukások száma 2021-2022. tanévben

8

9
8
7
6
5
4
3
2
1
0

6
2
Matematika

Angol nyelv

3

Francia nyelv

Kémia

1

1

Fizika

Digitális kultúra

Ebben a tanévben is magas a tantárgyi bukások száma. A felső tagozaton is előfordul bukás (7.a
matematika), mégis leginkább a négy évfolyamos gimnáziumi osztályokban magas ez a szám. Az is
változás, hogy tavalyhoz képest kevesebb tantárgy (matematika, kémia, fizika, angol, francia, digitális
kultúra), és kevesebb osztály is, viszont több tárgyas bukás több van: 12 tanuló 21 tantárgy.
A 10. 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. A 11. évfolyamon a két matematika bukás egyike évismétlő tanulóhoz
kapcsolódik.
Feladatunk a bukások számának csökkentése, a tanulók motivációjának és a kötelességtudatának
erősítése.
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f.) Magatartás és szorgalom átlagok alakulása (az elmúlt 5 évben)

2021-2022

2020-2021

2019-2020

2018-2019

2017-2018

2016-2017

4,42

4,57

4,62

4,57

4,44

4,37

4,31

4,37

4,4

4,33

4,24

4,11

Magatartás
átlag
szorgalom
átlag

Magatartás, szorgalom átlagok - magatartás szerint rendezve
5,30
5,10

5,00
4,91

4,90

4,85

4,70

4,87 4,86
4,82
4,77
4,71 4,69 4,68
4,69
4,64

4,52

4,84
4,77

4,75

4,75

4,50 4,47
4,45 4,44 4,43 4,43 4,42

4,50

4,344,334,33
4,31 4,29 4,27 4,25
4,20 4,17
4,194,20 4,19
4,14
4,12 4,13
4,09 4,06
4,06
4,05
4,00
4,00
3,97

4,30
4,06

4,10

3,90

3,82

3,86

3,82
3,75
3,63

3,70
3,50

7.g 2.b 6.g 3.a 8.g 3.b 11.b 2.a 4.b 4.a 12.g 7.a 8.a 9.a 5.g 6.a 10.g 5.a 12.a11.g11.a10.a 9.g 12.b10.b 9.b

Magatartás, szorgalom átlagok - szorgalom szerint rendezve
5,30
5,10
4,90
4,70
4,50
4,30

4,10
3,90
3,70

5,00
4,854,87 4,86 4,84 4,82
4,77
4,77 4,75 4,75
4,71
4,694,69
4,68
4,47

4,50

4,91

4,64

4,52

4,45

4,43
4,34

4,44

4,43

4,33 4,33
4,25
4,20 4,19 4,17

4,42

4,29 4,31
4,13 4,12

4,14
4,06 4,06 4,05 4,09
4,00 3,97

4,27
4,20

4,19
4,06

4,00

3,86 3,82
3,82
3,75
3,63

3,50
2.b 6.g 3.a 4.b 3.b 2.a 4.a 5.g 8.g 7.g 6.a 7.a 11.g 8.a 5.a 10.g11.b12.g 9.g 12.b 9.a 11.a10.b12.a10.a 9.b
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A magatartás- és szorgalomjegyek az elmúlt öt évre visszatekintve folyamatosan emelkedtek 2020-ig;
utána kicsi visszaesés tapasztalható. Idén viszont a magatartás és a szorgalom jegyek is visszaestek,
ahogyan az átlag is. 1-8. évfolyamon kevésbé, 9. évfolyamon jobban. Nevelési alapelvünk, a dicséret és
a pozitív megerősítés támogató alkalmazása ellenére alacsonyabb az átlag. A „rosszabb” magatartás
jegyek a négy évfolyamos gimnáziumi osztályoknál tapasztalható. Itt több a magatartási probléma
(házirend betartása, viselkedés, öltözködés, külsőre vonatkozó elvárások betartása), illetve az
igazolatlan hiányzások száma magasabb, ezt tükrözik vissza a magatartásjegyek. A szorgalomátlagok
is visszaestek kicsit – többször tapasztaljuk a motiváció, a kitartás, az elköteleződés hiányát a 15-18
éves korosztály esetében.

1.a

1.b

Magatartás
Példás
14

Jó
7

Változó
2

Példás
11

Jó
12

19

1

3

12

11

Változó

Szorgalom

Mindkét osztály tekintetében az eddigi évekhez mérten visszaesés tapasztalható mind a tanulmányi
eredményekben (ezzel együtt a szorgalomban is), mind a magatartás tekintetében.
Szemléletmódunk és gyakorlatunk a pozitív megerősítés, elfogadó-befogadó légkör teremtése, lelki
nevelés.

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

Egy főre jutó
igazolt
hiányzások
Egy főre jutó
igazolt és
igazolatlan

2021-2022

2020-2021

2019-2020

2018-2019

2017-2018

2016-2017

112,3

60,35

58,97

87,06

78,83

80,23

0,77

1

0,42

0,36

0,50

0,48
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Egy főre jutó igazolt hiányzások száma
200,00
180,00
160,00
140,00

180,80
167,20
158,60156,40
154,00150,90
146,30146,00
138,00
131,50
111,20
108,80107,60
98,79 98,65 94,61

120,00
100,00

94,29 93,19

89,93 89,67 88,16 86,61 86,50 86,13

80,00

79,09

72,67

66,91

61,95

60,00
40,00
20,00
0,00
11.a 11.g 12.a 9.a 10.a 8.a 10.b 9.b 9.g 11.b 7.g 5.a 8.g 4.b 10.g 6.g 12.b 2.a 2.b 7.a 5.g 12.g 6.a 1.b 3.b 3.a 1.a 4.a

Egy főre jutó igazolatlan hiányzások száma
12,00

10,75

10,00
8,00
6,00
4,00
2,00

3,57
1,44 1,18 1,18
1,06

0,63 0,54 0,42
0,23 0,23 0,14 0,14 0,04 0,03 0,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00
6.a 11.a 10.b 12.a 11.g 12.g 9.b 12.b 11.b 8.a 10.g 9.g 10.a 5.a 5.g 9.a 1.a 1.b 2.a 2.b 3.a 3.b 4.a 4.b 6.g 7.a 7.g 8.g

Az ötéves tendenciát vizsgálva az igazolt hiányzások száma jelentősen megnőtt az előző évhez képest:
közel kétszerese lett. Az egyes osztályok között mutatkoznak különbségek, ez az oltatlanság okozta
karanténkötelezettség miatt volt az első félévben bizonyos osztályok esetében és egyes tanulóknál is. A
6.a osztályban egy tanuló indokolatlan távolmaradása az iskolától okozott magas hiányzás számot. Ez a
tanuló távolléte miatt nem teljesítette az évfolyam követelményeit, így évismétlő. Általánosan
megállapítható, hogy Ahol alacsonyabb a hiányzás, ott a tanulmányi átlag is magasabb.
Az igazolatlan órák száma alacsonyabb, mint tavaly, de így is sok. Ennek oka néhány tanuló és osztály
kiugróan magas igazolatlan távolléte a tanórákról. 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.
Feladatunk a szülők és a renitens tanulók még hatékonyabb tájékoztatása és a házirend betartatása,
ezáltal az igazolt és az igazolatlan hiányzások számának csökkentése.
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h.) A lemorzsolódással veszélyezetett és pedagógiai támogatásban részesólő tanulók
tanulmányi
átlageredmény
változása

tanulmányi átlageredmény
tanuló neve
előző tanév
év végi (A)

adott tanév
félévi (B)

adott tanév
év végi (C)

1. tanuló (6. A)

4,15

3,86

2. tanuló (10. A)

3,07

2,20

nem
osztályozható
2,33

3. tanuló (10. B)
összes: 3 (fő)

2,67

2,47

2,53

-----

-----

-----

elégtelen
osztályzatok
száma
adott
adott
tanév
tanév
félévi
év végi

B-A

C-B

-0,29

-

-

-

-0,87

0,13

6

4

-0,2

0,06

4

1

-----

-----

-----

-----

Félévkor és év végén is 2 fő lemorzsolódással veszélyeztetett tanulónk volt, akiknek minden segítséget
megadunk, korrepetálás, felzárkóztatás formájában, azért, hogy tanulmányaikat eredményesen be tudják
fejezni iskolánkban.
A 6. osztályos tanuló hiányzásainak száma miatt nem volt osztályozható év végén, így évet kell
ismételnie, a nyár folyamán pedig külső segítség igénybevételével próbál felzárkózni, amihez
szaktanáraink tananyag béli segítséget nyújtanak a felkészítő pedagógusnak. A 10-es tanulóink a nyáron
javító vizsgára kötelezettek.

III./2. Továbbtanulási eredmények
8 általános után melyik iskolába, hány db tanulót vettek fel – idei tanév eredményei
Gimnázium
Szakgimnáziumok
Szakiskola

2021-2022. tanévben (fő)
17
9
4

2020-2021. tanévben (fő)
11
12
3

A 8.a osztály 30 tanulója közül 12 tanuló folytatja gimnáziumi tanulmányait nálunk jövőre,
közülük 7 tanuló a belső felvételi eljárásnak köszönhetően, mivel teljesítették a pedagógiai
programban meghatározott feltételeket. 3 tanuló a rendes felvételi eljárásban részt vevőként került be
iskolánkba, 2 tanuló fellebbezés után.

Örülhetünk annak, hogy a gimnáziumi tanulmányokra alkalmas része az osztálynak zömmel
nálunk tanul tovább. Hosszú távú elképzelésünk volt mindig is, hogy a nálunk végzett 8.
osztályos tanulók minél nagyobb arányban maradjanak iskolánkban gimnáziumi képzésben is,
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ez az idei tanévben sikeresnek mondható, hiszen a 8.a osztály 40%-a iskolánkban folytatja
középiskolai tanulmányait.

Érettségi után melyik iskolába, hány db tanulót vettek fel – az előző tanév eredményei
2021
%

2020
%

2019
%

2018
%

2017
%

64

67

69

58

71

Felsőfokú szakképzésben továbbtanulók

1

0

0

0

0

Nem tanul tovább

26

21

12

20

5

A jelentkezés sorrendjében az első helyre való
felvett tanulók
Egyházi köznevelési intézményben
továbbtanulók

39

37

40

25

48

9

8

7

6

11

8 évfolyamos gimnáziumba átjelentkező
tanulók

----

----

-----

-----

----

----

-----

----

-----

-----

Egyetemen/főiskolán továbbtanulók

6 évfolyamos gimnáziumba átjelentkező
tanulók

A továbbtanulás tekintetében tendenciavizsgálatot szóban, a tanév elején a nyitó értekezleten végzünk.
A 12.-es osztályfőnökök augusztus végén tájékoztatják a tantestületet a felvételik eredményéről: minden
tanulóról külön beszélnek, statisztikai összegzéssel elmondják az első helyre felvettek számát, az
egyetemen, főiskolán tanulók számát, nappali vagy levelező tagozat, OKJ-s képzés, esetleg a fel nem
vettek, illetve a felsőoktatásba nem jelentkezettek számát. Mindig történik viszonyítás az előző évekhez.
Tapasztalatok: tendencia, hogy csökken a felsőoktatásba jelentkezők száma, kis mértékben. Nő a
szakmát tanulni szándékozók száma. Megjelent a külföldön (Anglia, Hollandia) továbbtanulást tervező
diákok.
2. éve szervezünk pályaorientációs napot, tanítás nélküli munkanap formájában, 1-12. évfolyamig.
Tavaly online formában, idén jelenléti formában. Meghívtuk neves egyetemek képviselőit előadást
tartani (Debreceni Egyetem, Pázmány Péter Katolikus Egyetem, ELTE, Apor Vilmos Katolikus
Főiskola, Szegedi Egyetem), illetve volt diákjaink jöttek vissza és népszerűsítették egyetemüket, tőlük
lehetett kérdezni is, jó hangulatú, motivációs beszélgetések lettek. A végén elégedettségi kérdőívben
jeleztek vissza a diákok: nagy részük hasznosnak tartotta a napot.
Iskolánk pályaválasztási felelőse Dajkáné Szűk Beáta, aki rendszeresen tart konzultációs órákat a
végzősöknek a felvételi jelentkezések idejében. A 12.-es szülőknek az őszi és a tavaszi szülői
értekezleteken tartunk tájékoztatót a felvételi és az érettségi kapcsolatáról. Alsóbb évfolyamokon a
fakultációválasztásban való segítés is a továbbtanulást támogatja, ez a tájékoztatás a szülők felé is
megtörténik. Az Educatio kiállításra rendszeresen mennek tanulóink, az osztályfőnökök is elkísérik
őket.
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III./3. A kompetenciamérések tapasztalatai
A 2021. tanévi eredmények osztályonként
Matematika
iskolai átlag
országos átlag
megyeszékhelyi ált.isk
megyeszékhelyi köz.á.i.

1433
1468
1491
1454

Matematika
iskolai átlag
országos átlag
8 évf. gimn
kis 8 évf. gimn

1658
1468
1609
1546

iskolai átlag
országos átlag
megyeszékhelyi ált.isk
megyeszékhelyi köz.á.i.

1552
1609
1628
1588

iskolai átlag
országos átlag
8 évf. gimn
kis 8 évf. gimn

1706
1609
1764
1697

iskolai átlag
országos átlag
4 évf gimn
nagy 4 évf gimn

1667
1653
1733
1763

iskolai átlag
országos átlag
8 évf. gimn
kis 8 évf. gimn

1761
1653
1832
1782

Szövegértés
6. A osztály
iskolai átlag
országos átlag
megyeszékhelyi ált.isk
megyeszékhelyi köz.á.i.
6. G osztály
Szövegértés
iskolai átlag
országos átlag
8 évf gimn
kis 8 évf. gimn
8. A osztály
iskolai átlag
országos átlag
megyeszékhelyi ált.isk
megyeszékhelyi köz.á.i.
8. G osztály
iskolai átlag
országos átlag
8 évf. gimn
kis 8 évf. gimn
10. A,B osztály
iskolai átlag
országos átlag
4 évf gimn
nagy 4 évf gimn
10. G osztály
iskolai átlag
országos átlag
8 évf. gimn
kis 8 évf. gimn

1514
1478
1507
1462

1626
1478
1639
1565
1530
1590
1610
1574
1706
1590
1749
1694
1730
1651
1738
1768
1786
1651
1818
1767

Az alapszintet el nem érő diákok számának alakulása %-ban 2021-ben:

Szövegértés

Matematika
tanulók száma

%

tanulók száma

%

6. A

10 fő

47,6 %

1 fő

4,8 %

6. G

0 fő

0%

1 fő

4,3 %

8. A

13 fő

59,1 %

9 fő

40,8 %

8. G

4 fő

14,3 %

0 fő

0%

10.A

8 fő

26,7 %

0 fő

0%
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10.B

4 fő

12,1 %

1 fő

%

10.G

0 fő

0%

0 fő

0%

Összesen:

39 fő

12 fő

Értékelés:
Matematikából a 6.a és a 8.a, míg szövegértésből a 8.a eredménye elmarad az országos átlagtól és az
alulteljesítő tanulók tekintetében is. Piros szín jelzi az országos átlag alatti eredményeinket.
Matematikából több, szövegértésből kevesebb azon tanulók száma, akik nem érik el alapszintet. Ez az
arány tendenciaszerű iskolánkban. A 8.a osztályban alulteljesítő tanulók nem a mi 9. gimnáziumi
évfolyamunkon folytatják tovább középiskolai tanulmányaikat. Ebben a két osztályban több SNI,
BTMN tanuló is van. Örvendetes, hogy a 2021. évi mérésben a 6.a eredménye a szövegértés mérésben
az országos átlag és a másik két viszonyítási csoport átlaga felett van. A korábbi évekhez képest ez jobb
eredmény.
A nyolc évfolyamos gimnáziumi osztályok (6.G, 8.G, 10.G) eredménye lényegesen jobb a párhuzamos
osztályokénál.

Az

országos

átlagnál

is

jóval

magasabb

eredményt

érnek

el

mindkét

kompetenciaterületen. Tendenciaszerűen jóval az országos átlag és az azonos iskolatípus átlaga felett
teljesítenek évek óta. Ezekben az osztályokban nincs SNI vagy BTMN tanuló.
A négy évfolyamos gimnáziumi tanulóink eredménye is az országos átlag felett van, és a szövegértés
teljesítményük nekik is jobb a matematika eredményeknél. A másik két viszonyítási csoporthoz képest
most is kevesebb az eredményük.
CSH index csak a 10. a.b és g osztályoknál állt rendelkezésre, így csak itt lehetett megállapítani
összefüggéseket. Eszerint a fenti osztályok esetében telephelyünk tényleges eredménye nem
különbözik szignifikánsan az összes telephelyre illesztett regresszió egyenes alapján számított várható
eredménytől és a 4 és 8 évfolyamos gimnáziumi telephelyekre illesztett regressziós egyenes alapján
számított várható eredménytől sem.

Javaslatok az eredmények megtartására/javítására:
-

miután valamennyi szaktanár megismeri a kompetenciamérés eredményeit, ismerjen meg új
módszereket ehhez a területhez. Együttműködés, módszertani tapasztalatcserék a tantestületen
és a munkaközösségeken belül továbbra is.

-

tudatos felkészítés az országos mérésekre, az eredmények fontosságának hangsúlyozása,
tudatosítása a tanulókban és a szülőkben egyaránt

-

az alapszintet el nem érő tanulók számára egyéni fejlesztés, az egyes tantárgyakhoz
kapcsolódó fejlesztési lehetőségek feltérképezésével.

-

minden tantárgyban valósuljon meg a szövegértési technikák fejlesztése

-

differenciált feladatok a tanórákon
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-

több, rövidebb szöveg olvastatása, különböző szövegértési technikák tudatosabb elsajátíttatása
a tanulókkal

-

az olvasás megszerettetése a tanulókkal

-

felső tagozaton délutáni napközis órákban segítő pedagógus bevonása a házi feladat
elkészítésében, a tananyag megértetésében

-

Életszerű problémák megtervezése, kidolgozása.

-

A tanítási órákon nagyobb arányú csoportmunka végeztetése

-

Több problémamegoldó, kreativitást igénylő feladat az egyes témakörökön belül

-

Játékos eszközök, feladatok alkalmazása a tanítási órákon

Az alapszintet el nem érő diákok számának alakulása %-ban
2021

2019

2018

2017

6. évfolyam matematika
(1-2. szinten teljesítők)

22,7

31,24

27,77

25,53

6. évfolyam szövegértés
(1-2. szinten teljesítők)

4,54

14,5

14,81

17

8. évfolyam matematika
(1-3. szinten teljesítők)

34

34,1

31,91

30,61

8. évfolyam szövegértés
(1-3. szinten teljesítők)

18

24,3

12,76

18,3

10. évfolyam matematika
(1-3. szinten teljesítők)

15

18,5

21,5

30,3

10.évfolyam szövegértés
(1-3. szinten teljesítők)

1,25

3,7

3,79

1,51

Értékelés:
A vizsgált négy év eredményei az alábbi tendenciát igazolják:
A szövegértés eredményei minden évben jobbak amtematika eredményeknél.
A 6. és a 8. évfolyam eredményei a leggyengébbek, de ebben együtt van benne a felső tagozat A, és a
nyolc évfolyamos G osztály eredménye. A 10. évfolyamon a matematika eredmények javulása a nyolc
évfolyamos eredményeknek köszönhető.
A 2020. eredmény minden területen kicsit jobb a 2019. évinél.
A CSH index kevés esetben állt rendelkezésre. Feladat a szülői kérdőívek kitöltésének szorgalmazása a
CSH index megállapításához.
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III./4. Az idegen nyelvi szövegértési készség felmérésének eredményei,
tapasztalatai

A 2021. május 19-én lebonyolított idegen nyelvi mérés összesített eredményei a két évfolyamon a
következők:

Létszám

Olvasott
szövegértés
%

Hallás utáni
szövegértés
%

Összesített
átlag
%

6. a

30

68,90%

73,10

71,01%

6.g

31

87,33%

89%

88,14%

8.a

26

64,05%

67,3%

65,68%

8. g

28

85,15%

90,55%

87,85%

Osztály

Az eredmények %- os összesítése
Osztály
6. a
6. g
8. a
8. g

nem felelt meg, vagyis a 60%-ot el nem érő diákok
%-a
5 tanuló, az osztály 16,7 %-a
1 tanuló, az osztály 3,3%-a
9 tanuló, az osztály 34, 6 %-a%-a
2 tanuló, az osztály 7,14% -a

Megállapítások:
A 6. évfolyamos általános iskolai osztályban az előző évek mérései során (a 2019-es mérés kivételével)
elég magas volt a 60%-ot el nem érő, vagyis a nem megfelelt tanulók aránya (2016: 30%, 2017: 42,8%,
2018: 50%, 2019: 0 %), ez a 2021-es mérésnél 16,7 %, vagyis az előző méréshez képest rosszabb, de az
azt megelőző évi mérésekhez képes sokkal jobb eredmény.
A 8.a osztályban 26 tanulóból 9 tanuló nem érte el a megfelelési minimumot, ez az előző (2019-es)
méréshez képest jobb eredmény, de a 34,6%- os nem megfelelés még mindig magas érték.
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Az iskolai eredmények és az országos eredmények összevetése
A tanulók által elért összesített pontszámok átlaga
A 6. évfolyamon 30, míg 8. évfolyamon 40 volt az elérhető maximális pontszám.
Évfolyamonként az összesített eredmény:

Évfolyam

Nyelv

Tiszaparti

Országos átlag

ÉszakAlföld régió

Megyeszékhely

6. évfolyam

angol

23,86

21,6

20,5

22,9

30,70

28,9

26,8
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8. évfolyam

Megállapítás:
Az évfolyamok összesített eredménye alapján a tiszapartis diákok – évfolyamszinten - az országos átlag
felett teljesítettek. A 8. évfolyam eredménye nagyon kevéssel marad el a megyeszékhely átlagérékétől.

A tanulók által elért összesített pontszámok átlaga osztályokra lebontva

Évfolyam
/ osztály

Nyelv

Tiszaparti

6. a

21,2

6. g

26,5

Országos átlag

ÉszakAlföld régió

21,6

20,5

28,9

26,8

Megyeszékhely

22,9

angol
8. a

26,3

8. g

35,4
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Megállapítás:
Amennyiben a két osztálytípus eredményeit külön – külön vetjük össze az országos eredményekkel,
látható, hogy az a- osztályok (6.a, és 8.a) eredményei mindkét évfolyamon alatta maradnak az országos
átlagoknak: a 6.a esetében nagyon kicsi, a 8.a esetében nagyobb az eltérés az országos átlagtól. (piros
színnel jelölve az országos átlag alatti érték).
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A 8 évfolyamos gimnáziumi osztályok (6. g és 8. g) eredményei ezzel szemben jelentősen jobbak az
országos átlaghoz viszonyítva.

Megfelelt minősítést szerzők aránya
Iskolánk eredménye:

Évfolyam

megfelelt minősítést szerzők
min. 60%

nem felelt meg
60% alatti

6. a

25 tanuló
83,3%

5 tanuló
16,7 %

6.g

30 tanuló
96,7 %

1 tanuló
3,3 %

megfelelt minősítést szerzők
min. 60%

nem felelt meg
60% alatti

17 tanuló
65,4 %

9 tanuló
34,6 %

26 tanuló
92,9 %

2 tanuló
7,14 %

osztály

6. évf.

Évfolyam

osztály

8. a
8. évf.
8.g

Az országos és az iskolai eredményeket összevetve megállapítható, hogy
- a 8.a osztály esetében igen magas a megfelelési minimumot nem elérő tanulók aránya és meghaladja
az országos átlagot.
- a gimnáziumi osztályok 6. és 8. évfolyamán csak 1 illetve 2 tanuló nem érte el a 60 %-ot, a megfelelt
minősítést szerzett tanulók aránya összesítésben viszont jóval magasabb az országos átlagnál.
- a két évfolyam eredményeit összesítve a mérésben résztvevő 115 tanuló 85,2 %-a szerzett megfelelt
minősítést.
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Az eredmények ismeretében a jövőre vonatkozó célkitűzések:
-

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

-

a 8. évfolyamon az a osztályos tanulók esetében a megfelelési minimumot elérő tanulók
arányának jelentős növelése, illetve az országos átlaghoz közeli érték elérése

Javaslatok a fenti célok elérését segítő intézkedésekhez:
-

a lemaradó, gyengén teljesítő tanulók számára szükség esetén felzárkóztató foglalkozások
szervezése, ill. biztosítása

-

az olvasott és hallott szöveg értésének további fejlesztése a különböző stratégiák gyakorlásán
keresztül

-

a pedagógusi munkában a munkaközösségen belüli tudásmegosztás, jó gyakorlatok átadása
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III./5. Az érettségi vizsgák
Előrehozottak – 2022
előrehozottak

Emelt szinten
Érettségi
Érettségi
%
jegy átlaga
84
5

Tanulók
Fő

Angol nyelv
Latin nyelv
Informatika

Év végi
átlag
4,9
4
4,7

Középszinten
Érettségi
Érettségi
%
jegy átlag
89
4,96
70
4
85,6
4,75

Földrajz

4,1

67,8

75

12+ 1 fő

4,09

5

33 + 3 fő
1 fő
8 fő

12.A – 2022
12.A

Magyar nyelv és
irodalom
Történelem
Matematika
Angol nyelv
Német nyelv
Informatika
Biológia
Földrajz
Ének-zene
Vizuális kultúra
Fizika
testnevelés
Átlag

Középszinten
12. év végi
Érettségi
átlag
%
3,61
66,52
3,44
3,16
3,88
3,78
2,66
3,57
4,88
4,53
5
4,42
3,95

60
53,67
69,61
66,56
80
80
62,23
68
88
51
67,78

Érettségi
jegy átlag
4,04
3,63
3,27
4,04
4
5
5
3,77
4
5
3
4,07

Emelt szinten
Érettségi
Érettségi
%
jegy átlaga
65
4,5

Tanulók
Fő

55,67
63
79,5

3,83
5
5

56,33
58,50

4
4

65
46
61,13

5
3,5
4,35

19 + 12
30 + 1
23 + 2
9
1
1+3
13 + 4
3
1
1
2+2

25 + 6

12.B – 2022
12.B

Magyar nyelv és
irodalom
Történelem
Matematika
Angol nyelv
Német nyelv
Informatika

Összesített
12. év végi
átlag
4,22

Érettségi
%
71,21

3,46
2,89
4,23
3,51
4,2

62,61
59,30
76,70
67,17
74,25

Érettségi
jegy átlag
4,24

Emelt szinten
Érettségi
Érettségi
%
jegy átlaga
78
5

Tanulók
Fő

3,76
3,7
4,3
4
4,38

76
40
75,17
60,50
61,25

33 + 2
33 + 2
30 + 12
6+2
8+4

5
3
4,92
3
4,25

34 + 1
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Biológia
Földrajz
Ének-zene
Fizika
Testnevelés
Átlag

3,11
3,4
5,00
4,00
4,54
4,12

85,50
59,94
64
66
60
67,88

5
3,63
4
4
4
4,09

46,67

3,67

56
61,69

4
4,10

2
16 + 6
1
1
2+2

12.G - 2022
12.G

Magyar nyelv és
irodalom
Történelem
Matematika
Angol nyelv
Német nyelv
Informatika
Biológia
Földrajz
Kémia
Fizika
Latin nyelv
Átlag

Összesített
12. év végi
átlag
3,92

Érettségi
%
75,28

Érettségi
jegy átlag
4,39

3,89
3,47
4,29
3,88
4,00
3,06
3,71

69,00
66,53
82,22
72,00

4
3,88
4,67
4

73,00
71,67

4
4

4,33
3,67
4,5

70
80
73,37

4
5
4,22

Emelt szinten
Érettségi
Érettségi
%
jegy átlaga

Tanulók
Fő
18

61,50
50,00
70,88

4,5
4
4,63

36,00
79,00
67,50
69,5
78

3
5
4,33
5
4

64,04

4,31

16 + 2
17 + 1
18 + 8
2
1
1+1
6+6
2
1+1
1

Iskolai - 2022

középszint
emelt szint
százalék
osztályzat százalék
osztályzat
Országos átlag
Megyei átlag
Iskolai átlag

69.67

4,13

62,28

4,25

Iskolai – 2021

középszint
emelt szint
százalék
osztályzat százalék
osztályzat
Országos átlag
Megyei átlag
Iskolai átlag

68,37

3,89

58,04

4,23

Előrehozott érettségire jelentkezett 49 tanuló, összesen 58 vizsgát tettek le, több tanuló két tárgyból is
vizsgázott. Három tanuló emelt szintű angolra, egy tanuló földrajzból szintemelő vizsgára jelentkezett.
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Nagy részük 11.-es, de a 10. évfolyamról 3 -3 tanuló jelentkezett angol, illetve informatika középszintű
érettségire. 1 fő latinból tett sikeres előrehozott érettségit.
Az eredmények az év végi átlagnak megfelelnek.
Kiemelkedő az angol nyelv és az informatika eredménye. Angolból a tagozatos, illetve a nyolc
évfolyamos osztályba járó tanulók tesznek előrehozott érettségit 11.-ben nagyobb számban. Ők ekkorra
már rendelkeznek legalább középfokú nyelvvizsgával, és emelt szintű érettségit tesznek majd 12.-ben.
A földrajz érettségi átlaga kicsit gyengébb, de még mindig jó. Az 5. vizsgatárgy letétele előzetesen nagy
segítség a 12. évfolyamon a rendes érettségi időszakában.
Az előrehozott érettségi mindig 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.

Rendes érettségi vizsgák:
Két év kihagyás után ismét voltak szóbeli vizsgák. A szaktanárok nemcsak az írásbeli, de a szóbeli
vizsgákra is felkészítették diákjaikat, több tantárgy esetében külön felkészítő foglalkozásokat is tartottak
heti rendszerességgel.
A fakultációs órákon az emelt szintű érettségire készültek a tanulók.
A 12. évfolyam követelményeit valamennyi tanuló teljesítette.
Rendes érettségi vizsgára jelentkezett 85 végzős tanulónk. Érettségi bizonyítványt 82 tanuló kapott. Egy
tanuló nem jelent meg a vizsgákon neki felróható ok miatt. Két tanuló nem tudta elégségesre teljesíteni
a vizsgákat. Közülük az egyik emelt németből, a másik emelt történelemből nem érte el a 25 %-ot. Ők
ketten törzslapkivonatot kaptak.
A szóbeli feleletek száma és a testnevelés gyakorlati vizsgák miatt a 12.A és a 12.G vizsgabizottsága
három napig, míg a 12.B vizsgabizottsága négy 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: 7

-

matematika: 4

-

történelem: 16

-

angol nyelv: 22

-

német nyelv: 2

-

földrajz: 16

-

biológia: 4

-

kémia: 2
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-

fizika: 2

-

informatika: 4

-

testnevelés: 4

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 és történelem 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 el mindenki, mely az 50 többletpontot adta volna. Egy tanuló 44 %-ot ért le
emelt matematikából. Az érettségi bizonyítvány kézhez vétele után fellebbezést nyújtott be a
Kormányhivatalnak címezve jogszabálysértésre hivatkozva. A Kormányhivatal az ügyet
megvizsgálta, majd a fellebbezést elutasította.

-

A középszintű érettségi eredmények szinte minden tantárgy esetében jobbak az év végi
eredményeknél. A jelenléti oktatásban az érettségire felkészítés sokkal eredményesebb és
reálisabb is az értékelés, mint a digitális oktatás alatt volt.

-

Az előző évhez képest jobbak az eredmények.

-

Angol nyelvből a 22 vizsgázóból 18, 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).

-

legjobb eredmények:
osztály

-

kitűnő

egy négyes (4,8)

4,4 – 4.8 között

12.A

1 fő

2 fő

3 fő

12.B

3 fő

1 fő

8 fő

12.G

3 fő

2 fő

2 fő

Szakértői vélemény alapján 6 vizsgázónak volt biztosított a többletidő az írásbeli
vizsgákon, illetve a szóbeli felkészülés alatt, közülük 1 tanulónak a szóbeli feleletidő is
hosszabb volt. A 6 vizsgázó közül kettő még az értékelés egy része alól is mentestíve
volt, ez a magyar, történelem és angol vizsgák értékelésében jelent meg.
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III/6. Belső vizsgák

Osztály

Létszám

Tantárgy

10.a
10.g
11.a
11.b
11.g
11.g
11.g
11.g
11.g
11.g
11.g
11.g
11.g
11.g
11.g
11.g
11.g
11.g
12.a
12.a
12.b
12.g

1
2
9
13
10
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1

angol nyelv
angol nyelv
angol nyelv
angol nyelv
angol nyelv
latin nyelv
magyar irodalom
magyar nyelv
történelem
matematika
fizika
biológia
földrajz
német nyelv
vizuális kultúra
mozgóképkultúra
erkölcstan
kat. hittan
angol nyelv
német nyelv
német nyelv
spanyol nyelv

Átlag
(egy tanuló esetén
az érdemjegy)
5,00
5,00
3,88
4,61
4,10
3,00
3,00
4,00
3,00
2,00
2,00
2,00
4,00
2,00
3,00
2,00
4,00
5,00
4,00
5,00
5,00
5,00

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.
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 táblázatban felsorolt más tantárgyi vizsgára egyéb okból került sor. A 12.g osztályban egy tanuló
igazgatói engedéllyel kapott lehetőséget a spanyol nyelv vendégtanulói jogviszony keretében történő
tanulására a német nyelv helyett már az előző tanévben is. A 11.g osztályban egy tanuló (igazolt
sportolói tevékenysége alapján) egyéni tanulói munkarend keretében vizsgázott mindkét félévben több
tantárgyból, testnevelésből a rendszeres sportolásra tekintettel mentesült az értékelés alól.
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III./7. Versenyeredmények
Alsó tagozat versenyeredményei
ORSZÁGOS eredmények
verseny megnevezése
Országos LÜK-bajnokság
Sakksuli Kupa országos
verseny Gyalogos csibék
csoportban
Szeresd a Földet országos
természetvédelmi
projektverseny
Világtájoló Országos online
tanulmányi verseny

Világtájoló Országos online
tanulmányi verseny
matematika
Harmatcsepp országos
tanulmányi verseny
LÜK-bajnokság országos
döntő

Országos Honismereti
Tanulmányi verseny

Bendegúz matekÁSZ országos
verseny
VILÁGTÁJOLÓ Országos
Online Tanulmányi verseny
környezetismeret

tanuló

oszt.

eredmény

felkészítő tanár

Kakuk Zétény

3.a

III. helyezett

Jakab Anna

Eglesz Luca

4.b

részt vett

Jakab Anna

Kocsis Mira Bella

2.b

II.helyezett

Monostori Eszter

2.b

VI. helyezett

Ramocsa Roland
Olivér

1.a

III. helyezett

Bartus Barnabás

2.b

VI. helyezett

László Balázs Bence

2.b

IX. helyezett

László Balázs Bence

2.b

XXVIII.
Helyezett

Bartus Barnabás

2.b

részt vett

Monostori Eszter

2.b

V. helyezett

Jakab Anna

Kakuk Zétény

3.a

I. helyezett

Jakab Anna

Lánczi Hanga Anna

4.a

részt vett

Jakab Anna

Eglesz Luca

4.b

részt vett

Jakab Anna

Dékány Máté

3.b

I. helyezett

Juhász Janka

3.b

IV. helyezett

Kovács Olívia

3.b

XIII.helyezett

Kusnyár Botond

3.b

I. helyezett

Antal Enikő

4.a

IV. helyezett

Csató Magor

4.a

V. helyezett

Gábor Márk

4.a

V. helyezett

Lánczi Hanga Anna

4.a

VIII. helyezett

Németh Dóra

4.b

VIII. helyezett

Csató Roland Károly

3.a

42. helyezett

Ramocsa Roland
Olivér

1.a

3. helyezett

Bartus Barnabás

2.b

6. helyezett

László Balázs Bence

2.b

9. helyezett
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VILÁGTÁJOLÓ Országos
Tanulmányi verseny
matematika
Bendegúz országos
környezetismeret
Bendegúz országos olvasás,
szövegértés
Bendegúz Nyelvész országos
verseny

Gáll Zorka Panna

4.a

29. helyezett

Pintér Ágnes

4.a

20. helyezett

László Balázs Bence

2.b

28. helyezett

Pintér Ágnes

4.a

13. helyezett

Monostori Eszter

2.b

55. helyezett

Monostori Eszter

2.b

41. helyezett

Veres Tamás Péter

2.a

1. helyezett

MEGYEI / KÖRZETI eredmények

verseny megnevezése
Mezei futóbajnokság I.
korcsoport fiú egyéni

Mezei futóbajnokság I.
korcsoport lány egyéni

Mezei futóbajnokság I.
korcsoport fiú csapat

Mezei Futóbajnokság II.
korcsoport fiú egyéni

tanuló

osz
t.

eredmény

felkészítő tanár

Tombor Kevin
Márkó
Schmidt Filip

1.a

57. helyezett

Horváth Gabriella

1.a

56. helyezett

Horváth Gabriella

Kesjár Péter

1.a

20. helyezett

Horváth Gabriella

Szabó Bence

1.b

17. helyezett

Mezei Lászlóné

Veress Tamás Péter

2.a

15. helyezett

Tóth-Urbán Linda

Urbán-Szabó
Tamás
Budai Bálint

2.a

21. helyezett

Tóth-Urbán Linda

2.a

13. helyezett

Tóth-Urbán Linda

Várdai Csongor

2.b

6. helyezett

Wilhelm Aba
Kálmán
Szarvas Simon

2.b

12. helyezett

3.b

5. helyezett

Kókainé Nagy
Zsuzsanna
Kókainé Nagy
Zsuzsanna
Balog Melinda

Gáll Emma Dalma

2.b

5. helyezett

Kókainé Nagy
Zsuzsanna

Szőke Eszter

2.b

15. helyezett

Illés Noémi

3.a

7. helyezett

Kókainé Nagy
Zsuzsanna
Jakab Anna

Várdai Csongor,
Szarvas Simon,
Veress Tamás
Péter, Wilhelm Aba
Kálmán, Budai
Bálint
Kecsmárik
Dominik Medárd

2.a,
2.b,
3.b

1. helyezett

Kókainé Nagy
Zsuzsanna, TóthUrbán Linda, Balog
Melinda

3.a

36. helyezett

Jakab Anna

Csató Roland
Károly
Dékány Máté

3.a

42. helyezett

Jakab Anna

3.b

6. helyezett

Balog Melinda

Lovas Balázs

3.b

10. helyezett

Balog Melinda
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Csató Magor

4.a

41. helyezett

Nádudvari Sándorné

Kollár Tamás

4.a

20. helyezett

Nádudvari Sándorné

Petrisor Zalán
György
Várdai Botond

4.a

32. helyezett

Nádudvari Sándorné

4.a

34. helyezett

Nádudvari Sándorné

Drobkó Ádám

4.b

9. helyezett

Kádár Beáta

Tóth Szabolcs

4.b

12. helyezett

Kádár Beáta

Tureczki Ádám

4.b

13. helyezett

Kádár Beáta

Jaskólska Zofia

3.a

32. helyezett

Jakab Anna

Pujcsi Hanna

3.a

35. helyezett

Jakab Anna

Verebes Anna

3.a

36. helyezett

Balog Melinda

Juhász Janka

3.b

29. helyezett

Balog Melinda

Kovács Olívia

3.b

7. helyezett

Balog Melinda

Márton Fanni

3.b

9. helyezett

Balog Melinda

Eglesz Luca

4.b

20. helyezett

Kádár Beáta

Tóth Szabolcs,
Dékány Máté,
Drobkó Ádám,
Tureczki
Ádám,Lovas
Balázs
Eglesz Luca,
Kovács Olívia,
Márton Fanni

3.b,
4.b

1. helyezett

Jakab Anna, Balog
Melinda, Nádudvari
Sándorné, Kádár
Beáta

2. helyezett

Jakab Anna, Balog
Melinda, Nádudvari
Sándorné, Kádár
Beáta

Megyei Diákolimpia 50m leány
hátúszás II. korcsoport

Eglesz Luca

3.b

II.helyezett

Karolina Nap szépíró
egyházmegyei verseny
Sakk Diákolimpia megyei
egyéni

Eglesz Luca

4.b

I. helyezett

Kocsis Mira Bella

2.b

I. helyezett

Wilhelm Aba
Kálmán
Csató Roland
Károly

2.b

II. helyezett

3.a

I. helyezett

Jakab Anna

Kakuk Zétény

3.a

III. helyezett

Jakab Anna

Biró Ákos Ferenc

3.b

XIV.helyezett

Gazdag Marcell

3.b

XII. helyezett

Sziráki Csanád

2.b

XIII.helyezett

Győri Péter
Benjáminné
Győri Péter
Benjáminné
Ádám Erzsébet

Kakuk Zétény, Biró
Ákos Ferenc,
Gazdag Marcell
Kakuk Zétény

3.a,
3.b

I. helyezett

Jakab Anna, Győri
Péter Benjáminné

3.a

II. helyezett

Busetti Mattia

2.a

IV. helyezett

Bódiné Nagyistván
Erzsébet
Tóth-Urbán Linda

Liget Lilla

1.a

III. helyezett

Horváth Gabriella

Mezei Futóbajnokság II.
korcsoport lány egyéni

Megyei futóbajnokság II.
korcsoport fiú csapat

Megyei futóbajnokság II.
korcsoport lány csapat

Bendegúz Gyermek-és Ifjúsági
Akadémia II. matekÁSZ megyei
verseny
Zrínyi Ilona megyei matematika
verseny egyéni

Zrínyi Ilona megyei matematika
verseny csapat
Aranytoll Egyházmegyei
Helyesírási Verseny

3.b,
4.b

Baráth Ágnes
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Atlétika Diákolimpia megyei II.
korcsoport csapat

Márton Fanni,
Nemes Lea Zsolna,
Nagy Dalma, Pujcsi
Hanna
Kesjár Péter

3.a,
3.b

VI. helyezett

1.a

4. helyezett

Sándor Balázs

1.a

35. helyezett

Schmidt Filip

1.a

38. helyezett

Varga Hanna

1.a

33. helyezett

Albel Zétény

2.a

8. helyezett

Busetti Mattia

2.a

38. helyezett

Jegesi Milán

2.a

29. helyezett

Kocsis Mira Bella

2.b

6. helyezett

Csató Roland
Károly
Kakuk Zétény

3.a

1. helyezett

3.a

11. helyezett

Nagy Anna Sára

1.a

részt vett

Tombor Kevin
Márkó
Bartolomei Noemi

1.a

8. helyezett

1.b

részt vett

Csató Szabolcs

2.b

43. helyezett

Monostori Eszter

2.b

10. helyezett

Sziráki Csanád
Áron
Csató Roland
Károly
Losonczi Zétény

2.b

13. helyezett

3.a

részt vett

4.a

részt vett

Mátyus Hanna
Róza
Békésy-Varga
Borbála
Foglár Barnabás

1.b

részt vett

2.b

részt vett

2.b

részt vett

Monostori Eszter

2.b

1. helyezett

Csató Roland
Károly
Székács-Pató Nóra

3.a

részt vett

1.b

részt vett

Balog Hanga Bora

2.b

részt vett

Monostori Eszter

2.b

1. helyezett

Bendegúz megyei magyar nyelv

Antal Enikő

4.a

részt vett

Bendegúz Nyelvész megyei
verseny

Varga Hanna

1.a

16. helyezett

Schmidt Filip

1.a

25. helyezett

Sándor Balázs

1.a

29. helyezett

Veres Tamás Péter

2.a

1. helyezett

Ignácz Bella

2.a

19. helyezett

Lungoczi Abigél
Anna
Schumann Lilla
Sára
Balog Hanga Bora

2.a

37. helyezett

2.b

19. helyezett

2.b

25. helyezett

Bendegúz matekÁSZ megyei
verseny

Bendegúz megyei matematika

Bendegúz megyei
környezetismeret

Bendegúz megyei angol
Bendegúz megyei olvasás,
szövegértés

Balog Melinda, Jakab
Anna
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Jandácsik Réka

3.b

14. helyezett

Gazdag Marcell

3.b

35. helyezett

Németh Dóra

4.b

25. helyezett

REGIONÁLIS / TERÜLETI eredmények

verseny
megnevezése
Területi LÜKverseny

tanuló

oszt.

eredmény

felkészítő tanár

Monostori Eszter

2.b

I. helyezett

Jakab Anna

Kakuk Zétény

3.a

I. helyezett

Jakab Anna

Nagy Dalma

3.a

Jakab Anna

Lánczi Hanga Anna

4.a

IV.
helyezett
II. helyezett

Eglesz Luca

4.b

III. helyezett

Jakab Anna

Ignácz Bella

2.a

VI.
helyezett

Jakab Anna

Jakab Anna

5-12. évfolyam versenyeredményei
ORSZÁGOS eredmények

verseny megnevezése

tanuló

oszt.

eredmény

felkészítő
tanár

Ábel Jenő Országos Latin
Tanulmányi Verseny

Győri Hanna Boróka

10.G

4.helyezés

Molnár Zsolt

Országos Honismereti
Tanulmányi Verseny

Farkas Zsombor

7.a

7.helyezés

Szép magyar beszéd
verseny (Kazinczy)

Kálmán Zsófia

8.G

Kazinczyjelvény arany
fokozat

Molnárné
Orosz Szilvia

Szép magyar beszéd
verseny 9-12.évf. megyei
forduló

Győri Hanna Boróka

10.g

4.helyezés

Szin Lászlóné
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Szép magyar beszéd
verseny 9-12.évf. megyei
forduló

Bényi Bianka

12.a

12.helyezés

Karácsonyi
Viktória

Édes anyanyelvünk
verseny megyei forduló

Tóth Orsolya

10.a

2.helyezés

Sárkövi
Gabriella

Simonyi Zsigmond
helyesírási verseny 5-8.évf.
2.fordulóba jutottak

Mészáros Kinga

7.g

23.hely

Simonyi Zsigmond
helyesírási verseny 5-8.évf.
2.fordulóba jutottak

Mányoki Kristóf

6.a

43.hely

Simonyi Zsigmond
helyesírási verseny 5-8.évf.
2.fordulóba jutottak

Balázs Anna

5.

47.helyezés

Simonyi Zsigmond
helyesírási verseny 5-8.évf.
2.fordulóba jutottak

Páll Sarolta

6.a

47.helyezés

Implom József helyesírási
verseny megyei forduló

Libor Bodza

12.b

VI.hely

Horváthné
Papp Andrea

Katolikus középiskolák
XIII.helyesírási versenye

Burai Dominika

9.a

részt vett

Karácsonyi
Viktória

Katolikus középiskolák
XIII.helyesírási versenye

Győri Hanna Boróka

10.g

részt vett

Szin Lászlóné

Természettudományos
mese-és novellaíró verseny

Orbán Borka

5.g

részt vett

Kucsáné
Szaszkó
Gabriella

Természettudományos
mese-és novellaíró verseny

Szentesi Bence

5.g

részt vett

Kucsáné
Szaszkó
Gabriella

Bolyai tehetséggondozó
csapatverseny /anyanyelvi/

5.g csapata

3.helyezés

Bolyai tehetséggondozó
csapatverseny /anyanyelvi/

6.g csapata

12.hely
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Bolyai tehetséggondozó
csapatverseny /anyanyelvi/

6.g csapata

32.helyezés

Bolyai tehetséggondozó
csapatverseny /anyanyelvi/

7.a csapata

4.helyezés

Bolyai tehetséggondozó
csapatverseny /anyanyelvi/

7.g csapata

2.helyezés

Bolyai tehetséggondozó
csapatverseny /anyanyelvi/

7.a,g csapata

4.helyezés

Bolyai csapatverseny
/megyei szinten/

6.g csapata (Hicsó
Máté,Mészáros
Benedek,Máthé
Csongor,Szín András)

5.helyezés

Bolyai csapatverseny
/megyei szinten/

7.g csapata (Dékány
Patrik,Mészáros
Zalán,Sütő
Szabolcs,Petkes Hunor)

5.hely

Bolyai csapatverseny
/megyei szinten/

8.g csapata (Cseh
Maxim,Kiss
Márton,Kovács
Hunor,Paróczai Máté

6.helyezés

Katolikus Iskolák
Dugonics András
Matematika Versenye

Petkes Hunor Márton

7.G

2.helyezés

Katolikus Iskolák
Dugonics András
Matematika Versenye
II.forduló
Katolikus Iskolák
Dugonics András
Matematika Versenye
II.forduló
Katolikus Iskolák
Dugonics András
Matematika Versenye
II.forduló
Katolikus Iskolák
Dugonics András
Matematika Versenye
II.forduló
Zrínyi Ilona Matematika
Verseny országos döntő

Hicsó Máté Kristóf

6.G

15.hely

Mészáros Zalán

8.g

25.hely

Máthé Csongor

7.G

27.hely

Cseh Maxim

8.g

69.hely

Hicsó Máté

6.g

74.helyezés

Ládiné
Mészáros
Csilla
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Zrínyi Ilona Matematika
Verseny megyei forduló

Nagy Anna Boróka

5.g

5.helyezés

Zrínyi Ilona Matematika
Verseny megyei forduló

Szin András

6.g

6.helyezés

Zrínyi Ilona Matematika
Verseny megyei forduló

Petkes Hunor

7.g

6.helyezés

Zrínyi Ilona Matematika
Verseny megyei forduló

Máthé Csongor Örs

6.g

7.helyezés

Zrínyi Ilona Matematika
Verseny megyei forduló

Molnár Máté

5.g

11.hely

Zrínyi Ilona Matematika
Verseny megyei forduló

Mészáros Zalán

7.g

14.helyezés

Zrínyi Ilona Matematika
Verseny megyei forduló

Sütő Szabolcs

7.g

22.helyezés

Zrínyi Ilona Matematika
Verseny megyei forduló
csapatverseny

5.g csapata

4.helyezés

Zrínyi Ilona Matematika
Verseny megyei forduló
csapatverseny

6.g csapata

2.helyezés

Zrínyi Ilona Matematika
Verseny megyei forduló
csapatverseny

7.g csapata

2.helyezés
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Ifjú Tudósok tudományos
középiskolai vetélkedő
/fizika tudományterület/

Bán Norbert
Erik;Kovács István
Kristóf;Lukács
Alexandra;Bóka Tamás
Zerind;Solti Roland
István;Szin Márton

második
fordulóba nem
jutottak tovább

Ifjú Tudósok tudományos
középiskolai vetélkedő
/Informatika
tudományterület/

Csordás Anna Mónika

11.b

Ifjú Tudósok tudományos
középiskolai vetélkedő
/Informatika
tudományterület/

Menyhárt Benedek

11.g

Ifjú Tudósok tudományos
középiskolai vetélkedő
/Informatika
tudományterület/

Szilágyi Dominik

11.g

71.helyezés

Nemes Tihamér
Alkalmazói tanulmányi
verseny

Kollár Kristóf

9.b

regionális
fordulóba jutott

Nemes Tihamér
Alkalmazói tanulmányi
verseny

Papp Viktória

9.b

Nemes Tihamér
Alkalmazói tanulmányi
verseny

Jánosi Nikoletta

10.b

Nemes Tihamér
Alkalmazói tanulmányi
verseny

Földi Anna

10.b

Nemes Tihamér
Alkalmazói tanulmányi
verseny

Nagy Boglárka

10.b

regionális
fordulóba jutott

Kozma László Országos
Informatika Verseny

Lázár Anna

10.b

második
fordulóba jutott

Kozma László Országos
Informatika Verseny

Földi Anna

10.b

második
fordulóba jutott

Kozma László Országos
Informatika Verseny

Horváth Dorka

9.g

második
fordulóba jutott

Irány az űr!online
csapatverseny

Bóka Tamás Zerind;
Rék Andrea; Bán
Norbert

71.helyezés

2.fordulóba
jutottak
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Országos Szabó Szabolcs
Komplex
Természettudományi
csapatverseny
Országos Szabó Szabolcs
Komplex
Természettudományi
csapatverseny
TITOK levelező verseny

Donkó
Zsombor,Tenczer-Tóth
Réka,

8.G

6.helyezés

Tóth
Imola,Nagy
András

Petkes Hunor Márton,
Mészáros Kinga

7.G

6.helyezés

Tóth
Imola,Nagy
András

6.g csapata (Futaki
Adél,Lőrincz
Lenke,Lovas
Zsófia,Balajthy Luca)

20.hely

Molnár
Krisztina

TITOK levelező verseny

16.hely

Halász Rita

On-lion verseny

6.a csapata (Herczeg
Anna,Páll
Sarolta,Kovács
Johanna,Katona
Izabella
Nagy Boglárka

28.helyezés

Dr.Gerőcsné
Czinege Mária

On-lion verseny

Hicsó Máté

28.helyezés

Molnár
Krisztina

On-lion verseny

Mészáros Benedek

34.helyezés

Halász Rita

London Bridge

Petkes Hunor

orsz.fordulóba
jutott

Leicher Olivér

angol OKTV

Auksz Ádám

12.b

2.fordulóba
jutott

Dr.Gerőcsné
Czinege Mária

Országos Komplex
Művészeti Vetélkedő

Orisek Veronika

7.G

eredményes
szereplés

Evezés /országos verseny/

Gyapjas Maja Virág

9.B

6.helyezés

Evezés /országos verseny/

Rontó Szilárd

10.G

Karate /országos verseny/

Csiszár Belián

10.G

Karate /országos verseny/

Csató Vivien

9.A

Karate /országos verseny/

Bencsik Gábor

7.G

2.helyezés
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Vívás /országos verseny/

Dékány Patrik

7.G

részt vett

Tánc Diákolimpia
/páros latin/

Csató Erik Dániel,Csató
Lara

6.G; 5.G

1.helyezés

Tánc Diákolimpia
/páros standard/

Csató Erik Dániel,Csató
Lara

6.G; 5.G

1.helyezés

Sakk /országos verseny/

Wilhelm Csanád
Sándor

6.G

10.helyezés

Sakk /országos
verseny/csapat

Wilhelm Csanád
Sándor

6.G

28.helyezés

Kézilabda országos VVI.kcs fiú

Cseh Alex,Nemes
Örs,Pál Erik, Papp
Zétény,Pinto Mario
Alfredo,Simon Donát,
Szabados Richárd,
Urbán Lázár,Nagy
Dorián,Bozsik Dorián,
Lovrity
Ákos,Kudrjavcev
Tamás

Evezős ergométer
diákolimpia

Rehó Bendegúz

7.A

9.helyezés

Evezős ergométer
diákolimpia

Orbán Benedek

6.A

13.helyezés

Evezős ergométer
diákolimpia

Terjéki Dávid

7.A

19.helyezés

Fit-Kid

Riess Emma

5.G

1.helyezés

Fit-Kid

Veress Olívia

5.G

3.helyezés

13.helyezés
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Fit-Kid

Furár Zoé,Lovas
Zsófia,Agócs Vincencia

Judo

Kálmán Hunor

Strandröplabda
diákolimpia

Guth Eszter;Hegedűs
Boglárka

6.G;10.A

részt vett

8.G;8.A

5.helyezés

MEGYEI / KÖRZETI eredmények

verseny
megnevezése

tanuló

oszt.

eredmény

Megyei történelem
verseny

Biki Szabolcs

12.b

9.helyezés

Színes tinták megyei
irodalom verseny 68.évf.
Színes tinták megyei
irodalom verseny 68.évf.
Színes tinták megyei
irodalom verseny 68.évf.
Színes tinták megyei
irodalom verseny 68.évf.
Aranytoll
Egyházmegyei
helyesírási verseny
Aranytoll
Egyházmegyei
helyesírási verseny
Jász-NagykunSzolnok Megyei
Versmondó verseny
Megyei német
csapatverseny

Kálmán Zsófia

8.g

1.hely

Donkó Zsombor

8.g

10.hely

Katona Izabella

6.a

12.hely

Mészáros Kinga

7.g

13.hely

Czakó Zsóka

7.g

3.hely

Mészáros Kinga

7.g

4.hely

Juhász Csenge

9.g

Virágh András,Kudrjavcev
Tamás,Bozsó Donát

10.g

6.hely

Sakk egyéni

Wilhelm Csanád Sándor

6.g

I.hely

Sakk egyéni

Hicsó Máté Kristóf

6.g

IV.hely

felkészítő tanár
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Sakk egyéni

Szin András

6.g

XIII.hely

Sakk csapat

Wilhelm Csanád
Sándor,Hicsó Máté
Kristóf,Szin András,
Moldvay Csanád,Bálint
Imánuel

6.g

I.hely

Atlétika IV.kcs fiú

Kelemen Simon

7.g

IV.hely

Atlétika IV.kcs fiú

Losonczi Máté

8.a

III.hely

Atlétika /egyéni/V.VI. kcs fiú súlylökés

Pál Erik

10.g

I.hely

Atlétika /egyéni/V.VI. kcs fiú súlylökés

Szabados Richárd

10.b

II.hely

Atlétika egyéni
/távolugrás/

Gábor Dominik

10.g

III.hely

Atlétika egyéni 3000
m futás

Pinto Mario Alfredo

10.b

I.hely

Atlétika egyéni 100 m
futás

Gulyás Patrik

10.a

III.hely

Atlétika /egyéni/V.VI. kcs lány súlylökés

Bozsik Doroti

10.a

III.hely

Atlétika egyéni 100 m
futás

Mondi Lili Amira

9.b

III.hely

Ügyességi atlétika
csapatbajnokság
távolugrás IV.kcs fiú

Losonczi Máté,Simon
Zalán,Hoffer
Zétény,Hegedűs Norbert,

8.a,8.g,6.g,8.a

IV.hely
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Ügyességi atlétika
csapatbajnokság
magasugrás IV.kcs fiú

Losonczi Máté,Simon
Zalán,Hoffer
Zétény,Hegedűs Norbert,

8.a,8.g,6.g,8.a

II.hely

Ügyességi atlétika
csapatbajnokság
súlylökés V-VI kcs fiú

Cseh Alex,Nemes Örs
Bátony,Papp Áron,Pál Erik,
Simon Donát

10.g

IV.hely

Röplabda III.kcs lány

III.hely

Röplabda IV.kcs fiú

III.hely

Röplabda IV.kcs lány

Kovács Zoé,Tónai
Luca,Hegedűs
Boglárka,Bálint Panna,Guth
Eszter,Bajzáth
Zsófia,Pöstényi Anna

Kézilabda V-VI.kcs
lány

Bakos Netta,Berényi
Katinka,Boros
Dorina,Bozsik Doroti,Fekete
Nóra,Józsa Viktória,Kiss
Noémi,Lendvai Kitti,Lovász
Dóra,Simon Dóra,Varga
Dorina

II.hely

Kosárlabda V-VI.kcs
fiú

Cseh Alex,Nemes Örs,Pál
Erik,Papp Zétény,Pinto
Mario Alfredo,Simon
Donát,Szabados
Richárd,Urbán Lázár,Bóka
Tamás,Lovrity Ákos

III.hely

Városi Úszó
Diákolimpia III.kcs
mell
Városi Úszó
Diákolimpia III.kcs
mell
Városi Úszó
Diákolimpia V-VI.kcs
fiú váltó

Farkas Zsombor Zétény

7.a

IV.hely

Lánczi Zaránd

7.g

V.hely

Keresztfalvi Áron, Simon
Donát,Lovrity Ákos,
Szabados Richárd

9.g,8.a,8.g,9.a

II.hely

VI.hely

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
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magát, ha nem szintjének megfelelő versenyen indul. A házi versenyek szorgalmazásával egy előzetes
szűrést lehet végezni, így még több tanulót lehet versenyhelyzet elé állítani.
Az idei tanév 2. félévétől, a járványhelyzet enyhülésével tömegesen beindultak a jelenléti rendszerben
megtartott versenyek. Ez a sport terén különösen sok plusz lehetőséget adott, hiszen a járvány idején a
sportversenyeket nem lehetett semmilyen formában megtartani.
A versenyek közötti differenciálás során az egyházmegyei, illetve a KAPI általi versenykiírások mindig
előnyt élveznek. Szempont az is, hogy a nagy hagyománnyal bíró országos, illetve a városi versenyeken
is jelen legyünk diákjainkkal.

III./8. NETFIT® rendszer szerinti fizikai fittségi mérések adatainak
elemzése, értékelése
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.
Az eredmények elemzése előtt meg kell jegyezni, hogy két teljes tanév kimaradt a netfit mérésekből.
Így tehát a 7.-es, és 11.-es tanulók most először találkoztak ezekkel a tesztekkel. Az online oktatás,
illetve a főként középiskolásokat érintő rengeteg karantén alkalom egyértelműen óriási romboló hatással
volt a tanulók fizikai, fittségi állapotára. Az egyébként is gép előtt szocializálódott fiatalok az elmúlt két
évben jóval több időt töltöttek a számítógép előtt ülve, mint normál időszakban, és valószínűleg a kevés
szabadidőt sem elsősorban testmozgással töltötték. A testnevelők minden igyekezete, kreativitása
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ellenére is nagyon nehéz volt megmozgatni a gyerekeket jó részét Ez a romboló hatás teljes mértékben
megmutatkozott a felmérések elvégzésénél, és természetesen látszik az eredményeken is.
Emellett jellemző az is, hogy míg az általános iskolások nagyon motiváltak a minél jobb eredmény
elérésében, addig a középiskolásoknál a motiváltság jóval csekélyebb. Sajnos sok, és egyre több ilyen
gyermek van.

Eredmények:
A teljes mintát figyelembe véve megállapíthatjuk, hogy a legkedvezőbb egészségzóna-arányok az
ütemezett hasizomtesztben (92,5%) és a helyből távolugrás tesztben (75,1%) láthatók, míg a
legkedvezőtlenebbek a törzsemelés tesztben (53,4%) és kézi szorítóerő mérésében (60,9%).
Az iskolai eredményeknél ugyanez az eredmény született, legalábbis a tesztek tekintetében, azonban az
arányok némileg eltérnek. Ütemezett hasizom 97%, helyből távolugrás 72%, törzsemelés 43%, a kézi
szorítóerő pedig 53%, ahol már jelentős százalék tartozik a fokozott fejlesztési zónába (16%).
Látható, hogy ezek közül a hasizom tesztben produkáltunk jobb eredményt az országos átlagnál. Az
iskolai átlagban minden korosztályban 5% körüli a fejlesztendő zónába tartozók aránya, míg ez az arány
az országos átlagban 10 % fölötti.
A kézi szorítóerő értékei minden életkorban jelentős hányadban tartoznak a fokozott fejlesztés, vagy a
fejlesztés szükséges zónába mind országosan, mind iskolánk tanulói esetében. Az egészségzónába
tartozók aránya átlagban 53 % az iskolai eredményeket nézve az országos átlagok ennél picivel jobbak,
a fiúk estében 60% körüliek. Ennek nyilvánvaló oka, hogy a mai diákok kevésbé töltik a játszótereken,
parkokban az idejüket, mint a telefon, vagy a számítógép előtt.
A helyből távolugrás tesztben az iskolai eredmények esetében a lányok értékei lényegesen jobbak a
fiúkénál, különösen az 5., és 7. évfolyam esetében. Ez az arány a középiskola utolsó két évére fordul
meg, de ott már nem jelentős a különbség. Ehhez képest az országos átlagban a fiúk végig rosszabb
eredményeket produkáltak, mint a lányok.
A hajlékonysági profil eredményei az országos eredményeknél azt mutatják, hogy mind a fiúk, mind a
lányok 60 % körüli egészségzóna értéket mutatnak, ez az arány érdekes módon a fiúknál jelentősen nő,
míg a lányoknál kevéssé, de csökken az életkor növekedésével.
Iskolai eredményeink ettől jelentősen eltérnek. Eleve a fiúk értékei jobbak, kivétel a 13-14 éves
korosztály, ahol a lányok 80%-a míg a fiúk 36%-a tartozik az egészségzónába, illetve a 11éveseknél a
lányok 96%-a egészségzónában van.
Érdekes adat, hogy az egyik legnehezebb ütemezett fekvőtámasz tesztben 69%-os az egészségzónába
tartozók aránya, és a lányok lényegesen jobb eredményt értek el, mint a fiúk. Ezek az értékek mások az
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országos átlagban, ott hasonló a két nem aránya a zöld zónában, és a százalékértékek minden életkorban
60-70 % között mozognak.
A kritikusnak ítélt állóképességet mérő ingafutás tesztben megfigyelhető a fejlődés az országos
átlagban, ez továbbra is kiemelt figyelmet kap. Az országos eredmények azt mutatják, hogy az életkor
előrehaladtával folyamatosan nő azok száma, akik a fokozott fejlesztési zónába tartoznak. 0%-ról
egészen 50% ig, Ebben szinte teljesen megegyezik a két nem aránya. A probléma súlyosságát mutatja,
hogy ez az arány három évvel ezelőtt a fiúk esetében csak 35% volt.
Az iskolai átlagok itt jelentősen eltérnek az országostól. A lányoknál az általános iskolában senki nem
került piros zónába, és a fiúk esetében sem jelentős ez a szám. Viszont a középiskolai évek alatt
folyamatosan nőtt a piros zóna hossza, az utolsó évre a lányoké jelentősen meghaladta az erősebbik nem
piros csíkját.
Az állóképesség, valamint az aerob kapacitás fejlesztésénél is nagyobb figyelmet érdemelnek a
túlsúlyos, illetve elhízott tanulók. Az országos eredmények azt mutatják, hogy Jász-Nagykun-Szolnok
megyében 2-szer akkora az elhízott tanulók aránya (12,1%), mint Budapesten (6,0%). A BMI étékek és
a Testzsír százalékok értékei is erre engednek következtetni.
Sajnos iskolánk is nagyjából ezzel az aránnyal „büszkélkedhet”, az egészségzónába tartozók aránya
64%, a túlsúllyal küzdőké 26%, az elhízottaké 10%. A lányoknál az arány 16-17 éves korban ugrik 1820% közé, míg a fiúknál 18 éves korban lesz 7% az addig nem annyira jelentős 3% helyett. Érdekes,
hogy a két év pandémia a testzsírszázalék eredményekben nem hozott jelentős változást, vagyis itt nincs
egyértelmű jele annak, hogy az ország diáksága kiemelt mértékben hízott volna a járványos időszak
alatt.

Következtetés:
Rendszeres szemináriumok, előadások és műhelymunkák segítségével szükséges a NETFIT® további
népszerűsítése az iskolákban és a pedagógusok körében, amely kapcsán el kell érni, hogy minél több
intézmény használja (helyesen!) a mérési protokollt és a rendszer által kínált fittségi adatokat a
testnevelés- és sportoktatás szerves részeként. A szülők és a diákok körében népszerűsítési kampány
indokolt, amelynek eredményeképpen többen regisztrálnak a NETFIT® informatikai rendszerébe, s
ezen keresztül információt kapnak gyermekük egészségközpontú fittségi állapotáról.
Azon tanulók számára, akik elmaradnak az NETFIT® egészségsztenderdjeinek határértékeitől, tervezett
fejlesztés, segítségnyújtás szükséges. Osztály-, illetve intézményi szinten pedig, ha magas a fejlesztési
zóná(k)ban teljesítő tanulók száma, célzott, átfogó beavatkozás javasolt.
A pedagógus szintjén érdemes átgondolni, hogy mely fittségi profil esetében szükséges hangsúlyosabb
fejlesztő hatást elérni az adott tanulócsoport/osztály esetében, összehasonlítani a tanulói adatokat a
korábbi eredményekkel.
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Érdekes továbbá az is, hogy az elmúlt öt tanévben a tanulói regisztrációk száma sokkal nagyobb
mértékben növekedett, mint a pedagógusoké, vagy a szülőké. Ennek valószínűleg az az oka, hogy a
tesztek összetétele érdekeltebbé teszi a tanulókat saját eredményeik nyomon követésében, másrészt
hogy a rendszer kritériumorientált az eddigi normaorientálttal szemben, vagyis olyan minimum
teljesítményértékeket határoz meg, amelyek alapján a tanulók három tág határú zónába kerülnek. Az
egészségzónába kerülés talán nagyobb hatékonysággal védi meg tanulóinkat az ülő életmód káros
hatásaival szemben.
A mérések lebonyolítására a testnevelőknek 19 hét áll rendelkezésére, és ezt ki is használják, nem
jellemző az egyhetes projekt jellegű tesztelés. Ez abszolút igaz iskolánk minden érintett pedagógusára.
Összességében elmondható, hogy bár országos szinten is látható, hogy mekkora baj van a tanulók
egészségi, fizikai állapotával, ez a netfit mérés teszteredményein nem látszik meg annyira. Különösen
igaz ez számomra meglepő módon a testösszetételt mérő értékekre, amiben még javuló tendencia is
mutatkozik a középiskolás fiúk esetében.

IV. FŐBB ISKOLAI ESEMÉNYEK
dátum
2020. szeptember

2020. október

2020. november

2020. december

esemény
Ünnepélyes tanévnyitó
Sportdélelőtt az alsó tagozaton
Veni Sancte
Terményáldás
Magyar népmese napja, mesemondó verseny
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
Diáknap a DÖK szervezésében
Október 23-i ünnepség
Egészséghét – csak osztályon belül
Szalagtűző
Pályaválasztási nyílt nap
Pályaválasztási szülői értekezlet
Adventi koszorúkötés, családi délután
Roráte szentmisék
Mikulás nap osztályonként az alsó és felső tagozaton
Adventi teadélután – alsó tagozat
Adventi teadélelőtt – felső tagozat, gimnázium
Pályaorientációs nap
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2021. január

2021. február

2021. március

2021. április

2021. május

2021. június

Karácsonyi gyertyagyújtás
Online nevelési pedagógiai továbbképzés a tantestületnek
Házszentelés
Ökumenikus imahét a hittanórákon
8. évfolyamos felvételi dolgozatok írása
Magyar kultúra napja: megemlékezés az A épületben.
B épület: Művészetek hete + népdaléneklő verseny
Tájékoztató az 5. (gimnáziumi és általános) évfolyamról alsó
tagozaton
Farsang
Alkalmassági meghallgatások
Kommunista diktatúra áldozatinak emléknapja – iskolarádión
keresztül
Beharangozó leendő elsősöknek
Hamvazószerda
Felvételi beszélgetések
Március 15-i megemlékezés – online formában
Szent József nap - apák napja
Szent József hét (Projekthét, Társadalomtudományi nap, Iskolai
vers-és prózamondó verseny, Idegennyelvi szépkiejtési verseny,
Rajzverseny)
Költészet napi megemlékezés
Digitális témahét
Elsősök beiratkozása
A holokauszt áldozatainak emléknapja megemlékezés –
osztályfőnöki órák keretében
A „Föld Napja” megemlékezés
Fenntarthatósági témahét
Szerenád, tanárbúcsúztató (12. évfolyam)
Iskola, városi ballagás
Írásbeli érettségi vizsgák
Digitális kompetenciamérések lebonyolítása 6., 8., 10.
évfolyamon
Leendő 1. osztályosok szülői értekezlete
Osztálykirándulások
Édesanyák köszöntése
Iskolai sportnap alsó tagozaton
Nemzeti összetartozás napi megemlékezés
Te Deum
5., 9. évfolyam beiratkozása
8. osztályosok ballagása
Szóbeli érettségi vizsgák
Tanévzáró ünnepség
Nyári napközis tábor alsó tagozaton 2 turnusban – változatos
programok

Az első félévben még „felemás” módon tudtuk megtartani a betervezett rendezvényeinket. Jellemzően,
a járványügyi szabályok figyelembevételével, a létszámkorlátokat és az egészségügyi rendelkezéseket
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betartva azért már több, hagyományosnak mondható programot tudtunk így is megtartani. Sor
kerülhetett például az új tanulóink iskolapolgárrá avatására, a végzősök szalagavatójára, vagy a
pályaválasztási kiállítás megrendezésére. Tudtunk lelkigyakorlatokat tartani, adventben iskolai
berkeken belül lelki programokat szervezni. Azok a rendezvények maradtak el, amelyek nagyszámú
külsős jelenlétet igényeltek volna. (Pl. adventi családi nap, szülői értekezlet a jövendő 9.
évfolyamosoknak, stb.) Amit lehetett, online úton helyettesítettünk.
A járványhelyzet fokozatos enyhülésével a tavasz elejétől „berrobbantak” a programok. Pedagógusaink
erejükön felül éltek a lehetőséggel. Az országos szintű pályázatok (Határtalanul, Rákóczi Szövetség,
Erzsébet Alapítvány) mellett számtalan tanulmányi és osztálykirándulást valósítottak meg. Sor
kerülhetett a hagyományosnak mondható Egyházmegyei Kórustalálkozó megszervezésére a Szent
József hét keretében, vagy alsóban a szintén hagyománnyal működő LÜK-bajnokság kistéréségi
fordulójának megtartására. De több külsős rendezvénynek is helyt adtunk ebben az évben. Beindult a
DÖK, több színvonalas iskolai programot szervezve. A második félévben a programok sokasága
időnként már nehezen volt összeegyeztethető a tanítási órák rendes megtartásával, a helyes egyensúly
megtalálására a jövő tanévben nagyon oda kell figyelnünk.
Köszönet illet valamennyi pedagógust a rendezvényeink magas színvonalú megtartásáért!
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V. AZ INTÉZMÉNY EGYHÁZI/HITÉLETI/LELKISÉG ÉS KÖZÖSSÉGÉPÍTÉSI
TEVÉKENYSÉGE
A lelki építkezés folyamatos és kiemelt feladat kell, hogy legyen a jövőben is. A COVID járvány okozta
két év veszteségét nem lehet fél-egy év alatt helyrehozni. Hálát adhatunk a jó Istennek, hogy már ebben
a tanévben több, a pandémia előtt működő tevékenységet újra el tudtunk indítani. (Templomi imádság,
lelki osztályfőnöki órák, lelkinapok, stb.)
Újdonság az évben, hogy két lelki team is létrejött, az egyik a felső tagozat, a másik a gimnázium lelki
életét hivatott koordinálni. A felsős lelki team munkája nagyobb eredménnyel működött, a
gimnáziumban kicsit nehezebb a motiváció. Mindkét korosztályban eredményként könyvelem el, hogy
sikerült egy kis magot megmozdítani, akik plébániai hittanos csoportot alkotnak. A gimnazistákkal
további terveink is vannak, szeretnénk őket olyan vezetőkké kinevelni, akik kisebb korosztályosoknak
tudnak foglalkozást tartani. Ezeket a csoportokat Gáspár István atya vezeti. A lelki team felnőtt tagjait
egyre nagyobb mértékben tudjuk kiscsoportos beszélgetések vezetésére bevonni, itt még bőven van
fejlődési lehetőségünk.
Összességében hangsúlyos feladatunk a jövőre nézve, hogy lelki és közösségi téren újjáépítsük és
megerősítsük az iskola diákjainak és pedagógusainak életét.
Idő

Esemény, érintettek

2021.09.03.

Veni Sancte a Belvárosi Nagytemplomban

2021.09.30.

9.A lelki napja Tiszajenőn

2021.10.01.

7. óra: templomi osztályfőnöki óra a 9-10. évfolyamnak

2021.10.07.

9.B lelki napja Tiszajenőn

2021.10.07.

Biblia óra a tantestületnek

2021.10.14.

1. óra: templomi osztályfőnöki óra az 5-8. évfolyamnak

2021.10.18. 9:00

Rózsafüzér imádság 1-6. osztályok a Belvárosi Nagytemplomban

2021.11.11.

Biblia óra a tantestületnek

2021.11.25.

1. óra: templomi osztályfőnöki óra az 5-8. évfolyamnak

2021.12.03. 8-12 óráig

12. évfolyam lelki napja a Belvárosi Nagytemplomban

2021.12.03.

7. óra: templomi osztályfőnöki óra a 9-10. évfolyamnak

2021.12.10. 16:30

Szülők, pedagógusok lelki délutánja a temploban

2021.12.11.

8. évfolyam lelki napja

2022. január 20.

1. óra: templomi osztályfőnöki óra az 5-8. évfolyamnak

2022. január 21.

7. óra: templomi osztályfőnöki óra a 11-12. évfolyamnak

2022. január 28.

7. óra: templomi osztályfőnöki óra a 9-10. évfolyamnak

2022. február 6.

Nagyszülők miséje

2022. február 13.

Szerelmesek miséje
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2022. február 17.

Bibliaóra a tantestületnek

2022. február 18. 8-12 óráig

Lelki nap a 11. évfolyamnak a plébánián

2022. február 26.

Rorátés kirándulás Budapestre a Liszt Ferenc Repülőtérre

2022. február 24.

1. óra: templomi osztályfőnöki óra az 5-8. évfolyamnak

2022. március 2.

Hamvazószerda – szentmise a tanulóknak
Szent József Napi Egyházmegyei Kórustalálkozó az „A”
épületben
Szent József nap – Apák napja – közös program az édesapákkal a

2022. március 18. 13.00 óra
2022. március 18. 14.00 óra
2022. március 19. 10.00-14.00
óra között
2022. március 24.

„B” épületben
Nagyböjti lelki nap gyerekeknek a plébánián
1. óra: templomi osztályfőnöki óra az 5-8. évfolyamnak

2022. március 25.

7. óra: templomi osztályfőnöki óra a 9-10-12. évfolyamnak

2022. március 26.

Lelki nap a 7. évfolyamnak

2022. április 1. 16.00

Nagyböjti lelki gyakorlat pedagógusoknak, szülőknek a plébánián

2022. április 1. 17.15

Iskolai keresztút a Belvárosi Nagytemplomban

2022.05.04.

5. évfolyam lelki napja

2022.05.05.

6. évfolyam lelki napja

2022.06.14.

10. évfolyam lelki napja a plébánián

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 (július 1-től június 30-ig)
Beszerzett eszköz megnevezése
tanulói padok és székek cseréje

db

Beszerzett eszköz értéke Ft

55/40

2.514.010

elavult irodai számítógépek cseréje

2

249.429

javíthatatlan irodai fénymásoló csere „B” épületben

1

393.700

számítástechnikai teremben lapmonitorok cseréje
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2.287.086

rádiósmagnók nyelvi érettségihez

5

82.450

irodai lézernyomtató cseréje

1

57.150

vetítővászon cseréje

1

28.291

hőlégfúvó orvosi szobába

1

18.434

javíthatatlan videokamera cseréje

1

84.700

javíthatatlan vezetői székek cseréje
elektromos fűrész+sarokcsiszoló+szúrófűrész karbantartó
műhelybe

2

27.000

3

83.438

satu+létra+állványos reflektor karbantartó műhelybe

3

59.578

irodai kávéfőzőgép

1

17.999

kihangosító berendezés mikrofonnal „B” épületbe

1

166.200

tantermekbe kivetítők hangfalainak cseréje

10

89.000

javíthatatlan porszívók cseréje

2

51.460

Összesen:

X

6.209.925

Épület felújítás/karbantartás, hálózatfejlesztés stb. (július 1-től június 30-ig)
Beszerzett eszköz megnevezése

db

Beszerzett eszköz értéke Ft

„A” épületben fali burkolat cseréje

1

808.070

„A” épületben tornaterem veszélyessé vált burkolatának cseréje

1

3.491.634

„B” épületben javíthatatlan udvari bejárati ajtó cseréje

1

1.390.000

„B” épületben javíthatatlan radiátorok cseréje

3

247.010

Összesen:

X

5.936.714
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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.

Részletes értékelés:


2021-ben 32,1 MFt-os pozítív eredménnyel, a tervezettől megközelítően +20 MFt-tal nagyobb
eredménnyel zárult az iskola költségvetése. Ennek okai a bevételek tervezetthez képesti +15
MFt-os többlete, az anyagjellegű ráfordítások -34 MFt-os elmaradása, valamint a személyi
jellegű ráfordítások 29 MFt-os többlete.



A bevételek tervezetthez képesti többletét több tényező együttes hatása alakította: a jutalmakra
és jubileumi jutalmakra kapott Fenntartói támogatás nem tervezett összege +43,2 MFt-tal növelte
a bevételeket; a tavalyra tervezett Határtalanul utazások elutasítása és elmaradása -19,2 MFt-tal
csökkentette a bevételeket; a tervezettől elmaradó tanulói létszám -7,3 MFt-tal csökkentette a
befolyt normatíva összegét; a vírushelyzet miatti bezárások pedig -4 MFt-tal csökkentették az
étkezési bevételeket.



Az anyagjellegű ráfordítások tervezetthez képesti elmaradását két tényező együttes hatása
alakította: egyrészt a tavalyra tervezett Határtalanul utazások elutasítása és elmaradása -19,2
MFt-tal csökkentette a költségeket is; másrészt a vírushelyzet miatti bezárások pedig -7,2 MFttal csökkentették az étkezési, -5,5 MFt-tal a közüzemi költségeket.



A személyi jellegű ráfordítások tervezetthez képesti többletét két tényező párhuzamos alakulása
alakította: egyrészt a személyi jellegű ráfordítások növekedését okozta az előre nem tervezett
jutalmak és jubileumi jutalmak kifizetése (+34,3 MFt), másrészt az átlagostól magasabb
betegállományok (Covid) miatt az éves bérmegtakarítás elérte az -5,0 MFt-ot.
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Az év során a dolgozók Fenntartói támogatás segítségével kétszer is jutalomban részesülhettek
félévkor és év végén (29,2 MFt Fenntartói támogatással), a jubileumi munkaidőt elérő kollégák
pedig jubileumi jutalomnak örülhettek (10,3 MFt).



A 2020-ban elnyert Határtalanul pályázati támogatásunk (4.099.588 Ft), a 2019-ben elnyert
korábbi két pályázati támogatással („Határtalanul-2019/1” – 1.964.997 Ft; „Határtalanul2019/2” – 3.524.128 Ft) együtt 2022-ben kerültek felhasználásra. A támogatások a
felhasználásig elhatárolásra kerültek (9,6 MFt).



A Fenntartó az év során 62 db lapmonitor vásárlásának (+2,3 MFt) és a nyár végi tantestületi
lelki gyakorlat támogatásával (+0,8 MFt) segítette működésünket.
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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. Ez az idei tanévben a járvány okozta helyzet miatt még mindig csak részben tudott
megvalósulni. Főleg az első félévben rengeteg betegség, karanténhelyzet, helyettesítés nehezítette a
munkaközösségvezetők munkáját e téren is. Az viszont kiemelt feladat volt, hogy a fiatal, pályakezdő
kollégákat mindenképpen meglátogassuk, ez meg is valósult (volt ahol többször is). Négy pedagógus
esetében a KAPI által biztosított szaktanácsadói segítséget is igénybe vettük.
Az óralátogatások minden esetben hasznosnak bizonyultak. A cél, hogy segítséget adjunk, illetve
megerősítsük a kollégáinkat szakmai tudásukban, megvalósult.

Osztályfőnöki munkaközösség:
Időpont,
Tanár neve
tanóra
2021. 10. 12. Kucsáné Szaszkó
Gabriella
2021. 10. 22. Dukáné Dargai Anita
2021. 10. 24. Dávidné Gombár Judit

Osztály

2021. 11. 11. Nagy András

6. a

2021. 12. 11. Dr. Gerőcsné Czinege
Mária

12. b

2022. 05. 26. Seller-Somodi Anett

5. a

Tantárgy

Óralátogatást végző neve

5. g

osztályfőnöki

Kozmáné Tóth Györgyi

10. b
9. a

osztályfőnöki
osztályfőnöki
bemutató óra
osztályfőnöki
bemutató óra
osztályfőnöki IKSZzárófoglalkozás
osztályfőnöki

Kozmáné Tóth Györgyi
Kozmáné Tóth Györgyi
Kozmáné Tóth Györgyi
Kozmáné Tóth Györgyi
Kozmáné Tóth Györgyi

Biológia, kémia, földrajz munkaközösség:
Időpont,
tanóra
2022.03.25.

Tanár neve
Líbor-Ádám Krisztina

Osztály
5.a

Tantárgy

Óralátogatást végző neve

természettudomány Csibrány Zsuzsanna
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5. óra
2022.03.29.
5. óra
2022.03. 04.
5. óra
2022. 03. 07.
5. óra

Líbor-Ádám Krisztina

8.a

biológia

Csibrány Zsuzsanna

Dukáné Dargai Anita

8.g

földrajz

Csibrány Zsuzsanna

Dukáné Dargai Anita

10.b

földrajz

Csibrány Zsuzsanna

Idegen nyelvi munkaközösség:
Angol nyelvből 7 kolléga óralátogatása történt meg:
-

-

3 kolléga önértékeléséhez 2 óra látogatása:


Szabó Hajnalka,



Leicher Olivér,



Molnár Krisztina.

4 kollégánál 1 óra látogatása:


Halász Rita,



Hegman Mária,



Szarvasné Nagy Médea,



Szilágyi József.

Német nyelvből 5 óra, francia nyelvből 1 óralátogatás történt, mindenhol 1 óra, mivel nem volt senki,
akinek az önértékeléséhez 2 órát kellett volna megtekinteni és értékelni.
A látogatottak:


Dr. Denkéné Kohl Zsuzsanna (farncia),



Nagyné Török Éva,



Kondrai Judit,



Molnárné Orosz Szilvia,



Biró Barbara,



Kucsáné Szaszkó Gabriella.

Informatika, fizika munkaközösség:
Időpont,
tanóra
2021.12.03.
2021.11.25.
2021.11.15.

Tanár neve
Ládiné Mészáros Csilla
Nagy András
Magy Angelika

Osztály
8.g
7.a
6.g

Tantárgy
matematika
fizika
digitális kultúra

Óralátogatást végző neve
Szabó Marianna
Szabó Marianna
Szabó Marianna
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Magyar nyelv és irodalom munkaközösség:
Időpont,
tanóra
2022. május
9.
2021.
október 7.
2022.
március 8.
2022. január
20.
2021.
november
11.
2021.
november
22.
2021.
november 8.

Tanár neve

Osztály

Tantárgy

Óralátogatást végző neve

Szin Lászlóné

10.g

irodalom

Molnárné Orosz Szilvia

Dávidné Gombár Judit

9.a

nyelvtan

Molnárné Orosz Szilvia

Horváthné Papp Andrea

7.g

nyelvtan

Molnárné Orosz Szilvia

Denkéné Kohl
Zsuzsanna
Szegediné Romancsik
Andrea

10.a

irodalom

Molnárné Orosz Szilvia

8.a

nyelvtan

Molnárné Orosz Szilvia

Karácsonyi Viktória

11.a

nyelvtan

Molnárné Orosz Szilvia

Kucsáné Szaszkó
Gabriella

5.g

irodalom

Molnárné Orosz Szilvia

Matematika munkaközösség:
Időpont,
tanóra
2021.11.20.
2022.03.10.
2022.10.19.
2022.10.21.
2021.11.05.
2021.12.03.

Tanár neve
Szalai Emese
Szalai Emese
Nagy Tamás
Nagy Tamás
Nagy András
Nagy András

Osztály
9.b
9.b
11.a
10.a
7.g
6.a

Tantárgy
matematika
matematika
matematika
matematika
technika
matematika

Óralátogatást végző neve
Ládiné Mészáros Csilla
Ládiné Mészáros Csilla
Ládiné Mészáros Csilla
Ládiné Mészáros Csilla
Ládiné Mészáros Csilla
Ládiné Mészáros Csilla

Művészeti munkaközösség:
Időpont,
tanóra
2021.10.06.

Tanár neve
Gusztafik Ágnes

5.a

vizuális kultúra

2021.10.18.
2021.10.18.
2021.11.03.

Barta Ilona
Barta Ilona
Seller-Somodi Anett

9.b
11.g
énekkar

vizuális kultúra
vizuális kultúra
énnekar

Osztály

Tantárgy

Óralátogatást végző neve
Almainé Szabó Gabriella,
Barta Ilona
Almainé Szabó Gabriella
Almainé Szabó Gabriella
Almainé Szabó Gabriella
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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 csak részben valósultak meg az óralátogatásoknál leírt okok miatt.
Módszertani ismeretek bővítése, a szakmai ismeretek átadása megvalósult a látott órákon.
Mind az óralátogatásokon, mind a bemutató órákon történő részvételek a fentieken túl arra is nagyszerű
alkalmat nyújtanak, hogy egymás munkájába jobban belelássunk, erősítsük a kollegiális kapcsolatot,
illetve a diákjainkat is jobban megismerjük más környezetben is.

Biológia, kémia, földrajz munkaközösség:
Időpont,
tanóra
2022.06.07.

Tanár neve
Líbor-Ádám Krisztina

Osztály
9.g

Tantárgy
kémia

Óralátogatást végző neve
Csibrány Zsuzsanna

Magyar nyelv és irodalom munkaközösség:
Időpont,
tanóra
2021.
október 7.

Tanár neve
Dávidné Gombár Judit

Osztály
9.a

Tantárgy
nyelvtan

Óralátogatást végző neve
Molnárné Orosz Szilvia

Művészeti munkaközösség:
Időpont,
tanóra
2022.02.15.

Tanár neve
Horváthné Papp Andrea

Osztály
10.b

Tantárgy
Dráma

Óralátogatást végző neve
Almainé Szabó Gabriella
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VIII./2. Minősítések, tanfelügyeletek
a.) Minősítő vizsga/minősítési eljárás
A tanév során a következő minősítő vizsgákra került sor:
Név

Időpont

Balog Melinda

2022.03.01.

Baráth Ágnes

2022.02.10.

Szalai Emese Zsuzsanna

2022.03.11.

Molnárné Orosz Szilvia

2021.11.05.

Molnár Zsolt Imre

2021.10.22.

Minősítési
vizsga/eljárás
Pedagógus II.
minősítési eljárás
Pedagógus II.
minősítési eljárás
Pedagógus II.
minősítési eljárás
Mesterpedagógus
(szakértő)
minősítési eljárás
Mesterpedagógus
(szakértő)
minősítési eljárás

Eredménye
megfelelt
megfelelt
megfelelt
megfelelt

megfelelt

A minősítésekre a veszélyhelyzetre tekintettel kivétel nélkül online formában került sor.
A következő tanévben várhatóan két kolléga minősítési eljárására kerül sor pedagógus II. célfokozat
elérése érdekében (jelentkezésüket az OH elfogadta): Dukáné Dargai Anita és Molnár Krisztina Anett.

b.) Tanfelügyelet
A tanév során, bár voltak tervezett pedagógus tanfelügyeleti ellenőrzések, ezekre nem került sor. A tanév
végén intézményvezetői tanfelügyeletre viszont sor került (2022. május 10., Balog Zsolt).
A következő tanévben a pedagógus tanfelügyeleti ellenőrzésekre is lehet számítani, a beszámoló
készültekor ezekről még nincs pontos információnk. Intézményi tanfelügyeletre viszont biztosan sor
kerül:
Tiszaparti „A” épület – 2022. 11. 11. – intézményi tanfelügyelet
Tiszaparti „B” épület – 2022. 12. 06. – intézményi tanfelügyelet

c.) Önértékelés
Az intézményi önértékelési csoport tagjai a 2021/2022. tanévben: Virágné Józsa Csilla csoportvezető,
Balog Zsolt, Molnár Zsolt, Szepcsik Renáta, Almainé Szabó Gabriella, Galsi Erika, Nagyné Török Éva
és Kozmáné Tóth Györgyi. Nincs változás az előző tanévhez képest.
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2019. júniusára minden kollégánál megvalósult az első pedagógus önértékelés.
A második ötéves önértékelési ciklus iskolánkban a 2019/2020. tanévtől a 2023/2024. tanévig tart.
A 2021/2022. tanévben az ötéves önértékelési ciklus harmadik évét kezdtünk az intézményi önértékelési
program keretében.
Ebben a tanévben pedagógus önértékelésekre került sor 2 körben, összesen 18 kollégánál.
Az első körben megvalósult pedagógus önértékelések kollégái (9 fő): Barta Ilona, Csicsek Ildikó,
Csibrány Zsuzsanna, Leicher Olivér, Molnár Krisztina Anett, Nagy Márta, Nagy Tamás, Szabó
Hajnalka, Rigó Gábor
Az önfejlesztési tervek az OH felületre 2021 decemberében feltöltésre kerültek.
Második körben, 2022 tavaszán újabb 9 pedagógus kolléga önértékelése valósult meg: Ádám Erzsébet,
Baráth Ágnes, Horváth Gabriella, Milusné Orvos Anita, Laczay Rita, Líbor-Ádám Krisztina, Szabó
Zsanett, Szalai Emese, Szepcsik Renáta.
Az önfejlesztési tervek az OH felületre 2022 májusában feltöltésre kerültek.
Összesen 18 pedagógus kolléga önértékelése valósult meg ebben a tanévben.
Ez a 62 fős tantestület 31 %-a.
A pedagógus önértékelések esetében az adatgyűjtők 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 %.

-

2021/2022. tanév: 62 főből 18 fő: 31 %

Összesen a 3. tanév végére: 62 főből 54 fő: 87 %.

Az évente értékelt pedagógusok száma és összesített %-a
100
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A tantestület százaléka

3
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Az intézményi önértékeléshez az évente vizsgálandó szempontok teljesülésének elemzése elmaradt.
Feladat 2022 szeptemberére:
-

Az intézményi önértékeléshez az évente vizsgálandó szempontok teljesülésének elemzése

-

az intézkedési tervben megfogalmazott célok megvalósulásának vizsgálata

-

az intézményi tanfelügyelethez szükséges dokumentumok feltöltése az OH felületre

-

a pedagógus önértékelések folytatása az ötéves terv szerint

72

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

Név

Intézmény neve

Tárgy/téma

Dátum

KaPI

Stresszkezelés, konfliktuskezelés

2022. január 6.

KaPI - Vedd észre! gyermekvédelmi
program

A tanulási nehézséggel küzdő tanulók
helyzete

2022. április 8.

Érzelmi intelligencia

2021. 11. 24.
2022. 02. 16.
2022. 03. 9.
2022. 05. 04.

Kondrai Judit
Szarvasné Nagy Médea
Szin Lászlóné
Kucsáné Szaszkó
Gabriella
Kozmáné Tóth Györgyi
Sárkövi Gabriella
Karácsonyi Viktória
Dr. Denkéné Kohl
Zsuzsanna
Seller-Somodi Anett
Tóth-Urbán Linda
Ádám Erzsébet
Kókainé Nagy Zsuzsanna
Szegediné Romancsik
Andrea
Szin Lászlóné
Karácsonyi Viktória
Baráth Ágnes
Szepcsik Renáta
Laczay Rita
Ádám Erzsébet
Bajzáth Mária
Baráth Ágnes
Krajczné Antal Rita

Pécsi Rita előadás
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Seller-Somodi Anett

Távoktatási Felsőfokú
Intézet

Az osztályfőnöki feladatkör korszerű
ismeretei, pedagógiai feladatai.
Kulturális fejlesztés és kulturális
identitás kialakítása a gyermekekben. –
online továbbképzés

2022. június 7.
– 2022. július
15.

EKIF

Iskolakert programhoz tartozó online
továbbképzés

2021.
november 2223.

EKIF

Tanulás-kutatás – projekt: A tanulási
kudarcok megelőzése a tanulási
környezet átalakításával az iskolai
tanulás kezdetén– kontrollcsoport

2022. június
22.

EKIF

CSÉN

2022.01.13-14.
2022.03.10-11.
2022.05.05-06.

KaPI

A digitális kultúra megjelenése

2021.10.06.

Ládiné Mészáros Csilla
Kelemenné Tánczos
Anikó
Nádudvari Sándorné
Baráth Ágnes
Horváth Gabriella
Mezei Lászlóné
Szepcsik Renáta



A felsőoktatásban és egyéb szervezésben történő továbbképzések

Továbbképzésben
résztvevő kolléga
neve

Intézmény
neve

Szak

Tanulmány Tanulmány
kezdete
vége

Brindzáné Nagy Lilla

KGRE-BTK

Szakirányú
továbbképzésdrámaped.

2020.09.01. 2022.06.30.

Hecker Anikó

Nagy András

Szabó Hajnalka

PTF

EKE-TTK

AVKF

Pontérték

Tandíj
összege/
félév

120 eFt

Pasztorálpszicho2018.09.01. 2022.06.30.
lógiai szakref.
Fizikatanár
(természettudo
mányi
gyakorlatok)
MA

Int.-i
támoga
tás
80%
50%

2021.01.28. 2023.01.30.

Ped. szakvizsga –
tehetségond., 2019.09.01. 2021.06.30.
tehetségfejl.

4 félév
teljesítve,
szakdolgozatzáróvizsga
2022 június;
Finanszírozási
kötelezettség
nincs

80%

c.) A továbbképzési terv
A 7 évenként kötelező 120 pontos képzési kötelezettség várhatóan minden kollégánál megvalósul.
A képzéseket minden pedagógus maga választhatja ki szakterületének megfelelően, szem előtt tartva,
hogy az illeszkedjen az intézmény saját továbbképzési koncepciójába. A visszajelzések szerint a
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képzések eredményesek, hatékonyak, segítik a mindennapos pedagógiai munkát. A képzések közül
előnyben részesülnek a KAPI programjai. A jövőre nézve továbbra is szem előtt kell tartani a 120 órás
képzések időarányos megvalósulását, illetve felmerült annak az igénye is, hogy esetleg az EKIF
szervezésében is legyenek szakmai, módszertani továbbképzési lehetőségek.
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VIII./4. Tanórán kívüli foglalkozások, kiemelve az intézmény sajátos
arculatát megjelenítő programok rendezvények
Idegen nyelvi munkaközösség:
tanár
Szin Lászlóné

Kucsáné Szaszkó Gabriella

felzárkóztatás / tehetséggondozás
10. G – nylevvizsgára felkészítés pénteken 8 óra
12. ab – tavasztól érettségi tételfeldolgozó órát tart.
12. ab – versenyfelkészítés/ OKTV versenyelőkészítés – péntek 0. óra
OKTV-re felkészítés 12. b 5 fő
C1 nyelvvizsgára készítés 12. b 3 fő
az érettségiző diákjainak konzultációt tartott a szóbeli érettségi vizsga előtt.

Molnárné Orosz Szilvia

A 8.g és a 9. ab osztályban a lemaradók felzárkóztatására pótórák tartása.

Leicher Olivér

7G , felkészülés a London Bridge versenyre

Szabó Hajnalka

A 11.b osztályban – 11 tanuló – és a 12.a osztályban – 2 fő – készültünk
előrehozott érettségi vizsgára, illetve azt megelőzően osztályozó vizsgára. A
középszintű érettségin 1 fő (jó) kivételével mindenki jeles eredményt ért el. A
12. évfolyam másodnyelves csoportjában az emelt érettségin 1 fő 88%-kal
kiemelkedő eredményt ért el.
A 8.g osztályban ebben a tanévben 4 tanuló – Barta Lili, Kálmán Zsófia, Kovács
Hunor és Pomázi Kálmán szerzett B2-es nyelvvizsgát.
Bécsi adventi kirándulás szervezése, ami a vírushelyzet miatt meghiúsult

Dr. Gerőcsné Czinege Mária

Szarvasé Nagy Médea
Hegman Mária
Kondrai Judit

felzárkóztatás az 5. osztály szakköröseinek

Sárkövi Gabriella

9. b tehetséggondozó óra a nyelvvizsgára való felkészítésre.

Kucsáné Szaszkó Gabriella

felkészítés a megyei német versenyre 4 alkalommal

Hegman Mária

felkészítés a 11.évfolyamon előrehozott érettségi vizsgára és osztályozó
vizsgákra.

Informatika-fizika munkaközösség:
tanár
Baloghné Tugyi Mária
Nagy András

Nagy Angelika

felzárkóztatás / tehetséggondozás
1 tanuló (9. B) 4-5 alkalom (Nemes Tihamér versenyfelkészítő)
Tarján Imre Emlékversenyre készített: 3 fő (8. G), 6 alkalom. Sajnos a
megrendezés elmaradt; a jövő évire előkészület: 7. G 3 fő;
Varázstorony (Eger) vetélkedőre előkészület, 6. A-G 7-8 fő;
Csillagászat szakkör, 7. G 3 fő
1 fő (versenyfelkészítés: 12 alkalom);
korrepetálás 11. B-ben 2 fő
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Nagy Tamás

1 fő 12. G (1 óra/hét a fizika fakultációhoz); 3x5 óra az emelt fizika érettségi
kísér-letekhez 2 fő; 3x3 óra a középszintű fizika érettségi kísérletekhez 2 fő

Magyar nyelv és irodalom munkaközösség:
tanár
Horváthné Papp Andrea

felzárkóztatás / tehetséggondozás
Színkör alsós: 25 fő
Színkör felsős 25 fő
Színkör gimnazista: 12 fő
Ádámok és Évák Ünnepe – 24 fő

Horváthné Papp Andrea

Weöres Sándor Országos Gyermekszínjátszó Találkozó – arany és ezüst
minősítés
-Fellépések:
Versmondók iskolai és városi rendezvényeken:

Szegediné Romancsik Andrea

- Futaki Adél 6.g
- Bálint Immánuel 6.g
- Wilhelm Csanád 6.g
- Boda Bálint 12.b
- Lukács Szilveszter 12.b
- Jánosi Nikolett 10.b
Felléptünk:
- Vakok és gyengénlátók rendezvényén
- Kémia verseny megnyitója a Verseghy Könyvtárban
Felvételi előkészítő 8.a osztály (1. félév csüt. 0. óra) - kb. 20 fő
Felzárkóztatás, korrepetálás 7.a osztály (2. félév csüt. 0. óra) – kb. 5-6 fő

Kozmáné Tóth Györgyi

Érettségi felkészítés: 2022. 01. 05. és 04. 20-a között szerdánként 1. órában
– 12.g osztály

Szin Lászlóné
Molnárné Orosz Szilvia
Kucsáné Szaszkó Gabriella
Szegediné Romancsik Andrea
Horváthné Papp Andrea
Karácsonyi Viktória

Versenyre készítés
A versenyfelkészítés a tanév során időszakos, a versenyek időpontjához
igazodik. Minden érintett kolléga végzi az év során.
Hosszabb ideig tartó felkészítés a továbbjutó tanulók számára:
Szép magyar beszéd, Színes tinták, Implom Helyesírási Verseny, Simonyi
Helyesírási Verseny, Bolyai Anyanyelvi Verseny, Aranytoll Egyházmegyei
Verseny
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Matematika munkaközösség:
tanár

felzárkóztatás / tehetséggondozás

Baloghné Tugyi Mária

12.g érettségire felkészítő 3-4 diák

Ládiné Mészáros Csilla

12.a érettségi felkészítő 7-8 diák,
11.g 1 fő megsegítése hosszan tartó betegsége idején, hasonlóan még 2-3 diák
korrepetálása ebben az osztályban
6.g(4 fő), 7.g(4 fő) - versenyfelkészítés

Nagy András

6.a korrepetálás hetente 1 alkalom 6-8 fő részvételével

Seller-Somodi Anett

8.a felvételi előkészítő első félévben 15 fő
Korrepetálás 1-1 diák részére leginkább az 5. évfolyamon

Szabó Marianna

5.g-ben 5 fő részvételével januártól áprilisig versenyfelkészítés

Szalai Emese

Korrepetálás a 12.b részére a második félévben hetente 6-8 diák vett részt, a
lemaradóknak pedig alkalomszerűen felzárkóztatót tartott

Művészeti munkaközösség:
tanár

felzárkóztatás / tehetséggondozás

Almainé Szabó Gabriella

1fő 12.b, 1 fő 11.b – alkalmassági vizsga felkészítés

Barta Ilona

1 fő 8.a és 1 fő 10.b - tehetséggondozás

Seller-Somodi Anett

12.a osztályból 4 tanuló készült tanítói alkalmassági vizsgára

Kórusórák:
Seller-Somodi Anett

Tiszaparti Gyermekkar 5-8. osztályosok (15 fő)

Almainé Szabó Gabriella és
Dávidné Gombár Judit

Tiszaparti Kamarakórus 9-10.
osztályosok önként (15 fő)

Almainé Szabó Gabriella és
Dávidné Gombár Judit

Kodály Zoltán Leánykar ének-zene tagozatosok
(22 fő)

énekesek+9.

Történelem munkaközösség:
tanár
Szegediné Romancsik
Andrea

felzárkóztatás / tehetséggondozás
Tanórán kívüli foglalkozások: a társadalomtudományi napon a 7.- es
tanulókkal csoportmunkában történő foglalkozást tartása.
Téma: Trianon
Minden csoport más- más feladatot kapott a trianoni békével kapcsolatban. 18
fő volt jelen.

78

Kozmáné Tóth Györgyi

A 12. b osztály számára érettségi konzultációt tartása a szóbeli érettségi előtt
hetente. 2-3 fő vett részt rajta alkalmanként.

Testnevelés munkaközösség:
tanár

felzárkóztatás / tehetséggondozás

Milusné Orvos Anita

Heti 1 röplabda szakkör a felső tagozatnak – 16 fő

Nagy András

Heti 2 labdás előkészítő foglalkozás az első, és második évfolyamnak – 15-15
fő

Telepovszki Olga

Heti 3 alkalom erőfejlesztés alapjai felső tagozatos fiúknak – 5-6 fő

A tanulói igényeket a szakkörök, korrepetálások, felzárkóztatások, tehetséggondozás során ki tudjuk
elégíteni.
Szakkörök alsó tagozaton:
-

Színjárszó szakkör: 22 fő

-

Sakk szakkör: 18 fő

-

Labdás szakkör: 21 fő

-

Tömegsport: 15-17 fő

-

Ugrókötél: 36 fő

-

Differenciált foglalkozás (tehetséggondozás / felzárkóztatás): 20-40 fő

-

Gyógytestnevelés: 4 fő

A 3. és 4. évfolyamon ötödik éve kajak-kenu sportági programban vesznek részt a tanulók. Ennek során
téli időszakban úszásoktatásra is sor kerül. Megállapodás született arról, hogy A tanulók szállítását és
egyéb költségeit a Szolnok Városi SI finanszírozza.
A 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.
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VIII/5. Iskolán kívüli foglalkozások
A munkaközösségi beszámolók alapján az alábbi táblázatok tartalmazzák a fontosabb iskolán
kívüli foglalkozásokat, programokat, rendezvényeket.

Magyar nyelv és irodalom munkaközösség:

osztály

időpont

helyszín

7.g

2022.
január 20.

Verseghy Könyvtár

7.a

2022.
március
2022.
március

Verseghy Ferenc Könyvtár

2022.
február 2.

Galéria

2022.
április
2022.
április 1.

Verseghy Ferenc Megyei
Könyvtár
Szigligeti Színház Színműhely

8.a

7.g
12.b
12.b
felsős
tanulók

Verseghy Ferenc Könyvtár

program
A Magyar Kultúra Napja
alkalmából interaktív
foglalkozás
Nyáry Krisztián előadás:
Téma: a Himnusz volt.
Holden Rose (Kovács
Attila) előadása: Ady
Endre
Kortárs Illusztráció
Kiállítás – interaktív
foglalkozás
Tóth Krisztina író-olvasó
találkozó
Antigoné című előadás

tanár
Horváthné Papp Andrea
Szegediné Romancsik
Andrea
Szegediné Romancsik
Andrea
Horváthné Papp Andrea

Horváthné Papp Andrea
Horváthné Papp Andrea
Molnárné Orosz Szilvia

8.g
Szin Lászlóné
9.g
Karácsonyi Viktória
10 12.évf.
néhány
tanuló
9.b -38
fő

Kozmáné Tóth Györgyi
2022.05.20.
4. óra

Tiszaparti Gimnázium

Rendhagyó irodalomóra
(kortárs költők)

Sárkövi Gabriella
Szin Lászlóné

10.g – 5
tanuló

11.g
11.a
11.g
11.a
5 fő
(8.g /
10.o.)
11.a

Előadók: Ónódi Gábor,
Nagy Milán, Kaufmann
Joel)
2022. 01.
07.

Tisza Mozi

2022.04.
13.

Szigligeti Színház

folyamatos

Verseghy Könyvtár

2021.
12.09.

Verseghy Könyvtár

2022.
április

(KÖZ-Pont Ifjúsági
Egyesület)
Verseghy Könyvtár

Mozilátogatás az
osztállyal (Magyar
passió)
Színházlátogatás
(Csehov: Sirály)
Író-olvasó találkozók, a
Verseghy Kör
rendezvényei
Tehetségnap

Kozmáné Tóth Györgyi
Karácsonyi Viktória
Kozmáné Tóth Györgyi
Karácsonyi Viktória
Kozmáné Tóth Györgyi
Horváthné Papp Andrea
Molnárné Orosz Szilvia

Mistrál együttes műsora
(Költészet napja)

Karácsonyi Viktória
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Művészeti munkaközösség:
osztály

időpont

12.
évfolyam
(50 fő)
rajz
faktosok

tanár

István a király c.
rockopera megtekintése

Almainé Szabó
Gabriella

2022.03.30.

Agóra Galéria

Barta Ilona

2022.04.07.

Verseghy Ferenc
könyvtár
Tisza mozi

Lukács Gábor
kiállításának
megtekintése
Grafikai kiállítás
látogatása
Mozilátogatás - Külön
falka c. film
Szélkiáltó együttes
koncertje

2022.05.24.

2022.05.24.
ének
tagozatos
diákok,
kórustagok

program

Budapest Operettszínház

2022.04.07.
5.a, 9.g,
énekkarosok

helyszín

2022.06.2528.

Kodály Zoltán Énekzenei Ált. Isk és Néptánc
AMI
Tisza mozi
Csépa

V. Tóth Éva
kiállításának
megtekintése
Kórustábor

Barta Ilona
Barta Ilona
Almainé Szabó
Gabriella, SellerSomodi Anett
Barta Ilona
Almainé Szabó
Gabriella, Dávidné
Gombár Judit, SellerSomodi Anett

Történelem munkaközösség:
osztály

időpont

helyszín

11.a

Isaszeg és Gödöllő

11.a

Szolnok

12.g

2021
október
2021
október

Pannonhalma

12.a,
12.g
6.a, 6.g

2022 április

Budapest

egész tanév
során

Szolnok

11.g

2021.10.18.

Recski Nemzeti
Emlékpark

12.g

Budapest

program
Az 1848/49-es
szabadságharc
helyszíneinek felkeresése
(pályázati
finanszírozással, Rákóczi
Szövetség)
a szolnoki
hadkiegészítési
parancsnokság tárlatának
megtekintése
Látogatás a pannonhalmi
Bencés Főapátságban
Nemzetközi Sajtófotó
Kiállítás megtekintése a
Magyar Nemzeti
Múzeumban
Látogatás a Terror
Házában
helytörténeti sétákon
dolgozták fel a
helytörténeti tananyag
egy részét – Hon- és
népismeret tanóra
Rákóczi Szövetség
tanulmányi kirándulása
október 23-ához
kapcsolódóan

tanár
Karácsonyi Viktória

Karácsonyi Viktória

Nagy Márta
Nagy Márta

Nagy Márta
Csicsek Ildikó

Kozmáné Tóth Györgyi
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Alsó tagozat:
osztály

időpont

helyszín

program

tanár

Gyalogos városnéző túra.
XX. Európa Mobilitás
Hét program.
Lázár Ervin program:
Lúdas Matyi előadás

Ádám Erzsébet, Kókainé
Nagy Zsuzsanna

2.b

2021.09.17.

Szolnok

3.a, 3.b

2021.09.29.

Szolnok, Szigligeti
Színház

1.b

2021.10.15.

Szolnok

2.b

2021.10.15.

4.a

2021.10.15.

Szolnok, Napsugár
Gyermekház
Szolnok, Damjanich János
Múzeum

1.b
2.a, 2.b

2021
november
2021.12.09.

Szolnok, Napsugár
Gyermekház
Budapest

4.b

2022.01.07.

1.b

2022.01.11.

3.a

2022.01.14.

Szolnok, Verseghy Ferenc
könyvtár
Szolnok, Református
templom
Szolnok, Református
templom

1.a, 2.b,
3.a, 3.b,
4.a, 4.b
2.a

2022.01.20.

Könyvtárlátogatás,
könyvtári foglalkozás
Templomlátogatás,
ökumenikus imahét
Templomlátogatás,
ökumenikus imahét
Ökumenikus
zarándokséta
Kézműves foglalkozás

4.a, 4.b

2022.02.08.

Szolnok, Napsugár
Gyermekház
Szolnok, Aba Novák
Agóra Műv. Közp.

4.b

2022.03.17.

Szolnok, Damjanich János
Múzeum

2.a

2022.03.31.

Szolnok, NEFAG Zrt.

4.b

2022 április

Szolnok

2.a

2022.04.21.

2.b

2022.04.21.

Szolnok, Napsugár
Gyermekház
Szolnok, Damjanich János
Múzeum

4.b

2022 május

Szolnok

4.b

2022.05.1113.
2022.05.12.

Zánka

Múzeumpedagógiai
foglalkozás (Bolíviai
kiállítás)
Iskola rendőre DADA
program – kerékpáros és
rolleres közlekedés a
váeosban-akadálypálya
Erzsébet tábor

Szolnok, Művésztelep

Művésztelepi foglalkozás

3.a, 3.b

2022.02.03.

Körtúra a Tiszaligetben,
kézműves foglalkozás
Agyagozás, népi játékok.
múzeumlátogatás,
múzeumpedagógiai
foglalkozás
Adventi kézműves
foglalkozás
Lázár Ervin program:
Budapesti Táncszínház

Lázár Ervin Program:
Szolnoki Szimfónikusok
ifjúsági koncertje –
Mesék a Tisza partjáról
címmel
Lázár Ervin program:
múzeumpedagógiai
foglalkozás
Erdőpedagógiai program
Iskola rendőre DADA
program – „Egyedül
otthon”
Kézműves foglalkozás

Dr. Bódiné N. Erzsébet,
Jakab Anna, Balog
Melinda, Győri P.
Benjáminné
Mezei Lászlóné, Bajzáth
Mária
Ádám Erzsébet, Kókainé
Nagy Zsuzsanna
Kelemenné T. Anikó,
Nádudvari Sándorné
Mezei Lászlóné, Bajzáth
Mária
Tóth-Urbán Linda,
Krajczné Antal Rita,
Ádám Erzsébet, Kókainé
Nagy Zsuzsanna
Kádár Beáta, Baráth
Ágnes
Mezei Lászlóné, Bajzáth
Mária
Dr. Bódiné N. Erzsébet,
Jakab Anna
tanítók
Tóth-Urbán Linda,
Krajczné Antal Rita
Kelemenné T. Anikó,
Nádudvari Sándorné,
Kádár Beáta, Baráth
Ágnes
Kádár Beáta, Baráth
Ágnes
Tóth-Urbán Linda,
Krajczné Antal Rita
Kádár Beáta, Baráth
Ágnes
Tóth-Urbán Linda,
Krajczné Antal Rita
Ádám Erzsébet, Kókainé
Nagy Zsuzsanna
Kádár Beáta, Baráth
Ágnes
Kádár Beáta, Baráth
Ágnes
Dr. Bódiné N. Erzsébet,
Jakab Anna, Balog
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Melinda, Győri P.
Benjáminné
Kelemenné T. Anikó,
Nádudvari Sándorné
Ádám Erzsébet, Kókainé
Nagy Zsuzsanna

4.a

2022.05.26.

Szolnok, KRESZ tanpálya

Rendőrségi foglalkozás

2.b

2022.06.02.

Szolnok, Levéltár

1.a, 1.b,
2.a, 2.b,
3.a, 3.b,
4.a, 4.b
1.a, 1.b,
2.a, 2.b,
3.a, 3.b,
4.a, 4.b
4.a

2022.06.09.

Szolnok

Levéltári foglalkozás –
az írás fejlődésének
története
Vízirendészeti program

2022.06.09.

Szolnok

Flashmob a
templomtéren

tanítók

2022.06.13.

Szolnok

65-75
tanuló

2022.06.2029.

Szolnok, Tiszaparti Római
Katolikus Általános Iskola
és Gimnázium

Látogatás a görög
katolikus tepmplomban
Nyári napközis tábor

Kelemenné T. Anikó,
Nádudvari Sándorné
tanítók

tanítók

Osztálykirándulások:
osztály
1.a
1.b
2.a
2.b
3.a
3.b
4.a
4.b
5.a
5.g
6.a
6.g
7.a
7.g
8.a
8.g
9.a
9.b
9.g
10.a
10.b
10.g
11.a
11.b
11.g

időpont

helyszín

2022.06.03.
2022.06.02.
2022.05.27.
2022.06.01.
2022.05.10.
2022.05.10.
2022.06.07.
2022.05.11-13.
2022.05.27.
2022.05.27.
2022.05.23-24.
2022.06.03.
2022.05.25-28.
2022.05.25-28.
2022.04.08.
2022.06.02.

Tiszakécske
Kecskemét
Kecskemét
Budapest
Tordas – Westernfalu
Tordas – Westernfalu
Debrecen
Zánka – Erzsébet tábor
Debrecen
Poroszló
Törökmező
Mátra
Kőrispatak - Határtalanul! pályázat keretében
Kőrispatak - Határtalanul! pályázat keretében
Vízitúra a Zagyván
Budapest

2022.05.27.
2022.06.03.
2022.05.27-28.
2022.05.27.
2022.05.27.
2022.05.27.
2022.05.25.-29.
2022.05.18-22.

Debrecen
Budapest
Bakony
Budapest
Budapest
Gödöllő - vízitúra
Nagyenyed - Határtalanul! pályázat keretében
Kézdivásárhely - Határtalanul! pályázat keretében
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VIII./6. Közösségi munka
a.) közösségi szolgálat

Fogadó szervezeteink – partner intézmények
Megnevezés

Ssz.
1.

"Ezerjó" Művészeti, Kulturális és Hagyományörző Egyesület

2.

Aba-Novák Agóra Kulturális Központ Nonprofit Kft.

3.

Abonyi Gyöngyszemek Óvoda

4.

Abonyi Pingvines Óvoda és Bölcsőde

5.

Abonyi Szivárvány Óvoda és Bölcsőde

6.

Állatokkal a Gyermekekért Közhasznú Alapítvány

7.

Baptitsta Szeretetszolgálat Regionális Szociális Központ Kenderesi Telephely

8.

Belvárosi Plébánia

9.

Besenyszögért Alapítvány

10.

Besenyszögi Eszterlánc Óvoda

11.

Biblia Baptista Gyülekezet JNKSZ Megyei Alapítvány

12.

Bice-Bóca Alapítvány a Mozgássérült Gyermekekért

13.

Bihari János Alapfokó Művészeti Iskola, Abony

14.

Boldogasszony Tanító Nővérei

15.

Ceglédi Református Általános Iskola és Óvoda

16.

Ceglédi Többcélú Kistérségi Társulás

17.

Chiovini Ferenc Kolping Katolikus Általános Iskola és AMI

18.

Curie Alapítvány

19.

Damjanich János Múzeum

20.

Együttműködéssel a Gyermekekért Alapítvány

21.

Fegyvernek Város Önkormányzat

22.

Ferenczy Múzeum Blaskovich Múzeuma (Tápiószele)

23.

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

24.

Hunyadi Mátyás Magyar-Angol Kéttanítási Nyelvű Általános Iskola

25.

INVICTUS Úszó és Vízilabda SC KFT

26.

Jánoshida Községi Önkormányzat

27.

Jászalsószentgyörgy Községi Önkormányzat

28.

Jászapátiak Baráti Egyesülete
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29.

Jászboldogháza Községi Önkormányzat

30.

Jászkarajenői Mesekert Óvoda és Mini Bölcsőde

31.

Jászkerület Kulturális és Művészeti Közhasznú Nonprofit Kft. (Könyvtár)

32.

Jászladányi Móra Ferenc Általános Iskola

33.

Jászladányi Óvoda és Bölcsőde

34.

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Civil Információs Centrum

35.

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet

36.

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat

37.

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Rendőr-főkapitányság

38.

JNSZM "Angolkert" Idősek Otthona,
Rehabilitációs Intézménye

39.

Kaszap Nagy István Református Általános Iskola és Óvoda

40.

Kisújszállási Városvédő és -Szépítő Egyesület

41.

Kőrösi Csoma Sándor Két Tanítási Nyelvű Baptista Gimnázium, Budapest

42.

Kunhegyesi Általános Iskola

43.

Kunhegyesi Református Általános Iskola, Óvoda és Családi Bölcsőde Hálózat

44.

Labátné Garics Edit ev.

45.

Lámpás és Tarisznya Keresztény Alapítvány

46.

Liget Úti Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Fejlesztő Nevelés-Oktatást Végző
Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény

47.

Madarász Károly Művelődési Ház és Városi Könyvtár, Túrkeve

48.

Magyar Honvédség Katonai Igazgatási és Központi Nyilvántartó Parancsnokság
(MH KIKNYP)

49.

Magyar Máltai Szeretetszolgálat Tiszaburai Általános Iskola

50.

Magyar Speciális Olimpia Szövetség

51.

Magyar Vöröskereszt JNSz Megyei Szervezete

52.

Margaréta Óvoda

53.

Mathias Corvinus Collegium Szolnok Régió/Tihanyi Alapítvány

54.

MÁV Kórház és Rendelőintézet, Szolnok

55.

Neumann János Egyetem

56.

Nők a Rákos, Fogyatékos és Krónikus Beteg Gyermekekért Közhasznú Alapítvány

57.

NyME Regionális Pedagógiai Szolgáltató és Kutató Központ (NyME RPSZKK)

58.

Petrovay György Katolikus Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola, Óvoda

59.

Rákóczifalvai II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és AMI

Pszichiátriai

Betegek Otthona és
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60.

Rákóczifalvai Római Katolikus Plébánia

61.

Sprint DSE

62.

Szajol Községi Önkormányzat

63.

Szanda Focisuli Sportegyesület

64.

Szandaszőlősi Általános Iskola és AMI

65.

Szászberek Községi Önkormányzat

66.

Szent György Katolikus Ált. Isk. és AMI, Jászalsószentgyörgy

67.

Szent István Római Katolikus Általános Iskola és Óvoda, Tiszajenő

68.

Szent Kinga Katolikus Óvoda, Kőtelek

69.

Szer-telen Fiatalokért Szolnok Közhasznú Egyesület (Szefisz)

70.

SZILVER Alapfokú Művészeti Iskola

71.

Szolnoki Kodály Zoltán Ének-zenei Általános Iskola és Néptánc AMI

72.

SZKTT Egyesített Szociális Intézménye

73.

SZKTT Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltató Központ (Rákóczifalva)

74.

SZKTT Szociális Szolgáltató Besenyszögi Központja

75.

Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

76.

Szolnoki Búvár Sportegyesület

77.

Szolnoki Evangélikus Gyülekezért Alapítvány

78.

Szolnoki Honvéd SE

79.

Szolnoki Gyermek és Ifjúság Közalapítvány

80.

Szolnoki Mustármag Római Katolikus Óvoda

81.

Szolnoki Művészeti Egyesület

82.

Szolnoki Sportcentrum Nonprofit Kft.

83.

Szolnoki Szent-Györgyi Albert Általános Iskola

84.

Tiszasüly Községi Önkormányzat

85.

Tiszasülyi Vackor Óvoda és Konyha

86.

Tószegi Óvoda (OM: 201945)

87.

Törökszentmiklósi Óvodai Intézmény

88.

Törökszentmiklósi Polgármesteri Hivatal

89.

Törökszentmiklósi Székács Kézilabda Egyesület

90.

Törökszentmiklósi Szociális Szolgáltató Központ

91.

Tündérkert Művészeti Óvoda és Önkormányzati Konyha, Pusztamonostor
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92.

Újbudai Teleki Blanka Általános Iskola

93.

Új Lépés Fitnesz és Táncstúdió

94.

Váci Egyházmegyei Karitász

95.

Vakok és Gyengénlátók Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Egyesülete

96.

Városi Könyvtár Tiszaföldvár

97.

Varsányi Közösségi Ház és Könyvtár, Rákóczifalva

98.

Verseghy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény

99.

Wesniczky Antal Művelődési Ház és Könyvtár, Besenyszög

100.

Zagyvarékasi Damjanich János Általános Iskola

101.

Zagyvarékasi Égszínkék Óvoda

102.

Botlik Erzsébet Református Idősek Otthona, Törökszentmiklós

103.

JNSZM Katasztrófavédelmi Igazgatóság Katasztrófavédelmi Kirendeltség

104.

Kamasztanya, Szolnok

105.

Köz-Pont Ifjúság Egyesület

106.

Szent Imre Művelődési Ház, Szolnok

107.

Szolnok Városi Óvodák

108.

Szolnoki Állatotthon

109.

Szolnoki Református Egyházközség

110.

Tiszaparti Római Katolikus Általános Iskola és Gimnázium

111.

Törökszentmiklósi Család- és Gyermekjóléti Központ

112.

Törökszentmiklósi Városi Önkormányzat Városellátó Szolgálat

113.

Abonyi Lajos Művelődési Ház, Abony

114.

ÉN IS VAGYOK! Mozgássérült Generációk Érdekvédelmi Egyesülete, Szolnok

115.

Fogyatékkal Élők Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Sportszövetsége

116.
117.

Ipolyi Arnold Művelődési Könyvtár, Múzeum és Kulturális Központ, Törökszent
miklós
Jászkísér Városi Könyvtár

118.

Nagyabonyi Színkör Kulturális Egyesület

119.

Nagykörűi Közösségi Építők Egyesülete

120.

Parasportpress Jövőjéért Alapítvány

121.

Szegő Gábor Általános Iskola

122.

Szolnoki Fiumei Úti Általános Iskola

123.

Tápiógyörgye Községi Önkormányzat
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124.

Tápiógyörgyei Római Katolikus Szent Anna Templom

125.

Tápióvidék Természeti Értékeiért Közalapítvány

126.

Tiszai Horgászegyesület

Jelenleg 126 fogadó szervezettel állunk partnerségi kapcsolatban, ahol tanulóink az 50 órás
közösségi szolgálatukat tudják teljesíteni. A partnerek száma idénre 19-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 Intézményben 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 is 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 kompromisszumok nélkül programjain 2021
októberében.
A 2021/2022. tanévben végzett iskolai közösségi szolgálat (IKSZ) teljesítése iskolánkban:
Az iskolai közösségi szolgálat szabályzata honlapunkon elérhető.
Eszerint:
1. 2021 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 2021. december
11-én volt, mely magába foglalta a záró osztályfőnöki órát, a záró ünnepséget
valamint a kérdőív kitöltését. A záró tevékenységek időtartama: 3 óra.
A záró foglalkozás időpontjára valamennyi 12. évfolyamos tanulónk teljesítette az
50 óra kötelező szolgálatot, melynek dokumentálása a közösségi szolgálati
kiskönyvben, az elektronikus naplóban a tanév végén pedig a törzslapban és a
bizonyítványban is rögzítésre került.
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Az Iskolai Közösségi Szolgálat 50 óra teljesítése
(a törzslapok bejegyzései alapján)
2021/2022. tanév
Osztály

Az 50 órát teljesítette 102 fő

Osztálylétszám

9. A

1

38

9. B

0

38

9. G

7

21

10. A

19

36

10. B

19

34

10. G

12

26

11. A

32

35

11. B

21

33

11. G

15

17

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) csinálja meg.
Nehézséget jelentett, hogy az előző évek járványhelyzete miatt nehezebben lehetett bevonni a
tanulókat a közösségi szolgálatra, annak ellenére, hogy számtalan lehetőség állt rendelkezésükre.
Azok a partnerek (MCC; Egyházközségek; Köz-Pont Ifjúság Egyesület), akik a digitális oktatás
ideje alatt is szívesen fogadták a tanulókat, idén még nagyobb örömmel, még nagyobb tárt kapukkal
várták a diákokat.
A tavalyi tanévhez hasonlóan, tanulóink nagy létszámban éltek, élnek a felkínált lehetőségekkel.
A közösségi szolgálati órák dokumentálása folyamatos és zökkenőmentes, a tanulók is figyelnek a
pontos, időben történő óra elszámolásokra, rögzítésekre.
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VIII./7. Egyéb pedagógiai eljárások, módszertanok (amelyeket működtet az
iskola)
A tantestület számára korábban szervezett élménypedagógia képzésen több osztályfőnök és szaktanár,
tanító is részt vett, ennek tapasztalatait, valamint az ott tanultakat igyekeztünk beépíteni a tantárgyi
munkánkba. Szinte minden pedagógus alkalmaz olyan feladatokat, játékokat, amelyek a közösség
erősítését szolgálják, segítik ön- és társismeret, együttműködés, koncentráció, türelem fejlesztését.
Elsősorban alsó és felső tagozaton hatékony az alkalmazása, a gimnáziumi osztályokban már kevesebb
erre a lehetőség.

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

Alsó tagozat:
Ebben a tanévben alsó tagozaton minden évfolyam minden osztályában (8 osztály) folyamatosak és
állandóak voltak a CSÉN foglalkozások, 181 gyermeket érintett. Minden foglalkozást két pedagógus
vezet. A foglalkozások szükségesek és sikeresek (érzelmi intelligencia fejlesztése, közösségformálás,
szociális kompetenciák, érzelmek kifejezése…). Nehézség: a foglalkozásvezetők munkájának időben
való összehangolása a foglalkozások előkészítésére, folyamatos újítások, konzultációk alkalmával
munkaátszervezés (sok pedagógust érint) utólagos adminisztrációknak (óravázlatok, reflexiók) való
megfelelés – ez utóbbit nem is tudjuk maradéktalanul teljesíteni.
Az órákat kéthetente dupla etika órák terhére tartották a CSÉN képzésen részt vett tanítóink. A tanév
során 7 tanító tartotta ezeket az órákat.
Felső tagozat:
Felmenő rendszerben 7. évfolyamig valósult meg az idei tanévben, 178 tanuló volt érintett ebben. Az
5.g, 6.g, 7.g osztályokban a magas létszám miatt csoportbontást alkalmaztunk. Az alsóban is meglévő
területek mellett kiemelt szerepet kapott még a konfliktuskezelés, illetve a női-férfi szerepek tisztázása,
megélése. A nehézségek ugyanazok, mint alsó tagozaton.
A CSÉN színvonalas, lelkiismeretes és elkötelezett pedagógusi munkáját dicséri, hogy iskolánkból öt
pedagógus került felterjesztésre CSÉN tanácsadói kinevezésre, ebből 3 fő (1 alsós és két felsős) tudta
vállalni az ezzel járó feladatot.
A következő tanévtől a CSÉN szakmai stábjával egyeztetve az eddigi két hetes dupla órák helyett heti
45 perces tanórában folynak a foglalkozások.
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VIII./7.2. Szöveges értékelés
Alsó tagozat:
Minden évfolyamon megvalósul félévkor és év végén. 1. évfolyamon félévkor és év végén Krétában, 2.
évfolyamon félévkor Krétában, 2. évfolyam év végén, s 3-4. évfolyamon félévkor és év végén a jegyes
értékelés mellé minden gyermek kap pár soros értékelést (kis kártyákon pl.) a pedagógusoktól.
Önértékelő lapocskákat is kitöltenek a gyerekek.
Felső tagozat, gimnázium (nem kötelező):
A 7.g osztályban az osztályfőnök félévkor a bizonyítvány mellé szöveges értékelést is adott az osztálya
tagjainak.
A 8.a és 8.g osztályban erkölcstanórán a tanulók egymásról írtak jellemzéseket, tulajdonságokat. A 8.
a osztályban a kolléganő ezeket a jellemzéseket összegyűjtötte és mindenkinek külön- külön névre
szólóan összesítette egy lapra. Erre a lapra odaírta a saját üzeneteit is. A 8. g osztályban pedig az óra
végén mindenki megkaphatta a sajátját. Mindezt egy történet keretébe foglalta.
A végzős 12.-es osztályok osztályfőnökei személyre szóló ajándékkal, üzenettel köszönt el minden
tanulójuktól.
A szöveges értékelésnél a cél, hogy pozitív, megerősítő üzeneteket kapjanak a diákok. Bár nem kötelező,
sok osztályfőnök él ezzel a lehetőséggel. A visszajelzések egyértelműen jók. Cél, hogy a tapasztalatok
továbbadásával minél több pedagógus kedvet kapjon ahhoz, hogy személyes visszajelzést adjon
tanítványainak.

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
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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. A néptánc és a furulyaoktatás összekapcsolásával
még színesebbé tehetjük a művészeti oktatás megjelenítését iskolánkban.

VIII./7.5. Az utazó pszichológusi hálózat
A 2021-2022-es tanévben nem vettük igénybe.

VIII./7.6. QLL
A nyelvi munkaközösség egységes állásfoglalása alapján a QLL módszer iskolánkban nem
került bevezetésre.

VIII./7.7. Iskolakert
Alsó tagozat:
A meglévővel dolgozunk: két magaságyáson munkálkodnak az osztályok, forgóban. Bővíteni
szeretnénk, egyelőre tanév elején a tervek születtek meg, a megvalósítás megtorpant a COVID okozta
hiányzások, karanténhelyzetek miatt.

Felső tagozat, gimnázium:
Ebben a tanévben nagy előrelépés történt e téren. Az első félévben kijelölésre került az iskolakert helye,
elkezdődtek a talajmunkák. A második félévben konkrét beültetésekre került sor, amelynek a végén már
saját termésű zöldségekből ehettünk. Nagyon élvezték az iskolakerti alkalmakat a gyerekek, akár fizika,
vagy földrajz, esetleg biológia órán került sor azokra. Szívesen ástak, ültettek, és izgatottan figyelték,
hogy miként változnak a növények, majd learathatták munkájuk gyümölcsét. Kézzelfogható eredményét
látták a tevékenységnek, befektetett energiának. Több osztály is részt vett az iskolakert gondozásában.
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A nyáron sem áll meg a munka, közösségi szolgálatosok, önkéntesek végzik az aktuális feladatokat,
pedagógus közreműködésével. Három kolléga vett részt képzésen, ők koordinálják a kerttel kapcsolatos
feladatokat.
A jövőre nézve további feladat az iskolakert bővítése, fejlesztése (pl. esővíz felfogása) szervezési
feladatok, hogy minél több diák részt tudjon venni a munkában, természetismeret, technika, biológia
tantárgyak tanmeneteibe az iskolakert bevétele.

VIII./7.8. Egyéb pedagógiai eljárások, módszertanok
1 – 12. évfolyamon minden osztályban tartott élmény- és drámapedagógiai foglalkozásokat Horváthné
Papp Andrea kolléganő. Nagyon sokat jelent, hogy saját jól képzett pedagógusunk tudja ezt a feladatot
ellátni valamennyi évfolyamon. Kiváló pedagógiai érzékkel bánik valamennyi korosztállyal. Tanulók
szeretik foglalkozásait és bízok abban, a hogy későbbiekben indításra kerülő drámapedagógiai
osztálynál még jobban tudjuk hasznosítani tudását. Különösen fontos, hogy képes a munkatársakat
szakmailag segíteni így iskolai rendezvényeink városi és egyéb tanulói szerepléseink mindig minőségi
szinten kerülnek megrendezésre.

93

IX. MUNKAKÖZÖSSÉGI BESZÁMOLÓK

Biológia-kémia-földrajz munkaközösség
A munkatervben meghatározott programok megvalósultak. Az idei tanév legjelentősebb projektje az
iskolakert elindítása felső tagozaton, amely a járvány miatt két év csúszással tudott megvalósulni.

Idegen nyelvi munkaközösség
A kiemelt célok megvalósultak. A munkaterveben meghatározott programok közül a Cristmas party a
járvány helyzet miatt még mindig nem tudott megvalósulni. A jövő tanévben ismét tudunk fogadni 3
külföldi cserediákot, erre feladatunk lesz felkészülni augusztusban.

Informatika – fizika munkaközösség
A kiemelt célok munkaközösségen belül megvalósultak. Az óralátogatásokat a munkaközösségvezető
hiánytalanul elvégezte. A hagyományosnak számító Neumann-napot a járványhelyzet miatt nem sikerült
megrendezni, de a Digitális-témahét programjai megvalósultak.

Magyar nyelv és irodalom munkaközösség
Ebben az évben is megszervezte a munkaközösség a Szép magyar beszéd verseny megyei döntőjét 2022.
március 3-án. Kiemelt feladatként szerepelt a versenyfelkészítés (eredmények a táblázatban). Az iskolai
ünnepségek színvonalas megszervezésében és lebonyolításában kiemelt szerepük volt.

Matematika-technika munkaközösség
A munkatervben megfogalmazott programok rendben megvalósultak, kivéve a Csodák Palotájába
történő látogatást, ami a jövő évre került át. Egy kolléga fizika tanári szakot végez, amelyet várhatóan a
következő félévben fejez be. Ez jelentősen megkönnyíti az óraszám kiosztását a jövőben, illetve
gimnáziumban tanító kolléga felszabadul a felső tagozat alól. Neves országos és megyei versenyeken
nagyon szép eredményeket értek el tanulóink.
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Művészeti munkaközösség
Programjaink egy része a tervezettek szerint, minden szakos kolléga bevonásával, egyes rendezvények
az egész munkaközösség részvételével sikeresen zajlottak. Néhány verseny, betervezett program
átalakult formában (online) jelent meg, de maradtak is el, illetve újabbak is megtartásra kerültek .A
járványhelyzet végre lehetővé tette, hogy újra nyíljanak a versenyek, városi ünnepségek, rendezvények,
amelyeken a drámás gyerekek szavalhattak, felléphettek.
A kórusainknak ismét voltak fellépési lehetőségeik. Megrendezésre kerülhetett a Szent József-hét
keretében az Egyházmegyei Kórustalálkozó.
A drámásaink minden korosztályban alsótól gimnáziumig készültek műsorokkal, voltak szereplési
lehetőségeik. (Ádámok és Évák, iskolai, városi rendezvények, stb.) Hosszú idő után részt tudtak venni
a Weöres Sándor színjátszó találkozón, ahol ezüst minősítést szerzett a csoport.

Osztályfőnöki és lelkiségi munkaközösség
Az osztályok által szervezett programok, kirándulások során számtalan alkalommal kaptak a gyerekek
a lelki épülésüket is szolgáló élményeket, csak néhány konkrét példa az alábbiakban:
-

Nagy élmény volt a Határtalanul kirándulás során eljutnia egycsoportnak Csíksomlyóra,
ahol kegytemplomban mindenkinek volt igénye az elcsendesedésre. (10.a,11.g).

-

A végzős osztályok a magyar érettségi reggelén együtt voltak misén.

-

Sokat imádkozott közösen a Határtalanul program megvalósulásáért a 7.a és 7.g, amikor
hazatértek, akkor pedig közös hálaadáson vettek részt.

-

A Határtalanul pályázat kapcsán átfogó képet kapott a 11.b arról, hogy a határon túliak
hogyan élik meg hitüket és magyarságukat. A beszámolókból visszaköszön, hogy ez
mennyire megérintette őket. Volt, aki arról számolt be, hogy a saját hitére milyen
megerősítő ereje volt az Erdélyben tapasztaltaknak.

-

A lelki épülést is szolgálta a Debreceni Nagytemplom meglátogatása (9.b, 12.b) és a
Magyar Passió c. film közös megtekintése(11.a,11.g, 12.b, 12.g).

A szülőket még mindig nehéz megszólítani, és bevonzani az iskola lelki életébe. A felkínált programokra
kevesen jelentkeznek. Jó lenne, ha a szülőket hatékonyabban el tudnánk érni, és be lehetne vonni őket
az iskola lelki életébe is.

Testnevelés munkaközösség
A járvány ellenére szinte minden eddiginél több versenyen, és egyéb sportprogramon vettünk részt,
olyanokon is, amik eredetileg a tervezetben nem szerepeltek. A gyerekek ki voltak éhezve minden
olyan lehetőségre, ahol együtt a szabadban valamilyen sporttal kapcsolatos elfoglaltságban vehetnek
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részt. Látva ezt a lelkesedést előre nem tervezett versenyekre is vittük őket, illetve külön programot
szerveztünk nekik. Ilyen volt pl a 10.g osztály Holt-Tiszai sárkányhajózós, fürdős programja, vagy a
téli korcsolyázás, amelyen szinte minden osztály legalább egyszer valamilyen formában részt vett.
A versenyekkel járó utazás, valamint az ottalvós verseny mind nagyban hozzájárult az iskolán kívüli
közösségépítéshez, különösen, hogy ilyenkor nem egy osztály, sőt legtöbbször nem egy évfolyam
tanulói vettek részt a versenyen. Ezek az alkalmak sok esetben új és tartós barátságok kialakulását
tették lehetővé.

Történelem munkaközösség
A közösségfejlesztő, tanórán kívüli programoknak a munkaközösségben már nagy hagyományai
vannak. Az idei tanévben újra megrendezhették a Társadalomtudományi Napot.
Több kolléga vett részt diákjaival múzeumi órákon és a Damjanich Múzeum kollégái is tartottak
rendhagyó történelemórákat az iskolánkban. Számos tanórán és iskolán kívüli foglalkozást szerveztek
a diákoknak.
A legnagyobb elmaradás az óralátogatások terén jelentkezett, ez részben a sok hiányzásnak, részben
pedig órarendi ütközéseknek volt köszönhető. A jövő tanév kiemelt feladata lesz ezek pótlása.

Diákönkormányzat
A DÖK az idei tanévben nagyon aktívan tevékenykedett. A hagyományosnak mondható programok
mellett, számos új ötlettel és változatos programmal állt elő, amelyek többségét sikeresen megszervezte
és megvalósította az év során.
A DÖK vezetése Nagy Boglárka személyében nagyon aktív volt, az osztályok DÖK képviselői is
nagyon aktívan tevékenykedtek, rengeteg ötlettel, munkával segítették a programok megvalósulását. Az
iskolaszintű rendezvények, műsorok nagyon igényesek és színvonalasok voltak.
Amit még szeretnek kiemelni az, hogy a Tiszaparti Gimnázium diákönkormányzata nagyon aktívan
bekapcsolódott és rengeteg városi szervezésű programban képviseltette magát és tevékenykedett ezzel
sikeresen és eddig sokkal aktívabban bekapcsolva az iskolánkat a városi diákéletbe.
Jelenleg több DÖK-ös diákunk különböző tisztségeket tölt be a városi szervezetekben:
Leicher Roland - a JNSZDÖK ifjúsági alelnökeként tevékenykedik
Nagy Boglárka - a JNSZDÖK ifjúsági külkapcsolati koordinátora
Túri Anita – a városi diáktanács elnöke
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A következő programok valósultak a 2021-2022 tanévben:
Az első fontosabb esemény a DÖK elnök választás kiírása és lebonyolítása volt, ami párhuzamosan
történt a DÖK nap megszervezésével.
A DÖK nap – ezen a napon számos rendezvény kapott helyett: előadók voltak meghívva, akik nagyon
érdekes előadásokat tartottak a diákoknak. Főző és sport verseny került megrendezésre, illetve egy
nagyon sikeres tombola is, aminek a bevétele a DÖK pénztárba került. Ezen a napon szerveztük meg a
DÖK szavazást is ahol a diákság Nagy Boglárkát választotta meg DÖK elnökeként a leköszönő Pethő
Kinga helyébe.
Ugyanebben az időben szerveztük meg az 5-ik és 9-ik évfolyam fecske köszöntőjét is.
Decemberben a DÖK Mikulás meglátogatta egy rövid műsorral és szaloncukorral az általános és
gimnáziumi osztály tanulóit illetve az iskola dolgozóit. A hagyományos decemberi teáztatásban is
bekapcsolódtunk, továbbá gyűjtés szerveztünk a Bora Farm Rescue állatmenhely számára.
Februárban megszerveztük a Valentin napot, ahol a diákok kedveskedhettek kis ajándékokkal és
gondolatokkal, amelyeket a Valentin napi futárjaink eljuttattak a célszemélyekhez. Ehhez kapcsolódóan
az aulát is sikerült egy picit ünnepi hangulatba varázsolni.
A farsang alkalmából is feldíszítettük az iskolát és a szünetekben a diákok különböző farsangi
tevékenységekben vehettek részt. A jelmez verseny is nagy sikernek örvendett.
Sikeresen szerveztünk két színvonalas iskola bulit a 9-12 évfolyam számára és az 5-8 évfolyam számára.
Az iskolában az év elejétől nagyon színvonalas iskola rádiót sikerült a DÖK -nek beindítania es
működtetnie, ahol az aktuális hírek és jó zene mellett a diákok nyereménysorsolásokon is részt vehettek.
Ezen felül ugyancsak a DÖK szervezésében és Papp Andrea segítségével újságot is működtet a
diákönkormányzat.
Az alagsorban az iskola vezetése egy termet és laptopot biztosított a DÖK számára, ahol a diákok
tudnak dolgozni a különböző programokon. Ezt nagyon köszönjük.

A jövőben szeretnénk az eddig megrendezett programokat megtartani és lehetőség szerint kiegészíteni
más érdekes és izgalmas programokkal.
Szintén szeretnénk , hogy A DÖK kapjon egy külön kis termet ahol dolgozni tud. Ez nagy segítség lenne
számunkra.
Az idei év tapasztalatai azt mutatják, hogy az előkészítő munkákra jobban oda kell figyelni és a
programok szervezését időben el kell kezdeni, mivel az idén több esetben is versenyt futottunk az idővel.
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Egészségügyi ellátás
A törvényileg előírt védőnői és iskolaorvosi vizsgálatok, szűrések, kötelező oltások rendben
megtörténtek.
A koronavírus-járvány kapcsán kijelölt oltópont voltunk, az év folyamán több alkalommal.
Szalay Ferenc polgármester úr a városban működő minden iskola részére biztosított EPI-PEN
injekciót, az allergiás reakciókból eredő tragikus következmények elkerülése érdekében. Ennek
tárolását, hozzáférhetőségét megszerveztük, illetve 10 fő az EPI-PEN injekció használatát elsajátította.
(Hála Istennek, alkalmazására ez idáig nem került sor.)

Könyvtár
Állomány szervezése az iskola változó profiljának megfelelően: Szerény saját erős könyvgyarapítás
zajlik, jobbára pedagógiai segédkönyvek formájában a kollégák igényei szerint. Az általános iskolás
korosztálynak szóló művekkel a Maxim Kiadó jóvoltából gyarapszunk, hiszen ajándékkönyvekkel
jutalmazza a tanulást segítő kiadványokból való rendelést. A középiskolásoknak szóló irodalomra a
kötelezőkön kívül nincs nagy igény, az ő olvasási kedvük/szokásaik inkább áttevődtek az elektronikus
felületekre.
Pályáztunk és nyertünk a Kazinczy Ferenc könyvtárbővítési pályázat kapcsán, melynek során a Tinta
Kiadó szótáraiból, nyelvészeti segédanyagaiból vásárolhattunk. A Kello „Könyvet a könyvtáraknak”
programjában 100 000 Ft-nyi könyvajándékot kaptunk, melyet az alsó tagozatosok kiskönyvtárának
bővítésére használtunk fel. A könyvek az ősz folyamán érkeznek meg.
A Hild V. Városi könyvtárral és a Verseghy Közművelődési Intézménnyel nagyon jó és tartalmas
kapcsolatot építünk. A Verseghy Könyvtár által szervezett versenyekre , programokra csapatokat
szervezünk. Lehetőség szerint a bejövő osztályokat könyvtárbemutató órára visszük. Jó kapcsolatunk
van könyvkereskedésekkel, akik esetenként helyben vásárt tartanak, bemutató csomagokat küldenek.
(Szalay Kiadó, Grimm Kiadó, Maxim Kiadó, Klett Kiadó).
Az idei tanév kiemelt projektje az alsó tagozat „B” épületében egy könyvtárszoba létrehozása volt. A
„kiskönyvtár” már működik, a könyvállomány és a bútorzat további bővítése folyamatos feladat.
Tapasztalat, hogy a kisiskolások még szívesen vesznek könyvet a kezükbe, jobban motiválhatók az
olvasásra. Bízunk abban, hogy az olvasási kultúrát elősegíti a könyvtárhasználat alsós korban történő
megismerése.
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X. SZÜLŐIKKEL VALÓ KAPCSOLATTARTÁS TAPASZTALATAI

Szülői értekezletre kötelezőleg évente két alkalommal kerül sor, de több osztálynál is sor került
rendkívüli szülői értekezlet összehívására. Az okok között szerepelt általános tanulmányi illetve
magatartási problémák tisztázása, de több esetben az újraindult pályázati lehetőségek (Határtalanul,
Erzsébet-osztálykirándulás), illetve 8.-ban a továbbtanulás miatt vált szükségessé szülői értekezlet
összehívására. Két esetben a szülők kezdeményezték ennek megtartását.
Két esetben külső meghívott vendég is jelen volt a szülői értekezleten. Mindkét alkalommal rendőrségi
szakember tartott rövid előadást az internetes zaklatás, internetes visszaélés témájában. (7.a és 7.g
osztályok.)
A szülői részvétel osztályonként változó (60-tól akár 100%-ig is terjed). Jellemző, hogy az év eleji szülői
értekezleten nagyobb a részvétel, illetve az is tendencia, hogy minél idősebb a korosztály, annál kisebb
az értekezletek látogatottsága. Rendszeresek a fogadóórán való részvételek, melyek előre meghirdetett
időpontban történtek. 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, de
természetesen rendkívüli fogadóóra kérésére is van lehetőség.
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XI. KÜLSŐ KAPCSOLATOK

Az intézmény legfontosabb külső kapcsolatai:
-

EKIF VÁC

-

Szolnok Város Önkormányzata

-

Szolnoki Tankerületi Központ

-

Szolnoki Rendőrkapitányság

-

Sportcentrum

A fentieken kívül számos városi illetve megyei intézménnyel állunk kapcsolatban
Intézményünk a Fenntartóval napi kapcsolatban áll. A tájékoztatási kötelezettségünket a jogszabályban
előírt módon, illetve a Fenntartó kérésének megfelelően végezzük el. A külső partnerekkel a helyben
szokásos módon kommunikálunk, illetve adunk feléjük tájékoztatást. Ez legtöbbször elektronikusan,
vagy papír alapon történik. A honlapunkon minden törvényileg előírt dokumentum hozzáférhető.
Mindezeken felül intézményünk a lehetőségeket figyelembe véve maximálisan igyekszik jelen lenni
egy-egy partnerünk által szervezett rendezvényén, eseményén.
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XII. GYERMEKVÉDELMI MUNKA
A gyermekvédelmi munka újdonsága ebben a tanévben az volt, hogy iskolánk részt vett a KaPI által
irányított gyermekvédelmi projektben. A projekt alapvető célja az iskola hosszabb távú gyermekvédelmi
stratégiájának kidolgozása volt, illetve az iskolai eljárásrend (protokoll) elkészítése.
Gyermek- és ifjúságvédelmi felelős évtizedek óta működött az iskolában, de az előző tanév végén
megalakult a projektben részt vevő 4 fős csoport is (gyermekvédelmi team). A team szeptemberben
elkezdte intézményünk gyermekvédelmi stratégiájának és protokolljának átgondolását, majd
kidolgozását a projektben meghatározott lépések (mérföldkövek) mentén. Ennek keretében:
- a team a stratégia megalapozása érdekében részletes helyzetelemzést készített, melyben
számbavettük a gyermekvédelemmel kapcsolatos lehetőségeket és feladatokat. A stratégia készítésekor
ennek megfelelően kerestünk tudatosan megoldásokat a már korábban is felmerülő problémákra, illetve
a stratégia elvi célkitűzéseinek meghatározásához adott ez segítséget.
- a projekt anyagi támogatásának köszönhetően sikerült létrehozni egy „menedék” nevű apró
helyiséget, ami hiánypótló, hiszen bizalmas beszélgetésekhez ad nyugodt teret: eddig nehéz volt helyet
találni ezekhez meglehetősen zsúfolt iskolánkban.
- arra is fókuszáltunk, hogy az eddig látótérbe nem került, gondokkal küzdő tanulókat kiszűrjük
az osztályfőnökök segítségével.
- a projekt keretében kapott anyagi segítség sokat jelentett a közösségi programok szervezésében
is. A szülőknek tudtunk például segítő filmvetítést szervezni, szakértőket meghívni az azt követő
beszélgetésre, de több osztályszintű vagy több osztályt érintő iskolán kívüli program is megvalósult a
pályázati lehetőségnek köszönhetően (múzeum- vagy színházlátogatás, erdőpedagógiai foglalkozás,
népi hagyományokhoz kapcsolódó foglalkozás). Ezen kívül például önismereti, közösségformáló
társasjátékok beszerzésére is tudtunk jelentős összeget fordítani a pályázat keretében, amelyek a
napközis foglalkozásokat vagy a felsős és gimnáziumi lelki napok programját tudják majd színesíteni.
- A nevelőtestület számára lehetőség volt két továbbképzésen részt venni, amelyek közvetetten a
gyermekvédelemhez nyújtottak segítséget, ezeken átlagosan 14-16 fő vett részt. A nevelőtestületben
szerettük volna hangsúlyosabbá tenni az érzékenyítést, a veszélyeztetettség felismerésének, a
prevenciónak a fontosságát – reményeink szerint ez sikerült is.
- A stratégia készítésének részeként jogszabály-gyűjteményt készítettünk, amellyel elsősorban
az osztályfőnökök munkáját kívántuk segíteni (pl. hiányzásokra vonatkozó jogszabályok), és még
inkább ráirányítani a figyelmet a gyermekvédelem fontosságára, a pedagógusok felelősségére.
A jelzőrendszer eddig is működött, de igyekeztünk még hatékonyabbá tenni a protokoll átgondolásával,
kidolgozásával. Most is odafigyeltünk az igazolatlan és a nagy óraszámú hiányzásokra, az SNI és BTMN
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tanulókra, a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekekre. Számontartásukban a titkárság,
a gazdasági iroda és az ezzel megbízott igazgatóhelyettes segíti a gyermekvédelmi felelőst. A
mulasztásokról értesítő űrlapokat az osztályfőnökök töltik ki a gyermekvédelmi felelős segítségével, a
titkárság adminisztrációs közreműködésével. A nevelőtestületben szerettük volna hangsúlyosabbá tenni
a veszélyeztetettség felismerésének, a prevenciónak a fontosságát – reményeink szerint ez sikerült is.
Úgy döntöttünk, a megalakult 4 fős teamet továbbra is fenntartjuk; hatékonyabb a munka, ha egymást
segítve, kiegészítve tudunk dolgozni. A következő években folytatjuk a most megkezdett munkát, a
protokoll gyakorlati alkalmazását.
Az osztályfőnökök továbbra is szerveztek iskolán kívüli programokat (kirándulás, múzeum-, mozi- és
színházlátogatás), de a szaktanárok által szervezett programok sem csak a szakmai munkát támogatták,
hanem a közösség összekovácsolódását is (pl. iskolai szinten meghirdetett túrázási lehetőség).
Nagy segítségnek bizonyul a pasztorálpszichológiai képzettséggel rendelkező munkatársunk, akihez a
gyermekek bizalommal fordulnak; rendszeres beszélgetések alakultak ki közöttük, illetve a láthatóan
lelki gondokkal küzdő tanulóknak ajánlottuk is, hogy forduljanak hozzá.
Az osztályonként, illetve évfolyamonként szervezett lelkinapok már hagyománynak számítanak, ebben
a tanévben is lezajlottak. Hisszük, hogy az ott elhangzottak és a kapcsolódó beszélgetések nagyban
segítik a tanulók lelki épülését.
Évek óta működik intézményünkben a családi életre nevelés (CSÉN) foglalkozás. Bízunk benne, hogy
ez is fejleszti a gyermekek érzelmi intelligenciáját és segíti a szociális kapcsolataik jó irányú alakítását.
Osztályfőnöki órákon voltak egészségvédelemmel, bűnmegelőzéssel kapcsolatos előadások,
beszélgetések meghívott előadókkal.
A Tiszaparti Diákokért Alapítvány ebben a tanévben is tudott szerény anyagi támogatást nyújtani
néhány tanulónak (menzadíj, kirándulási költségek). Az étkezési térítésekben a Katolikus Karitásztól is
kap segítséget néhány diák. A tavaszi időszakban az ukrán menekültek segítésére fókuszálva rendeztünk
iskolai gyűjtést, három ukrán tanuló néhány hónapig iskolánkban folytatta tanulmányait. Segítésükben,
iskolai tanulmányaik folytatásában több kolléga is aktív szerepet vállalt.
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XIII. 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, mindezt úgy,
hogy közben a KRÉTA rendszer használatát is meg kellett tanulnunk. A KRÉTA-val kapcsolatosan az
volt a tapasztalatunk, hogy minél mélyebben megismerkedtek a kollégák a az új felülettel, annál
nagyobb lehetőségeket láttak meg a kommunikáció és az adminisztráció terén.
A folyamatos értékelést az idén kiemelten kértük számon és ellenőriztük. Az ellenőrzések során vezetői
részről azt tapasztaltuk, hogy jelentős előrelépés történt. Kevesebb volt az adminisztrálatlan óra és a
jegyek beírása is fegyelmezettebben történt.
Az információ áramlás terén mindig akadnak kisebb-nagyobb problémák. Ennek egyik oka, hogy sajnos
néhány kolléga még mindig nem olvas rendszeresen emailt, vagy elsikkadnak az információk időnként
a dömpingben. A tájékoztatás hatékonysága végett többször hívtunk össze rövidebb, rendkívüli
értekezletet, mert a szóbeliséget tartjuk még mindig a leghatékonyabbnak. Ezen felül újításként
bevezettük, hogy a havi munkaterv programját heti részletekben is kifüggesztjük a tanári
hirdetőtáblájára. A kollégák visszajelzése azt bizonyítja, hogy áttekinthetőbbé, követhetőbbé váltak a
feladatok.
A jövőre vonatkozólag az adminisztrációs fegyelem megtartása és további javítása még mindig
szükséges. Kiemelt célként fogalmazom meg az tanulói teljesítmények folyamatos – nem kampányszerű
– és változatosabb értékelését, minősítését. Fontosnak tartjuk továbbá vezetői szinten, hogy az
értékelések minél inkább ösztönző jellegűek legyenek, ennek része a szóbeli minősítés is.
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XIV. PÁLYÁZATOK
1. Határtalanul! pályázatok
Pályázat
neve
HAT19-010765
HAT19-020164
HAT20-020056
HATKP-22021/1000033
HATKP-12022/1000605

Célja
Tanulmányi kirándulás
hetedikeseknek:
Kőrispatak
Együttműködés
középiskolák között:
Nagyenyed
Együttműködés
középiskolák között:
Kézdivásárhely
Tanulmányi kirándulás
középiskolásoknak:
Gyimesfelsőlok
Tanulmányi kirándulás
hetedikeseknek:
Kőrispatak

Nyert / nem
nyert
Nyert 2019

Pályázott
összeg
1964997

Elnyert
támogatás
1964997

Nyert 2019

3524128

3524128

Nyert 2020

4099588

4099588

Nem nyert
2021
október

2539692

0

Beadott
pályázat
2022

3874620

még nincs
döntés

A covid világjárvány miatt a 2019-ben elnyert és 2020 májusra tervezett, valamint a 2020-ban elnyert
és 2021 májusra tervezett 3 darab pályázatunkat 2022 tavaszán sikerült megvalósítani. Sajnos a
korábban elnyert támogatási összeg nem volt elegendő a 2022-re

megnövekedett autóbusz és

szállásköltségekre, így önrész befizetésére volt szükség, melyet a szülők vállaltak.
A HAT-19-01-0765 pályázat keretében 54 hetedikes diák (7.a és 7.g) és 4 kísérő pedagógus töltött el
négy napot Erdélyben, Kőrispatakon 2022. május 25-28 között. A pályázat keretében megismerkedtek
népi kismesterségekkel, fél napos közös programon vettek részt a Kőrispataki Általános Iskola felső
tagozatos diákjaival, jártak a Parajdi sóbányában, túráztak a Sóvölgyben, jártak Bözödújfalun,
Farkaslakán, Szejkefürdőn, Odaúton Kolozsvárott, visszaúton Segesvárott.
A programról a beszámoló az iskola honlapján található:
https://www.tiszaparti-szolnok.hu/index.php/2-uncategorised/347-hatartalanul-nepimestersegek-nyomaban

A HAT-19-02-0164 pályázat keretében (együttműködés középiskolák között) 23 9. évfolyamos
nagyenyedi diák és 2 kísérő töltött öt napon Szolnokon 2022. május 9-13. között. Az utazás során egy
napon töltöttek Szolnokon az iskolában, illetve városnézés és REPTÁR látogatás. illetve egy napos
kirándulást tettek Szeged-Ópusztaszerre. a 4. napon Budapestre utaztak, városnézés, dunai sétahajózás
és Parlamentlátogatás volt a program. 2022. május 25-29. között 30 tiszapartis diák (11.b osztály) és 3
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kísérő utazott Erdélybe, Nagyenyedre, ahol jártak a Bethlen Gábor Kollégiumban,

Kolozsvárt,

Gyulafehérváron, Torockón, túráztak a tordai hasadékban és a Remetei-sziklaszorosban, megmászták a
Székely-követ. A két utazás során tanulmányozták a két település templomait, erről prezentációt is
készítettek, melyet mindkét iskolában elő is adtak.
A programról a beszámoló az iskola honlapján található:
https://www.tiszaparti-szolnok.hu/index.php/2-uncategorised/322-templomok-nagyenyeden-esszolnokon
A HAT-20-02-0056 pályázat keretében (együttműködés középiskolák között) 28 12. évfolyamos
kézdivásárhelyi diák és 2 kísérő töltött öt napon Szolnokon 2022. március 31-ápirils 4. között. Az utazás
során egy napon töltöttek Szolnokon az iskolában, illetve városnézés és REPTÁR látogatás. illetve egy
napos kirándulást tettek Szeged-Ópusztaszerre. a 4. napon Budapestre utaztak, városnézés, dunai
sétahajózás és Parlamentlátogatás volt a program. 2022. május 18-22. között 36 tiszapartis diák (9.c,
10.a és 11.g osztályokból) és 3 kísérő utazott Erdélybe, Kézdivásárhelyre, ahol jártak a Nagy Mózes
Elméleti Líceumban, Kolozsvárt, Brassóban, Gelencén, Csernátonban, Törcsváron, túráztak a Szent
Anna tónál és a Mohosi lápon. A két utazás során tanulmányozták a két település történelmi kötődését
az 1848/49-es szabadságharchoz, erről prezentációt is készítettek, melyet mindkét iskolában elő is adtak.
A programról a beszámoló az iskola honlapján található:
https://www.tiszaparti-szolnok.hu/index.php/2-uncategorised/361-hatartalanul-1848-49-emlekeineknyomaban-az-alfoldon-es-szekelyfoldon

A HAT-KP-2-2021/1-000033 számú pályázatot 2021 októberében nyújtottuk be a 11.b osztály
tanulónak terveztünk ötnapos tanulmányi kirándulást Gyimesfelsőlokra és környékére. A pályázat
érvényes volt, de forráshiány miatt nem nyert.
A HAT-KP-1-2022/1-000605 számú pályázat 2022. július 6-án lett benyújtva, és 2023. májusára
tervezünk négynapos kirándulást a hetedikeseknek, reméljük, nyerni fog.
A Határtalanul! program nagyon sikeres iskolánkban, és népszerű a tanulók körében, és a szülők is
támogatják ezeket a pályázatokat. Kiváló lehetőség arra, hogy tanulóink megismerjék a külhoni
magyarok életét, barátságok kötődnek, a történelmi, irodalmi és hittanos ismeretek életszerű helyzetben
jutnak el diákjainkhoz. A jövőben is tervezzük hasonló pályázatok benyújtását. Ezekhez a pályázatokhoz
nem kérjük az utazási irodák szervezett útjait, a mi elkötelezett pedagógusaink maguk szervezik az adott
osztályhoz igazított kirándulásokat.
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XV. COVID-19 VÍRUSHELYZET OKOZTA PROBLÉMÁK, FELADATOK,
TAPASZTALATOK
Az idei tanévet sem tartottuk könnyebnek, mint az elmúlt két évet. Sőt, a hibrid jellegű oktatás miszerint alapvetően jelenléti oktatással kellett számolni, de a gyakorlatban állandó és kiszámíthatatlan
félkarantén helyzetben voltak az osztályok – nagyon megnehezítették a pedagógusok munkáját, és
rengeteg erőt, energiát kivett belőlük. A tanév első felében rendkívül magas volt a hiányzások száma. A
téli szünet utáni időszak különösen megterhelő volt, amikor a pedagógusok hiányzási szintje nőtt meg
kritikus mértékben. Ilyen körülmények között kellett úgy végezni a munkánkat, mintha egyébként
minden rendben volna, hiszen „az oltás rendelkezésre áll.” 2022. tavaszától, a járványhelyzet
enyhülésével szinte „berrobbantak” a programok. Érdekes, bár nem egyedi tapasztalat, hogy a
lehetőségek sokasága és szabadsága nem volt egyenesen arányos a programok iránti motiváltsággal. A
következő év(ek)ben biztos, hogy dolgoznunk kell azért, hogy a közösségek, közösségi programok lelke
is újra felépüljön.
Összességében, az a tapasztalatunk, hogy egyrészről nagyon várt volt már, hogy újra meg lehessen
tartani a hagyományos programjainkat hagyományos módon, de ugyanakkor a poszt covid hatás nem
csak fizikai, hanem lelki téren is jelen van. Fontos feladatunk lesz az elkövetkezendőkben a motiválás,
az igények újra felélesztése a tartalmas közösségi élet iránt.
A tanulás terén szintén nagy kihívás a tompultsággal, közönyösséggel, történő megküzdés.
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XVI. JÖVŐ ÉVI FELADATOK, JAVASLATOK
-

A hitoktatás megerősítése és a lelki team munkájának bővítése (új tagok bevonásával is).

-

Lelkiség megerősítése, alsó és felső tagozat, illetve a gimnázium közötti folytonosság megerősítése,
illetve a Parázs (gimnáziumi fiatalok közössége) elindítása.

-

Folyamatos értékelésre, jegyadásra törekvés, egységes, változatos értékelés.

-

8 évfolyamos gimnáziumba történő jelentkezéshez a központi írásbeli felvételi megírásának
bevezetése.

-

Belső vizsgarendszer kidolgozása a gimnáziumi 8. osztályban.
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