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Jogszabályi háttér 

1. 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről (Nkt) 

2. 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a 

köznevelési intézmények névhasználatáról 

3. 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény 

végrehajtásáról 

4. 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a 

közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési 

intézményekben történő végrehajtásáról 

5. 32/2012. (X. 8.) EMMI rendelet a Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai 

nevelésének irányelve és a Sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának irányelve 

kiadásáról 

6. 4/2013. (I. 11.) EMMI rendelet a két tanítási nyelvű iskolai oktatás irányelvének 

kiadásáról 

7. 277/1997. (XII. 22.) Korm. rendelet a pedagógus-továbbképzésről, 

a pedagógus-szakvizsgáról, valamint a továbbképzésben résztvevők juttatásairól és 

kedvezményeiről 

8. 13/2018. (VI. 14.) EMMI rendelet a 2018/2019. tanév rendjéről 

9. 9/2017. (V. 19.) NGM rendelet a 2018. évi munkaszüneti napok körüli munkarendről 

Egyéb szabályzók 

EMMI Oktatásért felelős Államtitkárság tanévkezdő kiadványa a 2018/2019 tanévre 
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Belső intézményi szabályzók 

1. Alapító Okirat  

2. Pedagógiai Program 

3. Szervezeti és Működési Szabályzat 

4. Házirend 

 

 

Ez évi igénk: 

„Mert csak az Ő neve magasztos, fensége a föld és ég fölé emelkedj.” 

(Zsolt 148:12.) 

 

„Alattad a föld, fölötted az ég, benned a létra.”  

Weöres Sándor 

 

A tehetséggondozást tartottuk szem előtt a tanévben. 

1. Helyzetelemzés 

1.1.Személyi feltételek  

2. Engedélyezett álláshelyek száma: 28,25 

3. Betöltött álláshelyek száma: 28,25 

4. Betöltetlen álláshelyek száma: 0 

Részmunkaidős foglalkoztatottak száma, szakja: 4,85 álláskereten 8 fő  

 angol, német, zongora, szolfézs, grafika gyakorlat,  

Óraadói megbízással foglalkoztatottak száma, szakja: 3,301 álláshelyen 13 fő - angol, 

görkorcsolyaedző, grafika gyakorlat, rézfúvós, ének, logopédia, dob és klasszikus gitár. 

4.1.Pedagógiai munka adatai 

Pedagógusok kötött munkaideje – óraszámok, Nkt 62.§.(5) (6) alapján 

Ellátandó feladatok – 326/2013. Kr 17.§ (1) szerint 

Ssz Név Óraszám Ellátandó feladatok 

1. Mócherné Lajos Erika 24 tanító, osztályfőnök 

2. Pusztai Mónika 24 tanító osztályfőnök 
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3. Barnáné Szabó Ildikó 22 tanító, osztályfőnök 

4. Katona Marietta 23 tanító, osztályfőnök, 
gyógypedagógus 

1. 5 
2.  

Kósné Juhász Hajnalka 26 tanító- vizuális nevelés 
műveltségi terület, napközi 

6. Fenyvesiné Illés Judit 12 magyartanár  

7. Takácsné Pogrányi Irén 22 történelem, technika, hon- és 
népismeret, hittan, tanulószoba, 
osztályfőnök, munkaközösség-
vezető 

8. Nagy Mariann 22 matematika, informatika 
osztályfőnök, munkaközösség-
vezető 

9. Zempléni Ferencné 14 német nyelv általános iskolában 

10. Boros Éva 11,5 biológia, kémia, 
természetismeret 

11. Fodor Tibor 23,5 földrajz, testnevelés, 
osztályfőnök 

1 Dörömbözy Margit 4 igazgató, rajz 

13. Hörömpöli Tiborné 6 igazgatóhelyettes, technika,  

14. Sebők István 24 matematika, fizika 

15. Valkiné Gúthy Éva 22 református hittan, egyházi ének 

16. Pörsökné Ágoston Hajnalka 22 magyar nyelv és irodalom 

17. Sántha Péter 9 grafika gyakorlat 

18. Tatárné Gábor Éva 22 rajz-festés-mintázás, 
művészettörténet, osztályfőnök 

19. Hordós Boldizsár 20 grafika elmélet és gyakorlat 

20. Zichó Gabriella 23,5 rajz, grafika, projektgyakorlat, 
osztályfőnök 

21. Polhammer Andrea 8 angol 

22. Palásti Bence 23 testnevelés 

23. Dr. Ladomérszky Gyuláné 11 angol 

24. Orova Ágnes 15 német osztályfőnök 

25. Tomaschofné Dolezsán Ágnes 23 rajz, művészettörténet, 
projektgyakorlat 

26. Söveges Jánosné 1,5 vállalkozási ismeretek, 
foglalkoztatás I. 

27. Márkus Anna 13 történelem 

28. Sárvári Zsuzsa 14 szolfézs, furulya 

29.  Dezső Marianna 21 zongora 

30. Kapitány Péter 1 trombita 

31. Németh Tibor 2 görkorcsolya edzés 

32. Petró Petra 20 szakmai elméleti és gyakorlati 
tantárgyak 

33. Endrédiné Bányavári Éva 4 német 

34. Rabl Tiborné 5 ének 

35. Kiss István 8 Informatika - középiskola 

36. Végvári István 6 matematika – középiskola 



A Launai Miklós Református Iskola beszámolója a 2019/2020. tanév munkájáról 

6 
 

37. Kenéz Anikó 6 szakmai igazgatóhelyettes, rajz- 
festés, mintázás, 
művészettörténet 

38. Kerti Tibor 18 Szakmai gyakorlati tantárgyak 

39. Menyhárt László 8 ütős hangszerek AMI 

40.  Nagy László  4 gitár 

41.  Kovács Lászlóné 7 SNI fejlesztés, logopédia 
 

táblázat nevelőtestületi létszámra bővíthető 

Szakértőként pedagógusminősítésben és pedagógiai szakmai ellenőrzésben (tanfelügyelet) 

résztvevő pedagógusok jegyzéke a 326/2013 Kr. 19§(1) alapján - nincs 

Ssz Név Szakértői napja 

 nincs  

   

   

   
a táblázat nevelőtestületi létszámra bővíthető 

A tanévben pedagógusminősítésre jelentkezett pedagógusok a 326/2013 Kr. 10.§ szerint 

Ssz Név Elérni kívánt fokozat 

1. Petró Petra Ped I. – minősítése átkerült 

őszre 

2. Hordós Boldizsár Ped I. portfóliója nem készült 

el 

3. Márkus Anna Ped I. Minősítése lezajlott 

4. Tatárné Gábor Éva Ped II. minősítése átkerült 

őszre 

5. Fodor Tibor Ped. II. portfóliója nem 

készült el. 

 

4.2.Vezetői ügyelet rendje - 326/2013. Kr. 26.§ (1)-(2) alapján 

 

Az iskolában a jogszabálynak megfelelően biztosítottuk. 

Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek 

igazgatóhelyettes igazgató igazgató igazgató igazgatóhelyettes 

 

4.3.Az intézmény tanulóinak adatai - 2011. évi CXC. tv 41.§ (4) szerinti statisztikai kimutatás 

Év eleji adatok Év végi adatok 

Iskolai létszám 185 fő Iskolai létszám 182 fő 

általános iskolai 

létszám:  

84 fő általános iskolai 

létszám:  

 82 fő 

Középiskolai létszám: 101 fő Középiskolai létszám: 100 fő 

Zeneiskolai létszám: 39 fő Zeneiskolai létszám: 45 fő 
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4.4.Tárgyi feltételek - 20/2012. EMMI r. 2. melléklete szerint 

Iskolánk egy székhellyel és három telephellyel rendelkező intézmény. Zeneiskolánknak kihelyezett 

telephelye van Süttőn is. Iskolánk jól felszerelt intézmény. Nyáron, a székhely intézményen állami 

támogatásból a Makovecz program keretében teljes tetőcsere után teljes ablakcserét is végrehajtottak, 

valamint a rajztermeink tetejét a Dunántúli Egyházkerületnél pályázott összegből cseréltük. A kapott 

összeget 2 millió Ft-tal egészítette ki iskolánk a költségvetéséből.  

Ez évben nagy örömünkre az általános iskolások száma is növekedett. Két kis szükségtantermet évekkel 

ezelőtt alakítottunk ki, melyben az 5-6 fős osztályok elfértek. Ma már az osztályok létszáma úgy 

megnövekedett, hogy nagyon szűkösen férünk el.  

Tárgyi eszköz ellátottságunk megfelelő. Ma már minden tanteremben elérhető az Internet. A földszinten 

vezetékkel, az alsó termekben hordozható Wifivel biztosítjuk a vételt. Két telephelyünkön (rajztermek 

és műhelyek) Pick up vezetékes szolgáltatást vásároltunk. A sulinetet wifi formájában vezették be, de a 

nagyon csekély sávszélesség nem biztosítja a megfelelő vételt. Tavaly már településünkig is elért optikai 

kábel iskolánkba még nem sikerült bevezetni és a Sulinet sem került bővítésre optikai kábel hiányában. 

Zeneiskolánk is gyarapodott hangszerállománnyal. A Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetemmel közös 

projekt keretében sok új és használt hangszert kaptunk. Két dobfelszerelést, két marimbát és egy 

xilofonnal lettünk gazdagabbak. A Református Egyház által lebonyolított hangszercsere program 

keretében hangszereket újítottunk fel és egy pianínóval, egy elektromos zongorával és fúvós 

hangszerekkel gyarapodtunk. 

A tantermen kívüli oktatás idején az első ijedtség után technikai dolgozóink elkezdték a folyosói fogasok 

és a tantermi szekrények lefestését. A folyosón, a tantermekben, valamint az udvar felőli elhasználódott 

falat is lefestettük. Az udvarban a kicsiknek építettünk egy játszóvárat, melyet egy szülő ajándékozott 

nekünk. Gondnokaink felújították és felállították.  

4.5. A tanév során felmerült nehézségek 
 

Augusztusban ismét visszarendeztük a tantermeket az ablakcserék után. Rengeteg munka volt megint, 

de már felújított iskolában lehetünk és ez nagyon jó. 

A márciusban bevezetett digitális tantermen kívüli oktatást úgy érzem, hogy sikerült megvalósítanunk.  

Március 13-án jelentették be a tantermen kívüli oktatást. Már a hétvégén elkezdtük a felkészülést a hétfői 

kezdésre. Nagy Mariann és Márkus Anna fiatal kolléganőink segítettek az Office 365 rendszer 

felállítását és a kollégáknak a bemutatását. Hétfőn rendkívüli nevelőtestületi értekezletet tartottunk az 

iskola aulájában ahol prezentáció keretében mutattuk be a rendszert és a tudnivalókat, majd a kollégák 

számítógépein állították be a programot. Keretrendszer mellett a Krétát is használtuk a feladatok 

rögzítésére. Mindkét rendszer ellenőrizhető volt.  

A gyerekektől, szülőktől kértünk visszajelzést az oktatással kapcsolatban, amelyben elmondták, hogy 

milyen nehézségeket tapasztaltak, illetve mit értékeltek jónak. A kapott vélemények alapján 

módosítottunk a digitális oktatásunkon, hogy egyszerűbbé tegyük. Készítettünk digitális házirendet és 

az online órákat is órarendbe sorakoztattunk. Így talán megkönnyítjük a szülők és a tanulók 

mindennapjait is. Ha a következő tanévben bekövetkezne a karantén, akkor már felkészültek leszünk. 

A középiskolások számára a szakmai gyakorlatot is online tartottuk. A tantermen kívüli oktatás során 

projektfeladatokat készítettek a kollégák. Nagyon összetett és kihívást jelentő feldatok megoldásai 

között remekművek is születtek. A kitalált művészeti projektek a művészettörténethez kapcsolódtak. 

Véleményem szerint kiváló ötleteket építettek bele a művésztanárok. A projekteket a Református 

Tananyagfejlesztők számára beküldtük, mint innovációt. Várjuk a megjelenést. Jelenleg feldolgozás 

alatt van. 
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Három oktatóvideó is készült a tananyaghoz, Hordós Boldizsár kollégánk alkotta. Zseniálisan, kreatívan 

készült mindkettő, a művészettörténet összefüggéseit segíti megérteni tanulóinknak. 

Idegen föld 

https://www.youtube.com/watch?v=6g90VE5sxjs 

Változó horizontok – a késő gótika festészete 

 https://www.youtube.com/watch?v=yqtsjGfeO2k&feature=youtu.be 

Szálak, kódok, képek 

https://www.youtube.com/watch?v=yZIe1ClBDsE&feature=youtu.be 

 

5. A tanév céljai, kiemelt feladatai 

 

Kiemelt nevelési céljaink:  

A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos feladatok: 

- A szociális kompetenciák fejlesztése, egymás elfogadása egyéni és közösségi szinten 

- Segítő életmódra nevelés, társas viselkedési illemszabályok alkalmazása  

- Nemzeti tudat, hazaszeretet erősítése- A református identitás erősítése 

 

Oktatási céljaink a tanév során: 

- Tehetséggondozás és felzárkóztatás 

- A tanulmányi munka erősítése, a motiváció fejlesztése 

- A bukások számának csökkentése.  

- Lemorzsolódások figyelemmel kísérése és az ezzel kapcsolatos feladatok elvégzése 

- A tanulószobában folyó munka segítése, szükség esetén egyéni korrepetálás. 

- A kompetencia mérés eredményeinek javítása 

- A tanulmányi eredmények megtartása, javítása 

- Egyéni és csoportos versenyzési kedv fokozása, a versenyzés etikája. 

5.1. Az előző év tapasztalatai alapján megfogalmazott nevelési oktatási feladatok 

- A gyakornokok támogatása, beilleszkedésük segítése 

- A közös célok érdekében a szülőkkel való kapcsolatok fejlesztése 

A református identitás erősítése: 

A rendszeres templomba járás nem egészen valósult meg az elmúlt években. 

Nevelőtestületünk e tanév folyamán két olyan alkalmat jelölt meg az eddigieken kívül, 

amelyen pedagógus, tanuló egyaránt részt vesz.  
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Közös vasárnapi Istentiszteleten veszünk részt Neszmélyen a templomban 

2019. november 10-én vasárnap 9.00 – megtartottuk a templomban a közös 

Istentiszteleten az egész iskola részt vett. 

2020. május 21-én Áldozó csütörtök 9.00 -  Covid 19 miatt elmaradt 

Példamutatással kívánunk elől járni, és tanulóinkat inspirálni a templomba járásra. 

2019. október 1-5-ig a Teremtés hetét tartottuk. – színházi előadást szerveztünk az 

általános és középiskolásoknak a Cédrus társulattal. 

Minden évben a neszmélyi református templomban tartjuk az anyák napját, melyen alsó 

tagozatos tanulóink szolgálnak, köszöntik az édesanyákat.  

Sajnos a kialakult helyzet miatt nem mindent tudtunk megvalósítani. 

5.2. A fenntartó által megfogalmazott feladatok és teljesítése - 2011. évi CXC. tv 83.§ (2) h)  

• „A kiemelkedő tehetségek gondozására, fejlesztésére további erőfeszítéseket 
javaslunk.” 

• A feladatot szem előtt tartva végeztük egész évben feladatunkat, 
differenciáltan foglalkozott valamennyi kolléga a tanulókkal. Mind 
közismereti, mind szakmai tárgyakból indítottuk tanulóinkat versenyeken. 
Sok szép helyezést értünk el. 

• Petró Petra egyetemi felkészítőt tartott. 
• Dolezsán Ági a jövő évben művészettörténeti programot tervez, mely kiváló 

lehetőség lesz a tanultak elmélyítésére. 
• „A pályázatok fokozott figyelése /tornaterem építés, tanterembővítés/. Határidő: 

folyamatos.” 
• Sajnos eddig pályázatot nem találtunk, de ígéretünk van tornateremre, 

bízunk benne, hogy az álmunk valóra válik. 

• Folyamatosan keressük a lehetőségeket, figyeljük a pályázatokat. 

5.3. Az intézmény Pedagógiai Programja alapján megfogalmazott fő célok és feladatok - 

2011. évi CXC. tv 26.§ (1) és a 20/2012. EMMI r. 7.§ szerint 

 

• - A szociális kompetenciák fejlesztése, egymás elfogadása egyéni és közösségi 
szinten 
• Szinte valamennyi beszámolóban találkoztam a szociális kompetenciák 

fejlesztésével, mindenki tett a javulás érdekében. Sokat dolgoztunk rajta, de 
az általános iskolában még mindig sok tennivalónk van. Bízom benne, hogy 
ha az általunk felállított szabályokat mindenki betartja, betartatja, egységesek 
leszünk, akkor közelebb kerülünk az ideális célhoz. 
 

• - Segítő életmódra nevelés, társas viselkedési illemszabályok alkalmazása  
• Megmutatta iskolánk, hogy jó cél érdekében össze tud fogni, és mindenki 

lehetősége szerint. Sok osztályfőnök számolt be arról, hogy osztályában 
mennyire segítik egymást a gyerekek. Ez egy örvendetes dolog. A társas 
viselkedést otthonról kellene hozni, ott kellene az alapokat megtanulni, de 
ezek nagyon hiányosak több gyereknél. Ezeknek a pótlása, kiigazítása hosszú 
idő, mondhatnám nevelési feladat. Az ideális szintet még nem értük el, 
folyamatosan kell foglalkoznunk vele. 

• - Kooperatív technikák alkalmazása a szociális kompetenciák szolgálatában 
• Egyre több kolléga alkalmaz kooperatív technikákat. Biztos vagyok benne, hogy 

ez is hozzájárul a tanulók együttműködési képességének javulásához 
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• - A református identitás erősítése 

• Két közös Istentiszteletet határoztunk meg augusztusban. Mindkettőt 
megvalósítottuk. Nagy gondnak tartom, hogy vannak kollégák, akiket 
többször figyelmeztettem, mert nem érkezik meg Áhítatra, pedig az nekünk 
is kötelező. Ezt látva tanulóink szintén jogot formálnak arra, hogy 
elmaradjanak. A tanári példa! Két olyan kolléga volt, akit figyelmeztetni 
kellett. 

Oktatási céljaink: 

• A nyugodt tanulási és tanítási feltételek biztosítása – ezt azt hiszem sikeresen 
végrehajtottuk. 

• A tanulmányi munka erősítése, a motiváció fejlesztése – ebben is javultunk kicsit, 
de van további teendőnk minden szinten. 

• A bukások számának csökkentése. – félévkor 21 bukás volt, év végén 3 
• Lemorzsolódások figyelemmel kísérése és az ezzel kapcsolatos feladatok elvégzése 

– A lemorzsolódásra folyamatosan figyelünk. 
• Óralátogatások és azok tapasztalatainak megbeszélése – Ez évben több óralátogatás 

is volt különböző szinteken. Volt minősítés, volt önértékelés és ezen kívül is voltak 
óralátogatások. Valamennyit megbeszélés kísérte 

•  A tanulószobában folyó munka segítése, szükség esetén egyéni korrepetálás – Az 
alsó tagozaton jól működik a napközi rendszere, erről számoltak be a kollégák a 
jelentéseikben. A felső tagozaton sajnos sok fegyelmezési probléma adódott. 
Többen igyekeztek kezdő kolléga segítségére lenni. 

• Tanulásmódszertan koordinálása (Főként az 5. és 9. osztályra vonatkozóan.) – Az 
osztályfőnökök és a szaktanárok igyekeztek segítséget nyújtani a tanulóknak a 
megnövekedett tanulási feladatok elvégzéséhez. 

• A központi mérések és a félévi eredmények megtartása, javítása – A központi 
mérések eredményeit Bánné Mészáros Anikó készítette el, amit minden kollégának 
elküldtem – nem mindegyik mérés eredménye javult, de az általános iskolában 
tudjuk, hogy a tanulóink képességei mennyire változatosak, de szaktanáraink 
mindig meg tudják jósolni a várható eredményt, hiszen nagyon jól ismerik 
tanulóinkat. 

• Egyéni és csoportos versenyzési kedv fokozása, a versenyzés etikája – Voltak 
versenyzőink ebben az évben is, a tanévzárón kiosztott jutalomkönyvek darabszáma 
bizonyítja eredményességünket. 

• A gyakornokok támogatása, beilleszkedésük segítése – Úgy gondolom, hogy a 
gyakornokokkal való foglalkozás és segítésük megtörtént. 

• A közös célok érdekében a szülőkkel való kapcsolatok fejlesztése – Valamennyi 
osztályfőnök arról számolt be, hogy szoros kapcsolatot ápol a szülőkkel, ez főleg az 
általános iskolában működik jól. A középiskolában több osztályfőnök számolt be 
nehézségeiről. 

 

5.4. Az előző év tapasztalatai alapján megfogalmazott nevelési oktatási feladatok 

Tovább kell erősítenünk a református identitást tanulóinkban és nevelőtestületünkben is.  

Ennek érdekében e tanévben a következőket tettük, az értekezleten tovább kerestük a 

megoldásokat. 

• A rendszeres templomba járás nem egészen valósult meg az elmúlt években, sokat 
most sem léptünk benne előre. Kérem az osztályfőnököket, hogy segítsék ennek a 
feladatnak a végrehajtását együttműködve a hittanos kollégákkal.  

• Közös vasárnapi Istentiszteleten veszünk részt Neszmélyen a templomban 
• 2018. november 18-án vasárnap 9.00 – valamennyi diák és 

pedagógus 
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• 2019. május 5-én vasárnap 9.00 – Anyák napját ünnepeltünk. A teljes 
iskolára vonatkozó közös Istentisztelet időpontját áthelyeztük 
Áldozócsütörtökre. Ezen vettünk részt az egész iskolával. 
 

• 2019. október 1-5-ig a Teremtés hetét tartottuk. Ennek keretében a Cédrus társulat 
két színházi előadását kötöttük le 1-6. évfolyamos és 7-12. évfolyamos tanulóink 
számára. A bemutatandó darabok bibliai történeteket dolgoznak fel. 

 

6. A tanév helyi rendje -  2011. évi CXC. tv 27.§ (3) 

 

6.1.Tanítás nélküli munkanapok időpontja, felhasználása - 2011. évi CXC. tv 27.§ (3) és a 

20/2012. EMMI r. 3.§(2) a) b) 

Ssz  Tanítás nélküli munkanapok időpontja Felhasználása  

1. 2019. szeptember 25. szerda Pályaorientációs nap 

2. 2019. december 7. Adni jó! csomagok készítése, és egészség 

nap 

3. 2020. február 5. Félévi nevelőtestületi értekezlet 

4. 2020. április 24. Launai-nap, 

5. 2020. május 28. Osztálykirándulások napja 

6. 2020. június 15. DÖK nap 

7. 2020. május 4 Érettségi, kis érettségi 11. évf - középiskola 

8. 2020. május 5 Érettségi, kis érettségi 11. évf - középiskola 

 

A tanítás nélküli munkanapokat márciusig megvalósítottuk, az utána jövő napokat a tavaszi érettségi 

napjaihoz tettük, így biztosítottuk a több csoportban szervezett érettségihez a megfelelő tanári 

felügyeletet. 

6.2. A szünetek időtartama - 20/2012. EMMI r. 3.§ (2) b) 

 

7. Szünet első napja Szünet utolsó napja Szünet megnevezése 

2019. október 28. 2019. november 3.  Őszi szünet 

2019. december 21. 2020. január 5. Téli szünet 

2020. április 9. 2020. április 14. Tavaszi szünet 

Iskolánk nevelőtestülete a tanév rendjében meghatározott időpontokban adja ki a szüneteket. 

 

7.1. Megemlékezések időpontjai - 20/2012. EMMI r. 3.§ (2) d) 

Megemlékezés Megemlékezés időpontja Felelős 

A teremtés hete 2018. október 1-5 Valkiné Gúthy Éva 

Az aradi vértanúk (október 6.), 2019. október 4. Márkus Anna 

Október 23-ai nemzeti ünnep, 2019. október 19. Humán 
munkaközösség 

Reformáció napja 2019. október 25.  Valkiné Gúthy Éva 

Egyéb emléknapok, megemlékezések 2019. november 11. Márton 
nap 

Alsós 
munkaközösség 

A kommunista és egyéb diktatúrák áldozatai 
(február 25.),  

2020. február 25. Takácsné Pogrányi 
Irén 
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A március 15-ei nemzeti ünnep, 2020. március 13. Pörsökné  

Költészet napja 2019. április 11. Humán 
munkaközösség 

A holokauszt áldozatai (április 16.),  2020. április 15.  Humán mk. 

A nemzeti összetartozás napja (június 4.),  2020. június 4. Humán mk 

7.1.1. Az iskolai, élethez kapcsolódó ünnepek 

 

Ünnepek megünneplésének időpontja Felhasználása  

2019. október 3. A magyar népmese napja 

2020. április 12. Launai-nap 

2019. november 10. vasárnap Közös kötelező Istentisztelet az egész 

iskolának 

2020. május 5. vasárnap Anyák napja 

Nevelőtestületi értekezletek időpontja Tárgyalt téma  

2019. augusztus 30.  Tanévnyitó értekezlet 

2020. február 5.  Félévzáró nevelőtestületi értekezlet 

2019. június 26. Tanévzáró értekezlet 

 

7.2.Előre tervezett nevelőtestületi értekezletek időpontja, témái - 20/2012. EMMI r. 3.§ (2) e) 

 

Szülői értekezletek időpontja Tárgyalt téma 

2019. szeptember 2-6.  Tanévindítás, követelmények ismertetése a 

szülőkkel, iskolai elvárások  

2020. február 12. Az első félév értékelése, a második félév 

feladatai a tanulmányi és közösségi 

munkában, az osztály tervei, elképzelései, a 

szülők kérdései, kérései. 

Szülői értekezletek időpontja Tárgyalt téma 

 

7.3.Szülői értekezletek, fogadóórák - 20/2012. EMMI r. 3.§ (2) e) 

Szülői értekezletek időpontja Tárgyalt téma 

2018. szeptember 3. 5.  Tanévindítás, követelmények ismertetése a 

szülőkkel, iskolai elvárások  

2019. február 6-7. Az első félév értékelése, a második félév 

feladatai a tanulmányi és közösségi 

munkában, az osztály tervei, elképzelései, a 

szülők kérdései, kérései. 

A szülői értekezleteket megtartottuk. 

Fogadóórák időpontja Tárgyalt téma 

2019. november 6. A tanulók tanulmányi előmenetele, 

problémák megbeszélése a szülőkkel. 

2020. április 22. Várható tanév végi eredmények 

alakulásának egyeztetése a szülőkkel. 
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A fogadó órából a másodikat online szerveztük. 

 

7.4.Pedagógiai célú iskolai nyílt nap - 20/2012. EMMI r. 3.§ (2) f) 

 

Nyílt nap időpontja Meghívottak   Felelős 

2019. november 14. – középiskolai nyílt nap általános iskola 8. 

osztályos továbbtanulni 

szándékozó tanulói a 

környező iskolákból 

Művészeti 

munkaközösség 

2019. december 11. – középiskolai nyílt nap általános iskola 8. 

osztályos továbbtanulni 

szándékozó tanulói a 

környező iskolákból 

Művészeti 

munkaközösség 

2020. március 19. – Alsós nyílt nap alsó tagozatos szülők és 

a nagycsoportos 

óvodások szülei 

Alsós 

munkaközösség 

2020. március 26. – felső tagozatos nyílt nap felső tagozatos szülők Osztályfőnöki 

munkaközösség 

7.5.Tervezett mérések és vizsgák, 20/2012. EMMI r. 64-78.§ és 79-80.§ és a 3. melléklet 

A központi mérések mellett iskolánk a 11. évfolyam számára kis érettségit tervezett a rendes érettségi 

vizsgákkal egy időben. Ezt sajnos nem tudtuk megvalósítani. 

2020-ban nem volt mérés, csak 2019. évi eredmények jelentek meg az Oktatási Hivatal honlapján. 
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Összegzés: 

A 6. évfolyam teljesítménye mind matematika, mint szövegértés kompetenciaterülten 

jelentősen javult az előző évekhez képest. Szövegértés területen mind az országos 

átlag, mind a viszonyítási csoportok átlagától szignifikánsan jobb lett, míg matematika 

területen az országos átlag szintjén teljesített, úgy hogy a viszonyítási csoportok 

eredményétől lényegesen jobb eredményt ért el. 

A telephelyen most első ízben volt 8. évfolyamon mérés. Matematika mérési területen 

mind az országos, mind a viszonyítási csoportok átlagától szignifikánsan jobban 

teljesítettek. Szövegértés területen az országos átlaggal megegyezően és a viszonyítási 

csoportok eredményétől szignifikánsan jobban teljesítettek. 

8.évfolyamon a fejlesztő hatás mindkét mérési területen jelentős volt. Matematika 

területen a tanulók fele szignifikánsan jobban teljesített, mint ami az előző mérési 

eredménye alapján tőle elvárható volt. 

A tanulók kis létszáma miatt sem 6. sem 8. évfolyamon nem volt számolható a CSH-

index. Így ezeken az évfolyamokon az eredményeket nem lehetett a CSH-index 

tükrében megvizsgálni. 

A 10. évfolyam mindkét területen átlagos szinten teljesített. Eredményeik az előző 

éviekhez képest nem változtak számottevően. 

A 10. évfolyamon lehetett CSH-indexet számolni. Az évfolyamon teljesítménye 

mindkét területen a CSH-index szerint elvárt szintű volt. Az iskola fejlesztő hatása 

szintén az elvárt szerint alakult a 10. évfolyamon. 

matematika intézményi országos
községi/sz

akgimn
szövegértés intézményi országos

községi/szak

gimn

6. évfolyam 6. évfolyam

2012 1460 1489 1435 2012 1458 1483 1402

2013 1498 1489 1436 2013 1515 1497 1428

2014 1523 1491 1456 2014 1506 1481 1430

2015 1504 1497 1448 2015 1506 1488 1424

2016 1422 1486 1432 2016 1381 1494 1424

2017 1550 1497 1442 2017 1559 1503 1434

2018 1453 1499 1446 2018 1368 1492 1429

2019 1546 1495 1450 2019 1631 1499 1439

8. évfolyam 8. évfolyam

2012 - - - 2012 - - -

2013 1353 1620 1535 2013 1469 1555 1493

2014 1386 1476 1430 2014 1451 1557 1497

2015 1703 1618 1555 2015 1614 1567 1494

2016 1682 1597 1580 2016 1671 1568 1499

2017 1619 1612 1543 2017 1606 1571 1503

2018 2018

2019 1712 1624 1563 2019 1686 1608 1542

10. évfolyam 10. évfolyam

2014 1532 1631 1615 2014 1463 1597 1581

2015 1618 1645 1633 2015 1634 1601 1585

2016 1607 1641 1625 2016 1640 1610 1589

2017 1587 1647 1620 2017 1637 1613 1584

2018 1548 1636 1560 2018 1601 1636 1562

2019 1631 1670 1593 2019 1682 1661 1593

nincs adat nincs adat
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A „Komplex fejlődési modell alapján” elvégzett elemzés azt mutatta, hogy a 

tanulók döntő többsége az előző mérési eredménye alapján elvártnál jobban vagy 

akár lényegesen jobban teljesített, vagyis az átlagosnál jobban fejlődött. Ez a 10. 

évfolyamon nagyobb mértékben volt jellemző. 

 

Érettségi és szakmai vizsga eredmények összesítve 

    

      

tanév eredmény 
emeltszintű 
érettségi  

eredmény 
szakmai 
érettségi 
eredmény 

OKJ 
szakmai 
vizsga 

2015-2016 2,72 nem volt nem volt nem volt nem volt 

2016-2017 3,05 6 4.00 3,62 4.00 

2017-2018 3,31 5 4,6 3,75 4,5 

2018-2019 3,36 6 4,2 3,83 5 

2019-2020 3,045 4 4,25 3,27 3,9 

 

Ez évben  sajnos nem rendhagyó módon zajlottak a vizsgák. Az érettségin csak az írásbeli 

feladatlapok megoldása alapján születtek a jegyek. Az előrehozott érettségiket törölték.  

Sajnos a tavalyihoz képest csökkent az eredményünk, de mindannyian azt állapítottuk meg, 

hogy szóban a mi diákjaink sokat tudtak volna javítani az írásbeli eredményeken. 

A szakmai vizsga sem úgy zajlott, mint az előző években. A művészeti szakmák vizsgáit 

eltörölték, helyette a 12. és 13. évfolyam szakmai jegyeinek átlaga képezte a vizsgajegyet.  

Sajnáltuk, mert szakmai tanáraink nagyon jól felkészítették tanulóinkat a vizsgára, kiváló 

portfóliókat állítottak össze. A szóbeli tételeket sokszor éjszakába nyúlóan online kérdezték ki 

a kollégáim, hogy biztosak legyenek a felkészültségükben. 

Ebből a végzős osztályból volt 3 tanuló, akik a Nemzeti kirakós gigantikus munkában részt 

vettek. Portfóliójukban természetesen szerepeltek a rajzaik, tehát arra számítottunk, hogy 

megint aratunk a vizsgabizottság előtt, mint tavaly. Sajnos nem ez történt. 

https://netmediator.hu/tehetseggondozas-muveszi-fokon/ - iskolánkról megjelent cikk. 

7.5. Versenyek- a tanévre szóló rendeletben foglaltak szerint  

A versenyeredményeket a munkaközösségi beszámolók tartalmazzák. Nagyon büszkék lehetünk, hiszen 

iskolánk történetében először indultunk a Zrínyi matematika versenyen, ahol elhoztuk a megyében a 

legeredményesebb iskola címet. Sok tanulónk végzett előkelő helyen. 

 

 

7.5.1. Tanulmányok alatti vizsgák ideje - 20/2012. EMMI r. 64-78.§ 

Osztályozó vizsgákat az előrehozott angol érettségi miatt tartottunk. A 11. évfolyam követelményeit 

március végén kértük számon, a 12. évfolyam követelményeit április végén. Az előrehozott érettségit 

törölték.3.7.3. Külső és belső tantárgyi mérések rendszere  
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A tanév elején bemeneti, év végén kimeneti méréseket végeztünk szinte minden tantárgyból. A kollégák 

egyre jobban megszokták és használják a tanév elején az ismétlésnél a kapott eredményeket.  

7.6. A tanulók fizikai állapotát felmérő vizsgálat időpontja - 20/2012. EMMI r. 3.§(2) g) és 81.§ 

A FIT mérést rendben elkezdtük januárban, de a befejezéshez nem jutottunk el. 

 

8. A tanév szakmai feladatai  
 

a. A pedagógiai szakmai ellenőrzéssel kapcsolatos feladatok (tanfelügyelet, önértékelés) - 

2011. évi CXC. tv 87.§ és 20/2012. EMMI r. 145-156.§ 

b. A pedagógus életpálya rendszerrel kapcsolatos feladatok - 2011. évi CXC. tv 64-65.§ 

és 326/2013 Kr. 2-12.§ 

 

Önértékelések a tanév során: 

1. pedagógus TDÁ 80 % 

2. pedagógus MA 88 % 

3. pedagógus BSZ I 91 % 

4. pedagógus MLE 88 % 

5. pedagógus TGÉ még nincs fenn az eredmény 

 

8.1.Pályaorientáció - 2011. évi CXC. tv 27.§ (3) 

Iskolánkban mindig nagy hangsúlyt fektettünk a pályaorientációra.  

E tanévben szeptember 26-án tartottuk valamennyi évfolyamnak a pályaorientációs napot. Az alsósok 

maradtak az iskolában, és különböző hivatást gyakorló szülők jöttek el és mutatták be szakmájukat. Volt 

vadász, virágkötő és ellátogattak egy asztalos műhelybe is. Az 5. és 6. évfolyam a Neszmélyen működő 

kis cégeknél tett látogatást, ahol megismerkedtek a gyártási folyamatokkal. De ellátogattak 

állattenyésztéssel foglalkozó szülőkhöz is. 

A 7-8. osztály, valamint a teljes középiskola ellátogatott az Euro Skyl nemzetközi szakmai versenyre, 

Budapestre. Itt minden szakma bemutatkozott, európai verseny keretében. Remek lehetőség volt 

tanulóinknak, hogy minden szakmát megtekinthettek. 

8.2. Esélyegyenlőség biztosításából adódó feladatok - 20/2012. EMMI r. 171-172.§ és 

32/2012. EMMI r. 

Lemorzsolódási mutatóink: 

5-8. o. 3,00 alatti; 9-12. o. 

2,5% alatti átlag; 1,1 

rontás 

5-12. o. 

létszám 

lemorzs. 

veszély. 

fő 

% 

2016/17 év vége 107 13 12,15 

2017/18 félév 110 10 9,1 

2017/18 év vége 106 9 8,5 

2018/19 félév 109 4 3,7 

2018/19 félév 113 1 0,9 
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8.3.Az átlagtól eltérő tanulók ellátásával járó feladatok, tehetséggondozás felzárkóztatás - 

20/2012. EMMI r. 4.§ 14 és 27.§ (5)-(6) 

Iskolánkban párhuzamosan történik a tehetséggondozás és a felzárkóztatás. Mindkettő 

tevékenységre nagy gondot fordítunk. Az SNI-s tanulók ellátására saját alkalmazottunk van, 

aki kötelező órájában látja el a feladatot. 

A BTMN-es tanulókat a Református EGYMI-vel kötött szerződésünk értelmében utazó 

gyógypedagógusok fejlesztik. 

Tehetséggondozást a pedagógusok maguk látják el, készítik fel versenyekre tanulóikat.  

A művészeti szakgimnáziumban egyetemi felkészítőt tartunk rajzból, a jövő évben 

művészettörténetből is. 

8.4.Belépő évfolyam beiskolázása - 2011. évi CXC. tv 50.§ (7) és 20/2012. EMMI r. 22.§ (2)-

(5) 

A 2019-2020-as tanévben a rendes felvételi időszakban 24 főt vettünk fel, majd 1 tanuló szülője 

fellebbezett, akinek kérvényét a Tatai Református Egyházközség elnöksége elfogadta. Jelenlegi 

létszámunk 25 fő. Októbertől decemberig szinte a megye valamennyi általános iskolájában részt 

vettünk szülői értekezleten. Részt vettünk a Pályaválasztási kiállításon, ahol standunk 

mívességével, látványával 2. helyezést értünk el. Ezeknek eredményeként 61 jelentkezőnk volt 

a szakgimnáziumi osztályunkba. 

Az első osztályos beiskolázás is sikeresnek mondható. Az óvodától kapott előrejelzés szerint 4 

fő neszmélyi tanulót mondhattunk sajátunknak. Ehhez képest 10 fő elsőst írattak be iskolánkba. 

Ez köszönhető a Hajnalcsillag Óvoda segítségének, akik megszervezték, hogy szülő 

értekezleten tájékoztathassuk a nagycsoportos óvodások szüleit iskolánkban folyó munkáról, 

valamint iskolánk jó hírének terjedésének. A környező településekről megindultak a beíratások.  

A beíratást elektronikus módon szerveztük meg a kialakult járvány miatt. Honlapunkra 

készítettünk egy beiratkozó felületet. 

A középiskolás beíratást is nagyrészt így valósítottuk meg, de mindkét esetben biztosítottunk 

személyes lehetőséget is. 

9. A pedagógus továbbképzési programból és a beiskolázási tervből adódó 

feladatok - 2011. évi CXC. tv 62.§ (2) és 277./1997 Kr. 1.§ (2) 

A tanévben három kollégánk továbbtanulását támogattuk: 

2 fő intézményvezetői szakvizsga – 1 kolléga végzett 

1 fő magyar szakos MA képzés – diplomát szerzett 

1 kolléga nyelvvizsga nélkül megkapta a matematika MA szakos diplomáját. Tanulmányait 

2014-ben fejezte be.  

10. Az intézmény kapcsolatrendszerének bemutatása - 2011. évi CXC. tv 3.§ 

a.) Az iskola és a család kapcsolata 

A családi házzal az osztályfőnökök szoros kapcsolatot tartanak. Minden osztályfőnök kezdeményezi a 

családlátogatásokat, nagyon jó tapasztalatokról számolnak be.  
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b.) A fenntartóval való kapcsolat  

Iskolánk korrekt, szoros kapcsolatot tart fenn a fenntartóval. Rendszeres havi igazgatói értekezleteken 

a vezető beszámol az előző hónapban az intézményben történtekről, valamint a következő hónap várható 

programjairól.  

Az Igazgatótanács tagjai között az iskolát Dörömbözy Margit igazgató , Takácsné Pogrányi Irén, 

Valkiné Gúthy Éva tiszteletes asszony, mint az iskola hittantanára, a Neszmélyi Református 

Egyházközséget Takács Sándor főgondnok képviseli a testületben. Az iskolát érintő kérdésekben segítik 

a testület munkáját. 

4 kolléga határozott idejű kinevezésének módosítását hagyta jóvá a testület. 

c. Szakmai kapcsolatok 

Rendszeres kapcsolatot tartunk fenn a Református EGYMI Tatabányai tagintézményével, akik 

szerződés alapján ellátták a BTMN-es és az autista tanulók fejlesztését és az iskolapszichológusi 

feladatokat, amelyre nagy szükségünk van. 

A Zsinat Oktatási Irodájával is tartunk kapcsolatot, ahonnan szakmai segítséget kapunk. 

A Református Pedagógia Intézettel szorosan együttműködünk, továbbképzéseiken részt veszünk, 

szaktanácsadókat kérünk olyan feladatok ellátására, amelyhez nincs megfelelő szakemberünk. Bánné 

Mészáros Anikó elemzi két éve az iskolai mérések eredményeit, mellyel segíti munkánkat. Iskolánkban 

nincs mérési szakember. Szaktanácsadást is igényeltünk az alsó tagozatos munkaközösség kérésére. 

A Covid időszak alatt a hetente megszervezett Zoom-os igazgató értekezleteken rendszeresen részt vett 

az igazgató. 

A pedagógusoknak szervezett szakmai továbbképzéseket kollégáink közül többen vették igénybe, így 

szereztek utazás nélkül szakmai továbbképzésekkel kreditpontokat is. Magas színvonalúnak ítélték 

valamennyien a képzéseket. 

Neszmély Község Önkormányzatával is szoros kapcsolatot ápolunk. A községben megrendezésre kerülő 

ünnepségeken rendszeresen iskolánk diákjai adják a műsort, ami a tavaszi időszakig megvalósult. 

Neszmély Községért Közalapítvány minden évben a legeredményesebben tanuló nyolcadikos számára 

jutalmat ad át a ballagáson. 

11. Az intézmény belső ellenőrzési rendje - 2011. évi CXC. tv 27.§ (3) és 

20/2012. EMMI r. 4.§ (1) b) 
7.1.  Külsö ellenőrzések: 

- Az Oktatási Hivatal által kiírt központi ellenőrzésekre ez évben iskolánk nem 

volt megjelölve. 

- Magyar államkincstári ellenőrzés februárban volt, melyre felkészültünk, 1,5 

millió Ft visszafizetésünk volt, melyet teljesítettünk. 

- Mint minden intézményben iskolánkban is volt KIR ellenőrzés. Néhány 

hibajegy javítását írtak elő, amit határidőben teljesítettünk. 

7.2. Belső ellenőrzések:  

- Óralátogatásokat az igazgató, a helyettesek és a munkaközösség - vezetők is 

tartottak, melyeket megbeszélés követett. A minősítések és az önellenőrzések 

alkalmával is óralátogatásokat tartalmaztak az alkalmak. 

12. Egyéb fontos területek a nevelőtestület számára - 20/2012. EMMI r. 3.§ 

(2) h) 
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12.1. Tanulmányi munka 

 

 

 

A tanulmányi átlagok sokkal jobbak lettek, mint az előző években.  

8.2. Hiányzások 

Osztály 
1.félév 2.félév Egész év 

igazolt igazolatlan igazolt igazolatlan igazolt igazolatlan 

1. 429 0 197 0 626 0 

2. 412 0 226 0 638 0 

3. 76 0 68 0 144 0 

4. 222 0 155 0 377 0 

5. 436 0 143 0 579 0 

6. 145 0 228 0 373 0 

7. 462 0 337 0 799 0 

8. 599 0 269 0 868 0 

9. 1094 0 894 0 1988 0 

10. 1680 13 649 3 2329 16 

11. 1427 71 636 22 2063 93 

12. 1028 13 590 0 1618 13 

13. 644 27 185 18 829 45 

iskolai 8654 124 4577 43 13 231 167 
 

 

 

Mivel márciustól nem számoltunk hiányzást, csak ha beteget jelentettek a tanulók, így a 

végeredmény elemzése nem igazán fedné a valóságot. 

 

13. Iskolai kórus időpontjai - 20/2012. EMMI r. 3.§ (2) i) 
Iskolánkban kórus nem működik. A művészet más profiljában működünk. 
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14. További közlés a fenntartó részére 
Pályázatok 

2018-2019-ben beadott pályázatok: 

Pályázat neve Pályázott összeg eredmény 

Határtalanul 2020. HAT-02 5 998 080 Ft megnyert, de meg nem 
valósított 

Erasmus + 28 698 Euro Nyertes – őszi tanári út 

megvalósult, a nyári tanulói 

sajnos nem. 

Erasmus + 2020 32 664 Euro Nyertes – megvalósítása várat 

magára. 

Erzsébet táborok (2) 600 000,- Ft Nyertes - megvalósított 

 

Sajnos ez évre tervezett útjaink nem valósultak meg, Az Erasmus+ programban 2019. őszén 5 
művésztanárunk utazott Milánóba az őszi szünetben. A szakmai programok mellett a kollégák 
jobban megismerték egymást, így a közös munka, az együtt munkálkodás főleg a karantén 
idején nagyon könnyedén ment. Zseniális projektek születtek, melyekhez Hordós Boldizsár 
kiváló oktató videókat készített. 
 
A nyár folyamán 3 tematikus tábort szerveztünk tanulóinknak. Nagy létszámmal rendelkeztek 
az addig bezárt tanulók. 
A kézműves táborba 31 tanuló jelentkezett, melyet Erzsébet tábor keretében szerveztünk, 
megírt pályázatunk nyertes volt. 
 
A nyár folyamán a Magyar falu program keretében pályázatot írtunk a Jót ’s jól 
alapítványunkkal. A Neszmélyi Református Egyház tulajdonában lévő, üresen álló épület 
tetöjének felújítására. Az épület felújításával a zeneiskolánk számára szeretnénk kényelmesebb 
és sokkal jobb körülményeket teremteni. Várjuk a pályázat eredményét. Köszönjük Takácsné 
Pogrányi Irén kuratóriumi elnöknek a pályázat elkészítését, valamint az építési tervek 
elkészíttetését. 
 

15. Mellékletek: 

1. Alsós munkaközösség beszámolója 

2. Humán munkaközösség beszámolója 

3. Reálmunkaközösség beszámolója 

4. Zeneiskolai beszámoló 

5. Művészeti szakmai munkaközösség beszámolója 

6. Iskolai programnaptár 

7. A tanév végi értekezletre készült igazgatói összefoglaló, évértékelő 
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1. sz. melléklet 

Az alsós munkaközösség beszámolója 

2019/2020. tanév 

Tanév elején ismét új kollégát köszönthettünk Koósné Juhász Hajnalka személyében. 

Vidám természetű, agilis, kreatív embert ismerhettünk meg, aki hamar beilleszkedett közénk. 

A közös munka is zökkenőmentes volt. 

Az idei tanév fő célkitűzéseit az alábbi módon valósítottuk meg: 

Kiemelt cél: tehetséggondozás, felzárkóztatás 

A kitűzött feladatoknak megfelelően végeztük a digitális oktatás időszakában is. A 

differenciálás, a személyre szabott feladatok adása, a sokféle módszer alkalmazása, a 

gyermekek érzelmi támogatása végigkísérte munkánkat. 

Év elején meghirdettük a Bendegúz levelezős versenyt, amelyre idén is volt minden 

osztályból (kivéve első) jelentkezőnk. Több iskolai tanulmányi versenyt is terveztünk, ezeket 

márciusig le is bonyolítottuk. 

Az alapkészségek elsajátítása minden évfolyamon sikeres volt, minden tanulónk 

teljesítette az év végi követelményeket. Kiegyensúlyozott, egyenletes teljesítményt nyújtottak. 

A környezet-és egészségtudatos szemlélet kialakítása folyamatos volt. Az iskolában 

kiemelt figyelmet fordítottunk a körülöttük lévő és saját dolgaik rendben tartására, az alapvető 

higiénés szokások betartására, az egészséges táplálkozásra. A környezetismeret tantárgy 

témakörei és az Egészségnap is támogatta ezt. Szelektíven gyűjtjük a hulladékot. 

Otthon a szülői példamutatás szerepe jelentős. 

A társas kapcsolatok erősítése is kiemelt feladatunk volt. Az empátiakészség fejlesztése, 

a másság elfogadása terén van még tennivalónk. Márciustól ez a terület nagyon háttérbe szorult. 

Csak az online órákon találkoztak egymással a gyerekek (4. osztály), bár ők a járványveszély 

enyhülése után már szerveztek közös programokat is. 

Az alapvető magatartási normák kialakítása egy hosszan tartó és mindennapos feladat. 

Sajnos a gyerekek ezt fogadják el a legnehezebben és felejtik el a legkönnyebben. A digitális 

munkarend alatt ez teljes mértékben a szülőtől függött. A következő tanév elején biztosan 

problémát fog okozni a „visszaszoktatás.” 

A kommunikáció képességeket tudtuk fejleszteni az otthoni tanulás időszakában is. 

Minden pedagógus törekedett a személyes kapcsolattartásra osztálya tanulóival. Telefonon, 

videochaten beszélgettünk, hangos olvasást, verset hallgattunk meg, feleltettünk, 

élménybeszámolót tartottunk. Itt is ösztönöztük a gyerekeket a helyes artikulációra, a kerek, 

egész mondatokban történő beszédre. 

A tanulmányi munka értékelése: 

Statisztikai adatok: lásd KRÉTA napló 

Kitűnő tanulók: 
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2. osztály:  Laposa Bendegúz 

 Rehák Ida 

3. osztály: Hasznics Milán 

Jeles tanulók: 

1. osztály:  Horváth Luca 

 Pacza Tamás 

 Stark Noel 

2. osztály: Árendás Kiara 

 Brondos Dávid 

 Farkas Márton 

 Gutter Péter 

 Nagy Zoé 

3. osztály: Dóczy Flóra 

 Hollósi Ádám 

 Maszlavér Csaba 

 Simon Virág 

 Viklinszki Szandra 

Oklevelet kapott: 

Kitartó szorgalmáért: 

1. osztály: Bereznyei Róza 

3. osztály: Jónás Jázmin 

Közösségi munkájáért:  

1. osztály: Jaksa Natália 

Tantárgyi dicséretet kapott tanulók: 

1. osztály: 2 tanuló 1 tantárgyból 

2. osztály: 5 tanuló 2 tantárgyból 

 3 tanuló 1 tantárgyból 

3. osztály: 1 tanuló 5 tantárgyból  

4. osztály: 1 tanuló 4 tantárgyból 

 4 tanuló 2 tantárgyból 

 1 tanuló 1 tantárgyból 

Digitális oktatás pedagógus szemmel: 

Mivel a kollégák különböző szinteken álltak a digitális eszközök kezelésében, ezért 

más-más problémával szembesültünk. Szerencsére nagyon sok segítséget kaptunk a 

tapasztaltabb kollégáktól, a tantárgyak köré szerveződött pedagóguscsoportokban és a 

Református Pedagógiai Intézettől is.  Részt vettünk a meghirdetett webináriumokon és sűrűn 

cseréltünk tapasztalatot, segítettük, támogattuk egymást. 

Sokkal többet dolgoztunk, mint a normál munkarendben. Mind a feladatok kiválogatása, 

a hozzá fűzött magyarázat, az online anyagok, videók keresgélése, mind pedig a különböző 

csatornákon visszaküldött anyagok rendszerezése, javítása, értékelése, magyarázattal való 

ellátása próbára tett bennünket.  
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 Szinte egész nap a szülők és a gyerekek rendelkezésére álltunk, bármikor kereshettek 

bennünket. Legjobban az e-mailben való feladatküldés vált be, a szülők ezt a csatornát 

használták a kapcsolattartásra. Emellett beszéltünk telefonon, Messengeren, videochaten is. 

 Nagyon empatikusan, türelmesen kezeltük a kialakult helyzetet, nem stresszeltük a 

szülőket határidőkkel, büntetés kilátásba helyezésével. 

 Kevés esetben tapasztaltuk, hogy nem érkeztek vissza a kért anyagok. Voltak olyan 

lelkes tanulók, szülők, akik a vártnál több mindent is visszaküldtek. A 4. osztályosok már 

önállóan is megoldották ezt a feladatot. 

 A készségtárgyak tananyaga lehetővé tette, hogy minél kreatívabb módon, 

különlegesebb módszerekkel és technikákkal készíthessék el a gyerekek a munkadarabokat. Itt 

is rendszeresen küldtek a kollégák interaktív anyagokat, magyarázó videókat. 

 1-3. osztályban nem tartottunk online órákat. Szülői segítség nélkül nem boldogulnak 

még a gyerekek, a szülők munkarendje nehezen tette volna lehetővé, hogy egy időben mindenki 

a gép elé üljön. A differenciált feladatadás az eltérő munkatempó is nehezítette volna az ilyen 

típusú óra megtartását.  

Negyedik osztályban napi szinten működött a dolog a hangouts alkalmazáson. 

 Néhány tantárgyból szükségessé vált valamely tananyagrész átcsoportosítása a 

következő tanévre.  

 A számonkérések eredményei néhány kivételtől eltekintve a tanulók valós képességeit, 

tudásszintjét tükrözték. 

Digitális oktatás szülői szemmel: 

 Kezdetben nehézséget okozott a szülőknek az átállás, volt, akinek már az Office-ra 

történő regisztráció is. Több csatornán is tájékozódhattak (Office 365, Kréta, Facebook, e-mail, 

telefon) és mindenki igyekezett a számára legegyszerűbbet, legkönnyebben kezelhetőt 

kiválasztani. Ebből adódott kisebb fennakadás is. 

Már az első hét után megkérdeztük a szülőket a felmerülő problémákról és igyekeztünk 

orvosolni azt. Ez a kommunikáció végig fenn is maradt. 

A digitális oktatás befejezése után egy anonim kérdőívet állítottunk össze, melyet elemeztünk 

és a következtetéseket levonva készülhetünk fel az esetleges újabb ilyen alkalomra. 

 Sajnos volt olyan osztály, ahol csak a szülők egy harmada töltötte ki, így ez nem 

tekinthető teljesen reálisnak. 

 A szülők többsége nagyon megterhelőnek és fárasztónak érezte az otthoni tanulást. 

Ennek ellenére türelmesek, együttműködőek voltak. Általában az édesanyák vagy nagyobb 

testvér segítette a tanulást, de volt, ahol az édesapa is rész vállalt belőle. 

 A gyerekek nagyrészt megértették a tananyagot, de volt, ahol több magyarázatra ill. 

online órára tartottak volna igényt. Kicsiknél nagyon fontos a személyes jelenlét, az azonnali 

visszacsatolás, ez hiányzott a legjobban. 

 A tananyag mennyiségét többen is sokallták, bár ennek megítélése szubjektív. 
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 Az átlagos tanulási idő napi 3-4 óra volt, de kaptunk jelzést kiugróan magas (5-6 óra) 

időtartamról is. Ha ebben benne van az is, amíg egyáltalán sikerül leültetni a gyermeket, ill. a 

tanulást megszakító más tevékenység (evés, ivás, mosdó, levegőzés), akkor tartjuk reálisnak. 

Mindannyian törekedtük arra, hogy csak a továbbhaladáshoz szükséges minimumot tanítsuk. A 

többi tartalmat szorgalmi feladatként küldtük. 

 A feladatokról kapott visszajelzést volt, aki kevesellte és olyan is, aki a javítani való 

hibák mennyiségét sokallta.  

 A pedagógusokkal való kapcsolattartást jónak ítélték, bár néhány esetben ez nem 

működött gördülékenyen. 

 A küldött online feladatokat, videókat, PPT-ket a többség hasznosnak tartotta, volt, hogy 

később újra elővették őket. 

 A gyerekek kb. fele jól érezte magát otthon, a többieknek hiányzott a közösség. 

 Összességében a szülők többsége közepesen elégedett a digitális oktatással, közepesen 

hatékonynak ítéli és a továbbiakban nem támogatná. 

 Két pozitív minősítést szeretnék kiemelni: „odaadó lelkiismeretességgel” dolgozunk és 

„le a kalappal a tanárok előtt” 

Programjaink: 

Szeptember: Pályaorientációs nap-Budapest Bonbonetti gyár 

 A magyar népmese napja-könyvtári foglalkozás 

Október: Tök Jó Nap 

 Idősek napja 

November: Márton nap 

December: Szépíró verseny 

 Mikulás- és Karácsonyi ünnepély 

 Luca-napi kézműves foglalkozás 

 Egészségnap 

Február: Korcsolyázás – Tatabánya 

 Farsang 

Március: Szépolvasó verseny 

Versenyek: 

Szépíró verseny: 

 

 2. osztály: Halomi Bence 

 3. osztály: Jónás Jázmin 
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  Németh Natália 

 4. osztály: Berkes Máté 

 5. osztály: Harcsa Nikolett I. helyezés 

  Soós Ágnes III. helyezés 

 6. osztály: Babai Zsófia 

  Igaz Zsombor II. helyezés 

 7. osztály: Nógrádi Petra 

 8. osztály: Balogh Dominika 

Szépolvasási verseny: 

 2. osztály: Árendás Kiara 

  Brondos Dávid 

  Bükki Tamara 

  Gutter Péter III: helyezés 

  Koritár János Bence különdíj 

 3. osztály: Hasznics Milán 

 4. osztály: Kovács Zoltán II. helyezés 

  Kurdi Panna Vivien 

  Simon Virág 

  Viklinszki Szandra I. helyezés 

Bendegúz Akadémia: 

 Nem érkezett eredmény 

Alsó tagozat- napközis csoport 

 A fő cél továbbra is az lenne, hogy a délutánt minél értelmesebben töltsék el a 

gyerekek. De mivel azt tapasztalom, hogy bármiféle foglalkozásra érdektelenek, ezért már nem 

próbálkozom kézműveskedéssel, csak ha az idő nem engedi a szabadtéri foglalkozást. Úgyhogy 

a leghasznosabbnak azt tartom, ha minél több időt a szabad levegőn töltünk. Véleményem 

szerint, amikor hazamennek, úgyis inkább a számítógép és a televízió előtt ülnek, így nagy 

szükségük van mozgásra és kötetlen játékra. Szerencsére egészen jól eljátszanak az udvaron, 

persze ehhez nagy szükségünk lenne néhány udvari játékra. Reméljük ez jövőre megvalósul és 

végre kapunk a napközihez is eszközöket.  

 A csoportban sok gondot okoz a fegyelmezés. A szabályokat nehezen tartják, pedig 

nagyon sokszor megbeszéljük. Nagyon jónak tartom az alsó tagozatban a pedagógusok egymás 

munkáját segítő hozzáállást. Hogy egyformán és következetesen próbáljuk nevelni a 

gyerekeket. Mindig nehéz többféle korosztályú gyerek érdeklődését lekötni. Sokszor 

keverednek verekedésbe egymással a gyerekek. A jövőben fontos lenne érzékenyítő játékokkal, 
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mesékkel valahogy egymás elfogadására nevelni őket. Továbbra is fontos, hogy megtanítsuk a 

gyerekeket a megfelelő szokásrend betartására, csoportszabályok elfogadására és betartására. 

Sajnos úgy gondolom ez szeptembertől újból nagy feladat lesz, a túl hosszú otthon és sok 

esetben szabályok nélkül töltött idő után. 

2019/2020- as tanév fejlesztőpedagógiai beszámoló 

 Fejlesztő pedagógusként azokkal a gyermekekkel foglalkoztam, akik nehezebben 

illeszkednek be a közösségbe, magatartási problémákkal küzdenek, vagy adottságaik miatt 

tanulási problémáik vannak. 

 Iskolánkban a sajátos nevelési igényű, valamint a beilleszkedési- tanulási- és 

magatartási nehézséggel küzdő tanulók oktatása integrált formában folyik. 

 Ezen tanulók heti rendszerességgel vesznek részt a fejlesztő foglalkozásokon. A 

fejlesztés egyénre szabott kiscsoportos formában történik, egyéni fejlesztési terv alapján, a 

gyerekek sajátos fejlődési ütemét figyelembe véve. 

 A fejlesztő órák célja a képességek, részképességek intenzív fejlesztése, hiányosságok 

pótlása, a hátrányok csökkentése, a tanulói kudarcok kialakulásának csökkentése, a 

beilleszkedés segítése. 

 A foglalkozások hatékonyságát fejlesztő eszközök, játékok, valamint speciális könyvek, 

munkafüzetek, feladatlapok segítik. 

 A fejlesztés kiemelt területei: 

 Mozgásfejlesztés, Nagymozgások, Finommozgások 

 Testséma 

 Téri tájékozódás 

 Percepciófejlesztés—Vizuális, Auditív, Verbális 

 Beszéd- és kommunikáció fejlesztés 

 A foglakozások hatékonyan segítik az iskolai nevelő- oktató munkát, és a problémák 

felismerésében, megelőzésében, leküzdésében fontos szerepet játszanak. 

 A tanulási képességet vizsgáló szakértői és rehabilitációs bizottságok szakértői 

véleménye, valamint a gyermekekkel foglalkozó pedagógusok javaslata alapján az idei 

tanévben 10 sajátos nevelési igényű gyermekkel foglalkoztam. 

Fejlesztő órák a karantén idején: 

 Az SNI-s gyerekeknek heti rendszereséggel küldtem emailen keresztül feladatokat. A 

feladatokat korcsoportok és tanulási nehézségek szerint állítottam össze. Ezek többnyire 

játékos, logikai gondolkodást fejlesztő feladatok voltak. Abban egyeztünk meg a gyerekekkel 

és a szüleikkel, hogy a feladatokat füzetbe leírva az iskolában bemutatják nekem. Ettől 

függetlenül többen lelkiismeretesen visszaküldték a jó megoldásokat. 

        Barnáné Szabó Ildikó 

        munkaközösségvezető 
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Tartalom: 

I. A humán munkaközösség 2019/2020-as tanévre vonatkozótanév eleji munkatervének 

értékelése 

II. A humán munkaközösség szakmai munkájának értékelése 

 

I. A humán munkaközösség 2019/2020-as tanévre vonatkozótanév eleji 

munkatervének értékelése 

 

Tagok:  

1. Pörsökné Ágoston Hajnalka 

2. Márkus Anna 

3. Fenyvesiné Illés Judit 

4. Takácsné Pogrányi Irén 

5. Valkiné Gúthy Éva 

6. Pastorek Oto 

7. Orova Ágnes 

8. Polhammer Andrea 

9. Zempléni Ferencné 

10. Tóth Szilvia 

11. Pacza-Németh Julianna - könyvtáros 

 

A munkaközösségen belül idegen nyelvi és hitoktatói szakmai munkacsoportot hoztunk 

létre.  

Az idegen nyelvi szakmai munkacsoport vezetője: Orova Ágnes 

A hitoktatói szakmai munkacsoport vezetője: Valkiné Gúthy Éva 

Idei kiemelt feladat:  

Három téma köré terveztük az idei kiemelt feladatainkat: 

1. Nemzeti Összetartozás Éve alkalmából felvidéki iskolával szerettünk volna 

kapcsolatot felvenni, ez azonban elmaradt, mivel a tavaszi időszakra terveztük e terv 

realizálását. A következő tanév őszi időszakára újra megpróbáljuk e tervet 

megvalósítani.  

Kétnapos debreceni kirándulást is terveztünk, melynek a tervezési fázisát teljesen 

megvalósítottuk (Pörsökné Ágoston Hajlanka vezetésével), a május közepére tervezett 

egynapos kirándulás azonban a járványügyi helyzet miatt elmaradt. Lehetőség szerint a 

következő tanévben ősszel vagy tavasszal szeretnénk a kirándulást megvalósítani. 

Június 4-én azonban egy online múzeumlátogatáson vettünk részt a felső tagozatos és 

középiskolás diákokkal. A Felelős Szülők Iskolája szervezésében május 18-án is részt 

vettünk egy igen jól sikerült online digitális múzeumi túrán, melyet az elmaradt 

osztálykirándulások „pótlásaként” szerveztünk meg a felső tagozatos diákoknak.  
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2. Egyházi jelleg erősítése 

2019. november 23-án (Valkiné Gúthy Éva szervezésében) részt vettünk 

Balatonfüreden a hittanos találkozón, ahol a gyerekek nagyon jól érezték magukat, bár 

a szervezés sok energiába került a program kötelezővé tétele miatt. 

Heti egy nap diákok által tartott áhítatokat szerveztünk, ahol a hittanos csoportok 

részvételével alsó tagozatosok, felsősök és a középiskolások részvételével minden 

pénteken életkori sajátosságuknak megfelelően megvalósult a tervezettek szerint.   

A közös étkezések előtt és után az asztali áldás megtanulását és elmondását is terveztük. 

Ez azonban csak terv maradt, mert az ebédeltetés továbbra is gyorsan, futószalagszerűen 

történik. Az alsó tagozatosoknál sok fegyelmezési probléma is előfordult. Ezért az idei 

nyári hittantáborban valósítjuk meg e tervet és próbálkozunk továbbra is az iskolai 

időszakban az asztali áldás alkalmazásának természetessé tételével. 

A Jónak lenni jó programot karácsony előtt megvalósítottuk, az év vége előtti pozitív 

osztályszintű megerősítések azonban csak az osztálytermekben, osztályszinten 

valósultak meg és a nem tervezett online térben. Hiszen, ahhoz, hogy eredményesen 

tudjuk zárni ezt a tanévet, nem kis része van annak a ténynek, hogy az osztályfőnökök 

és a kollégák folyamatosan egymást erősítve, bátorítva, segítve tudtuk a gyerekeket és 

szüleiket motiválni pozitív megerősítésekkel. Ez a sok pozitív megerősítés véleményem 

szerint tervezés nélkül is ösztönösen tökéletesen megvalósult.  

Több hittanversenybe is bekapcsolódtunk. Az online Bibliatörténet versenyen Kiss 

Laura az igen szép 2. helyezést érte el. A szintén online Bibliaismereti versenyen is részt 

vettünk az őszi és tavaszi időszakban is. Lelkesen készültünk az ötödik osztályos 

református hittanos csoporttal egy másik Bibliaismereti versenyre, arra azonban a 

járvány miatt már nem tudtunk elmenni.  

 

3. Pénz7 projekthétbe bekapcsolódás a programszervezőkkel felvett kapcsolaton 

keresztül valósult meg két csoportos előadás formájában. Az egyik interaktív előadást 

4-8. osztályos tanulók részvételével, a másik a 12. évfolyam számára tartott vállalkozási 

ismereteket is bőven tartalmazó rendkívül színvonalas, a tanulók érdeklődését teljes 

mértékben lekötő előadásként. Technika órákon is külön foglalkoztunk a pénz témájával 

az általános iskola mindegyik évfolyamán. 

 

Éves feladatok: 

 

1. Nyelvi munkaközösség: 

Adventi kirándulást szerettünk volna szervezni, de az iskolavezetéssel egyeztetve e 

program megszervezéséről lemondtunk. Helyette a német nyelvű szereplés a karácsonyi 

műsornak üde (és eddig nem látott) színfoltja volt.  

„Lesen macht Spass - olvasni jó!!! " könnyített olvasmányok idegen nyelven a tanév 

során: olvasóverseny – Orova Ágnes 

- angol nyelvi olvasókör: „Readin gin English is great” – Tóth Szilvia 

Az idegen nyelvi kompetenciamérésre is elkezdődött a tudatos felkészülés. Ezért 

előzetes (tanév közbeni) mérést is megvalósított Zempléni Ferencné. 
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- Ünnepek, ünnepi műsorok szervezése, rendezése 

Ünnepeinkre a szokásos módon, tervek szerint felkészültünk. Így megvalósult október 

6. Márkus Anna, október 23. Takácsné Pogrányi Irén, január 22. Pörsökné Ágoston 

Hajnalka vezetésével. A március 15-i felkészülés is megtörtént Pörsökné Ágoston 

Hajnalka irányításával, az előadás azonban már elmaradt. A június 4-re tervezett 

program is elmaradt, helyette a fent említett módon online emlékeztünk meg. 

 

2. Színházlátogatások szervezése 

Félévente egy-egy nagyszínházi előadás szervezését terveztük, melyből egy nagy 

előadás valósult meg: A Pál utcai fiúk színházi darabot néztük meg Tatabányán 2019. 

őszén, iskolánk Jót s jól Alapítványának pénzügyi támogatásával. Valamint előzetes 

terveinken túl az alapítvány 100%-os támogatásával vásároltunk 15 ifjúsági 

színházbérletet a tatabányai Jászai Mari Színházba. Sajnos az előállt helyzet miatt csak 

két előadást tudtunk megnézni Fenyvesiné Illés Judit szervezésével. 

 

3. Pedagógus együttműködés elősegítése  

Tanulmányi kirándulásokhoz tananyaghoz kapcsolódó programok összeállítása, 

osztályfőnök kollégáknak kirándulástervek koordinálását terveztük, ez azonban csak 

terv maradt. 

A gyakornoki megsegítés és a portfolió írásának segítése megtörtént. 

Óralátogatások tervezése megtörtént, a terveket azonban csak tavaszig tudtuk 

megvalósítani. Az óralátogatások minden esetben a pedagóguskompetenciák értékelése 

mentén valósultak meg, a tanórák utáni reflexiókkal együtt.  

Módszertani ötlettárunk bővítését terveztük belső továbbképzéssel, Márkus Anna 

vezetésével, majd az élet felül írta és tavasztól valóban bővült módszertani ötlettárunk 

az online térben egymástól valóban sokat tanulva, egymás munkáját segítve. Ezért külön 

nagy köszönettel tartozom minden kollégámnak, akikkel valóban együtt, egymást 

támogatva tudtunk virtuálisan is együtt dolgozni. Persze nem volt ez zökkenőmentes  

KRÉTA rendszer zökkenőmentes működése, kollégák segítése – Pacza- Németh 

Julianna vezetésével mindig megkaptuk a szükséges segítséget, ezért úgy érzem a 

KRÉTA rendszer használata nem okozott igazán gondot senkinek sem. 

 

4. Tehetséggondozás 

- részvétel tanulmányi versenyeken: Ymplom József helyesírási verseny – Fenyvesiné 

Illés Judit 

- Demokráciajáték – Takácsné Pogrányi Irén (2019. első félév): sajnos többszöri időpont 

egyeztetés után a tavaszi időszakra kapott újabb időpontot a közelgő érettségire való 

felkészülés miatt már nem fogadtuk el, így ez a program nem valósult meg. 

- Ki miben tudós(palánta)? – Takácsné Pogrányi Irén (2020. április) elmaradt. Helyette 

szinte minden gyerek online tanulásban lett kis tudóspalánta.  

- Körzeti történelem verseny általános iskolásoknak – Márkus Anna (2020. március) 

elmaradt. 

 

5. Tanulmányi munka segítése 

- tanulásmódszertan beépítése az osztályfőnöki munkatervekbe: az idei tanévben nem 

valósult meg. Az új NAT-tartalmakat megvárva a következő tanévben szeretnénk 

megvalósítani. 
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- tanulószobai munka hatékonyságának növelése: részben sikerült, de több probléma is 

felmerült, melyeknek orvoslására a következő tanévben kell hangsúlyt fektetnünk. 

Rendkívül zavaró, hogy nincs egy olyan idősáv, amikor zavartalanul lehet legalább 45 

percet tanulni. A négy felsős osztályba járó gyerekek eleve egymást is zavarják, s ehhez 

még a külső zavaró tényezők is rásegítenek, valójában nem tudnak elmélyülten tanulni. 

- tudatos felkészülés a kompetenciamérésre: folyamatosan megtörtént, a 

kompetenciamérés azonban elmaradt. 

 

6. Felzárkóztatás  

- A lemorzsolódás a rendelet által megengedett érték alatti tartása: korrepetálásokkal, 

egyéni megsegítéssel igyekeztünk e feladatot teljesíteni. 

 

II. A humán munkaközösség szakmai munkájának értékelése 

 

A munkaközösség összehangolt munkáját nehezítette, hogy a 4 fő teljes állású munkatárs 

mellett részmunkaidőben dolgozó kollégák száma 7. Teljes létszámmal egyetlen alkalommal 

sem tudtunk értekezletet tartani. Nagy Mariann kolléganő tartós távolléte miatt valamint olyan 

témák kapcsán, melyek minden felső tagozaton tanító kollégát érintett, több alkalommal 

összevont munkaközösségi értekezletet tartottunk. Az, hogy a tanév feladatait megosztottuk a 

két munkaközösség között, nem igazán nevezhető szakmaiságnak. Sajnos az egy tanév alatt 

sem tudtuk közös erővel sem kialakítani azt a szakmai munkaközösségi rendszert, amiért ez 

létrejött. Sokszor beszélgettünk a munka hatékonyságának növelése céljából, hogy miként 

lehetne gyakorlatiasabb módon a szakmai megsegítést megerősíteni. Talán egy közismereti 

munkacsoport létrehozása megoldás lehetne a szakmai munka erősítésére. Az osztályfőnöki 

munkacsoport felső tagozaton és a középiskolában külön, pedig megsegíthetné a mindennapi 

munka szervezését. 

Az online térben folytatott oktatás teljes mértékben átalakította a mindennapjainkat. A szakmai 

megsegítés egymás segítését jelentette szakmai munkaközösségektől függetlenül. Több 

osztályfőnök kolléga jelezte, hogy rengeteg munkája ment el arra, hogy a gyerekeket motiválja, 

megadott határidőre a feladatokat a gyerekek visszaküldjék. 

Az iskolaépületben folytatott oktatás során gondot okozott, hogy egyik felső tagozatos 

osztályban sincs olyan telepített IKT eszköz, melynek segítségével a tanóra elejétől lehetne akár 

vetítéssel színesített órát tartani. A szünetek pedig nem adnak annyi időt, hogy az egyik óráról 

a másikra átszerelve meg tudjuk oldani a zökkenőmentes tanítást. Ezért vagy a tanóra 45 perce 

sérült vagy nem tudtunk annyi digitális tanórát tartani, amennyit szerettünk volna. Az online 

digitális oktatás után pedig elengedhetetlenül fontos lenne a már megszerzett digitális 

alapkompetenciák továbbfejlesztésére építeni. Ezért szeretnénk kérni mindegyik felső 

tagozatos osztályba telepített projektort kérni, ahol nem hosszabbítókkal oldjuk meg a 

biztonságos működtetést.  

És ha már ilyen ügyesen használták a gyerekek a digitális eszközöket, érdemes lehet 

elgondolkodni még egy osztálynyi tanuló számára tabletek beszerzésén.  

A nyelvoktatásban továbbra is problémát jelent megfelelő számú és minőségű CD lejátszó és 

hangfal megléte. 
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A könyvtárba szeretnénk egy álló táblát valamint a többi tanteremben is jó minőségű táblákat 

(a 9. 10. 11. teremben nagyon kopottak, nehezen olvashatóak a táblák). 

A humán munkaközösség éves munkájának értékelését a humán munkaközösség 2020. június 

23-án tartott munkaközösségi értekezletén elfogadta. 
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3. sz. melléklet  

Reál munkaközösség 2019/2020-as tanév végi beszámoló 

 

 

A munkaközösség teljes állású tagjai: 

 

Nagy Mariann matematika-számítástechnika  

Palásti Bence testnevelés 

Fodor Tibor földrajz-testnevelés 

Sebők István matematika-fizika 

 

Nem teljes állású tagjaink: 

Boros Éva biológia-kémia 

Végvári István matematika 

Kiss István informatika 

 

 

Itt szeretném megjegyezni, hogy mint reálos munkaközösség vezető elég nehéz dolgom volt, a 

kevés tagszám és a különböző osztály/korosztályban való tanítás miatt, szakmai segítséget 

véleményem szerint egyébként is kérünk, de a középiskolában tanuló gyerekekkel való 

problémát, sokszor nem tudtam segíteni megoldani, mivel nem ismerem őket/a helyzetet. 

Javasolnám, hogy következő tanévben ne a tanárokat nézve osszuk fel munkaközösségekre a 

kollégákat, hanem a diákokat nézve (és az ő problémáikat) alsó/felső/középiskola 

közismereti/középiskola művészeti részekre. Lehet, hogy így egy kolléga több munkaközösség 

része lesz, de azt gondolom, hogy akkor az átfedések miatt még javunkra is válhat, ha több 

munkaértekezleten vesz részt ugyanaz az ember. 

 

A idei tanévben a „Tehetség, egészség, környezetvédelem!” jegyében terveztük a 

programjainkat. A tehetséget pedig akkor tudja a tanuló a legjobban megmutatni, ha megfelelő 

környezet veszi körül és kiváló egészségnek örvend. 

 

Programjaink március 16-a utáni időszakokban a digitális oktatás miatt átalakult, illetve 

elmaradt. 
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Országosan kapcsolódó programjaink:  

 

Elmaradt programok: 

 

TeSzedd! Önkéntesen a tiszta Magyarországért! (március 18-24) Felelős: Boros Éva 

A Föld világnapja. Geológiai-földrajzi vetélkedő (04.22.) Felelős: Fodor Tibor 

Madarak és fák napja. Madáretető készítés, fa örökbefogadás. (05.10) 

Fenntarthatósági projekthét (04.20-04.24.) 

 

Megvalósultak: 

 

PontVelem Okos program a  szelektív hulladékgyűjtéshez. (egész tanévben) Felelős: Boros 

Éva 

Állatok világnapja. Felelős állattartás, ismerkedés az állatokkal. Felelős: Nagy Mariann Egész 

nap vendégünk volt a kiskutyám (Maki). 

 

 

Egész napos, egész iskolát érintő programjaink: 

 

Elmaradt programok: 

 

Launai nap és Gála (04.24.) 

 

Átalakult programok: 

 

DÖK nap  Felelős: Palásti Bence 

A DÖK nap átalakult gyereknappá, melyet digitális formában Takácsné Pogrányi Irén és Nagy 

Mariann valósított meg a DÖK támogatásával. A diákok egy 2 részes Mézga család epizódot 

nézett meg (A számítógép- a digitális oktatás miatt), melyhez egy totót kellett kitölteni. 

Jutalmul a bizonyítványa mellé kapott egy Balaton szeletet, melyet a DÖK finanszírozott. 

 

Megvalósult programok: 

 

Farsang SZMKval közösen felelős Palásti Bence 

Farsang megszervezése a szülői munkaközösséggel. Jó hangulat volt végig a programok 

megfelelő aranyban lettek beosztva. A pénz bevétel jóval meghaladta az elképzelhetőt.  
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Egészségnap Gyümölcs szobrászat 

Pályaorientációs nap Bonbonetti Gyár Felelős: Nagy Mariann 

 

 

Egész iskolát érintő további programjaink: 

 

Elmaradt programok: 

 

Ki miben tudóspalánta? (04.22.) Közösen a humán munkaközösséggel. 

Mézeskalács készítő verseny (december) 

Fizibusz (április) Felelős: Sebők István 

A fizika mindenkié Felelős: Sebők István 

Eötvös labor (Tata) meglátogatása Felelős: Sebők István 

 

Megvalósult programok: 

 

Papírgyűjtés (szeptember) Felelős: Fodor Tibor-Palásti Bence 

Kupakgyűjtés Palásti Bence 

Kupakgyűjtés kezdeményezése egy beteg kisgyermeknek. Iskola szinten a kijelölt 

kupakgyűjtőkbe szedték a gyerekek és több, mint 100 db teli üveg telt fel. Osztályszinten a 

következő tanév elején fogjuk kihirdetni. 

 

Sportprogramok: Felelősek: Fodor Tibor és Palásti Bence 

 

Megvalósult programok: 

 

Atlétikai futás 

A mezei atlétikai futóversenyen is rész vettünk igaz nem olyan nagy szinten, mint vártam és az 

eredmények sem lettek a legjobbak. 

Korcsolya (jég) Palásti Bence, Kecskeméti Éva Kinga 

Januárban Kinga segítségével lebonyolítottunk két alkalommal jégkorcsolyázási lehetőséget. 

Mind két alkalommal több, mint 20 gyermek vett részt.  

Elmaradt programok: 

 

Mikulás kupa (december) 
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Valentin napi kupa (február) 

 

Egyéb programok: 

 

Olvasd át az éjszakát a humán közösséggel szerveztük meg és fantasztikus élmény volt látni, 

hogy még mindig vannak olyan diákok, akik szeretnek könyvet olvasni.  

Matematika versenyek, melyeken tanulóink részt vettek Felelősök: Sebők István, Végvári 

István, Nagy Mariann 

Matatatúra 

Levelezős Matematika 

Zrínyi Ilona Matematikaverseny A középiskolában a táblázaton kívül több diák is részt vett: 

11. évfolyamon: Nagyfi Máté 8. hely Tóth Andrea 9. hely, 12. évfolyamon: Veszprémi Dániel 

8.hely, Marton Vivien 9. hely, Nagy Alexa 10. hely 

 

verseny neve 

verseny fajtája: 

(országos, 

nemzetközi, 

városi, regionális) 

helyezés Tanuló neve 
felkészítő 

tanár 

Matatatúra 

csapatverseny 

regionális 2. helyezés Bencsics 

Bendegúz 

Bükki 

Richárd 

Fekete 

Ferenc 

Németh 

László 

Nagy Mariann 

a versenye 

elkísérte 

őket:Sebők 

István 

Matatatúra 

csapatverseny 

regionális  

 

 

Kiss Laura 

Németh 

Hanna 

Rehák 

Botond 

Igaz 

Zsombor 

Nagy Mariann 

a versenye 

elkísérte 

őket:Sebők 

István 
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Zrínyi matematika 

tesztverseny 

megyei szinten 103. hely Kiss Laura  

Zrínyi matematika 

tesztverseny 

megyei szinten 3. hely Rehák 

Botond 

Mohácsyné 

Ludl Mária 

Zrínyi matematika 

tesztverseny 

megyei szinten 39. hely Winkler 

László 

Mohácsné Ludl 

Mária 

Zrínyi matematika 

tesztverseny 

megyei 2. helyezés Véber 

Vanessza 

Orsolya 

Sebők István 

Zrínyi matematika 

tesztverseny 

megyei 5. helyezés Szabó 

Dániel 

Sebők István 

Zrínyi matematika 

tesztverseny 

megyei 1. hely Fizel 

Barbara 

Végvári István 

Zrínyi matematika 

tesztverseny 

megyei 4. hely Sivinger 

Réka 

Végvári István 

Zrínyi matematika 

tesztverseny 

megyei 5. hely Plavecz 

Enikő 

Végvári István 

Levelezős matematika térségi a 

veszélyhelyzet 

miatt vége 

szakadt 

Kiss Laura 

Németh 

Hanna 

Rehák 

Botond 

Németh 

Flóra 

Winkler 

László 

Bencsics 

Bendegúz 

Nagy Mariann 
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Elmaradt programok: 

 

Szeretnénk továbbá egy közlekedésbiztonsági versenyt a tavasszal, mely két részből állna: egy 

közlekedési ismeretek totóból és egy kerékpáros ügyességi versenyből. 

 

Azokat a tanulókat, akik az iskolai életben aktívan részt vesznek (versenyeken jól szerepelnek) 

feljuthatnak a NumberOne buszra, mely elviszi őket egy tanítási napon a Csodák 

Palotájában. 

 

Az idei évben szeretnénk a sport-, fizika és kémia szertár eszközeit feltölteni, megújítani, 

valamint a külső focipályához egy védőhálót felszereltetni. 

 

Tabletek használata, pedagógus kollégák segítése bármely informatikai kérdésben. Felelős:Kiss 

István 

 

 

A digitális oktatás: 

 

A digitális oktatás mindenkit próbára tett, de mindenki a maga módján próbálta magából a 

legjobbat kihozni. A reál munkaközösségben tanított tantárgyakból, 1 db bukás lett 9.-ben 

földrajzból.  

Márciustól rendszeren beszéltem a kollégákkal, de nem csak a reál munkaközösség tagjaival, 

hanem inkább a felsős kollégákkal, hiszem a problémáink ezen a részen futottak össze. 

A jövőben a digitális oktatást, szerintem mindenképpen a gyerekek felől komolyabban kellene 

venni, rengeteg későn leadott feladat volt, ez valószínű a szokatlan helyzet és a napirend hiánya 

okozta. A mi oldalunkról javasolnám, hogy alap rendszernek hagyjuk meg a Kréta rendszert, 

ahova mindenki elküldené a házit. Az office 365 vagy éppen a classroom intézményi 

regisztrációval sokkal használhatóbb lenne, meglátásom, hogy itt is a diákot kellene nézni, a 

felsőben a sok fel le töltés az officeba nehezebben kezelhető volt (főleg 5.-ben), míg a 

classroomot megnyitva egy tesztet már egyedül is meg tud oldani. Így a középiskolás 

kollégákkal egyeztetve, akár ott lehetne egy office, míg az általános iskolára javasolnám a 

classroom használatát. Utóbbit szívesen megmutatom és megtanítom a kollégákat a használatra, 

függetlenül attól, hogy lesz e még ilyen helyzet. Én személy szerint szívesen használom ezután 

is a classroomot például házi feladathoz. 

 

Neszmély, 2020.06.19. 

 

      Nagy Mariann  

      munkaközösségvezető 
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4. sz. melléklet  

Szakmai év végi beszámoló 

Művészeti munkaközösség éves beszámoló 

2019-2020 tanév 

 

Tapasztalatok, eredmények a szakmai tanárok éves beszámolói alapján 

Szakmai tanárok:Tomachofné Dolezsán Ágnes, Zichó Gabriella, Tatárné Gábor Éva, Petró 

Petra, Kerti Tibor, Hordós Boldizsár, Sántha Péter, Kenéz Anikó 

  

 Tapasztalatok 

Az elmúlt év a karantén időszakáig egy viszonylag nyugodtabb tanév volt, mely adódik a 

művésztanárok sikeres együttműködéséből és a kiszámíthatóbb éves programból is. Két 

gyakornok kolléga Petró Petra és Hordós Boldizsár megfelelő tapasztalatokra tettek szert előző 

évben, hogy munkájuk hatékonyabb legyen. Az év középiskolához kapcsolódó eseményei 

rendben zajlottak ősztől a felvételiig, ill. annak értékeléséig. Diákjaink az év folyamán 

változóan teljesítettek, ami a szakmai tantárgyakat illeti, eltérő munkamorállal évfolyamonként. 

 Az év során a tanmenet szerinti haladást nem mindenhol lehetett tartani, ez főként a 

számítógépes grafika oktatására érvényes, illetve kisebb módosításokkal lehetett a többi 

tantárgy követelményeit teljesíteni, melynek oka a kényszerű online oktatásra való áttérés. 

Igazgatónő javaslatára a szakmai órákat projektbe összevontan kezdtük el oktatni melyektől a 

diákok számára remélünk egy követhetőbb tanulási módot a számukra is nehéz időszakban.  

 A tanári beszámolók is általában nagyobb hangsúlyt fektettek az online időszak leírására, 

melynél kiemelik mind a pozitívumokat, mind a negatívumokat. Ez utóbbi sikeresnek 

tekinthető a tanári együttműködés, és a körükben születő kreatív megoldások szempontjából, 

valamint a diákok önállósulása, és egyedi munkáik megvalósulása szemszögéből is. Néhány 

diákot sikerült az iskolában ismert passzív magatartásából kimozdítani, és az online oktatást 

előnyére fordítani. 

A szaktanárok véleménye a projektek sikerességéről nem egységes. Az biztos, hogy a diákoktól 

ez nagyobb önfegyelmet és önállóságot igényelt, mint az órai munka. 

 Az év egészére jellemző, hogy évfolyamonként egészen eltérő, az aktivitás szempontjából 

különböző tanulócsoportokkal dolgozhattunk: a 9. osztályról kialakult egy pozitív, munkára 

bevonható évfolyam képe, a 10 osztálynál továbbra is tartotta magát legérdeklődőbb 

legaktívabb osztály elnevezés, a 11 osztály maradt továbbra is a legnehezebben kezelhető és 

legtöbb támogatást igénylő évfolyam, a 12. osztályra vonatkozóan pedig nem változtatott az 

addig kialakult kép miszerint kényelmes, nehezen motiválható társaság, mely sajnos a szakmai 

érettségi eredményeiből is kitűnt. 
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Eredmények 

Idén összesen hat versenyen, ill. pályázaton indítottuk diákjainkat, de kevesebb eredményes 

versenyzőnk volt, mint az eddigi években. 

Ennek természetesen az aktív időszak rövidsége is oka. Díjazottunk kettő volt az idén, a 

Tálentum Dzsungel rajzpályázatán Hadi Laura 13-os első díjat, a 10-es Pados Vivien pedig 

második díjas lett. A budapesti Kondor Béla Közösségi Ház Képző és iparművészeti 

pályázatára sok diákunk munkáját elküldtük, de a kiállítás tavaszi megnyitására már nem került 

sor. Az Ágazati Szakmai Tanulmányi Versenyen a 12. évfolyamos Lévai Hanna és Plavecz 

Enikő kerültek be a döntőbe 28. illetve 26. helyezettként.  A III. Országos Festészeti Versenyen 

való részvétel, melyen Ősze Rebeka és Plavecz Enikő 12. évfolyamos diákok indultak, a 

felkészítő tanár megbetegedése miatt nem volt elég igazán eredményes. 

Egy budapesti zenekar logo tervének megalkotására belső pályázatot hirdetett iskolánk diákjai 

számára, mely sikeresen, Németh Kitti, 10. évfolyamos diák logo tervének kiválasztásával 

zárult. 

Az idén ismét több diákunk szerepelt a XV. Országos Középiskolás Képzőművészeti 

Diáktárlaton is néhány alkotással. 

További rendezvények melyeken iskolánkat képviseltük: 

Tatabányai Pályaválasztási Kiállítás, Őszi Ízek Fesztiválja Dunaalmáson és a Tatai Advent. 

Múzeumok, kiállítások és intézmények melyeket meglátogattunk: 

Budapesten a Magyar Nemzeti Galéria, a Sándor Palota, a Ráth György Villa, a Szépművészeti 

Múzeum, a Nemzeti Múzeum, a Várfok Galéria, a Józsefvárosi Galéria, Bécsben az Albertina.  

Magyar Képzőművészeti Egyetem, Moholy Nagy Iparművészeti Egyetem, Corvin Rajziskola, 

Budapesten a Digitalpress Nyomda és a Fókusz Fox Filmstúdió. 

Nagy elismerésnek tekintjük a Történelmünk darabkái giga puzzle megrajzolásának 

lehetőségét. 

https://netmediator.hu/tehetseggondozas-muveszi-fokon/ 

Az iskolánkról megjelent cikk. 

 

Kenéz Anikó 

szakmai igazgatóhelyettes 

Neszmély, 2020 06. 23.                                                       
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5. sz. melléklet  Alapfokú művészeti iskola  beszámolója 

2019/2020-es tanév 

 

Név: Sárvári Zsuzsanna, Dezső Marianna, Nagy László, Menyhárt László, Bánáti Norbert 

Munkakör(ök): zenetanár 

Tanított csoportok, illetve tantárgyak felsorolása: szolfézs, fuvola, zongora, gitár, ütő, rézfúvó 

Általános észrevételek: 

- Rövid átfogó értékelés: a tanév elején kitűzött célok megvalósulása 

A 2019/2020-as tanév fő célja a zeneiskolai növendéklétszám megtartása és növelése volt. Ebből a 

szempontból kiemelt figyelmet kapott a süttői telephely, mivel a tavalyi tanév végén többen jelezték 

a kimaradásukat, új beiratkozó pedig szeptember első hetéig nem jelentkezett. A létszám csökkenése 

miatt az ottani A2-es szolfézs csoportot meg is kellett szüntetni, a beiratkozott 3 növendék a 

neszmélyi szolfézs csoportba kényszerült átjárni a kötelező órákra. Szeptember elején a toborzó 

munkának köszönhetően sikerült egy előkészítő szolfézs csoportot verbuválni. Közülük többen idén 

már teljes normatívás, hangszeres főtárggyal kiegészített oktatást vesznek igénybe. 

Az éves munkatervünket követve az első félévben a kötelező tanszaki hangversenyek és a félévi 

vizsgák megrendezésre kerültek. A kötelező koncerteken kívül második félév elején a zongora 

tanszak növendékei nagy sikerrel mutatták be a „Meseképek” című előadást, aminek létrejöttében a 

szülők és közismereti kollégák is aktívan részt vállaltak. Idén több zongorista növendék is felkészült 

a megyei zongoraversenyre, ami sajnos az egészségügyi vészhelyzet miatt elmaradt. Márciusban 

négy hangszeres növendékkel érdeklődőként részt vettünk a tatai Menner Bernát zeneiskolában 

megrendezett megyei kamarazene fesztiválon. Ez jó alkalom volt egy külsős, közös kulturális 

programra, illetve kitekintést nyújtott növendékeinknek a szorgalmas zenetanulás távlati 

eredményeire. 

Március közepétől zeneiskolánk is sikeresen vette az akadályokat a digitális oktatásra való 

átállásban. A hangszeres órákat a Messenger ill.  Zoom alkalmazásokkal tudtuk megtartani, a 

kötelező szolfézs órákat pedig óravázlat, hangzó anyag, a Wordwall és a Redmenta program 

segítségével pótoltuk. A Zoom alkalmazást használva bonyolítottuk le a második félév kötelező 

tanszaki hangversenyét és az év végi vizsgáinkat.  

Nagyon hasznosnak bizonyultak a tavasszal szervezett webináriumi alkalmak is.  

- Legfontosabb személyes eredmények: 

A süttői telephely növendéklétszámának növelése, trombita tanszak megmentése.  
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- Személyes problémák, egyéb felvetések: 

Változatlan problémánk a teremhiány. Az ütő és a gitár tanszak zavartalanul tartja óráit a 

zeneteremben, ez a jövő tanévben sem kíván változtatást. A zongora órákat idén is több ízben 

zavarta az ebédelési időszak és a vízhálózat használata, mivel a terem nem hangszigetelt. Jövőre 

kérdéses a szolfézs és fuvola órák helyszíne is, mivel a megnövekedett általános iskolai 

gyereklétszám miatt várhatóan minden teremben délután 15 óráig számíthatunk napközis, 

tanulószobás foglalkozásokra.  

- Eszköz-, felszerelés-fejlesztési javaslat, hiányzó taneszközök pótlása: 

Az induló Hangszercsere Programnak köszönhetően további beszerzésekre kapunk lehetőséget. 

Ebből a gitár tanszakot szeretnénk fejleszteni ¾-es (kezdő növendék számára kiadható) gitár és 

lábtartók vásárlásával. Amennyiben keretünk engedi, további 3 fife-ot is kérünk majd a kezdő 

fuvolisták számára. 

Jelenleg a tanszakaink megfelelően el vannak látva hangszerekkel.  

Javaslatként felmerült a szeptembertől kezdődő Kréta rendszerre való átállás miatt a tanári laptopok 

igénylése. 

 

Tanulócsoportonkénti észrevételek: 

- rövid átfogó értékelés: a tanév elején kitűzött célok megvalósulása 

Zongora: a tanszak év elején 18 növendékkel indult. Az idén beiratkozottak száma pillanatnyilag 14 

fő, a tandíjrendeletünk aktualizálása után várhatóan 1 fő tandíjas tanulóval bővül a létszám. A 

létszám csökkenésének okai: 1 fő befejezte a művészeti tanulmányait, 1 fő a továbbképző 

évfolyamból marad ki, 1 fő számára nem vállalható nehézséget okoz az általános iskolai 

tanulmányai mellett az egyéb oktatás és 1 fő az átjárást nem tudja a továbbiakban vállalni. 

Az évben 10 fő szaktanári és 2 fő igazgatói dicséretben részesült. 3 növendék felkészült a regionális 

zongoraversenyre, amin nem tudtak részt venni. 1 fő művészeti záróvizsgát tett a tizedik év végén.  

 

Furulya: várhatóan 5 előkészítő szolfézsos növendék kezdi meg hangszeres tanulmányait előkészítő 

furulya hangszeren. 

 

Fuvola: a tanszak 6 növendékkel indult. Közülük 1 süttői növendék kimaradt az iskolai tanulmányai 

miatt.  

Neszmély székhelyre már beiratkozott egy új növendék, és a süttői telephelyen is 2 új kezdővel 

bővül a létszám.  

Év végén 3 fő kapott szaktanári dicséretet. Várható létszám évkezdéskor 8 fő. 
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Gitár: a tanszak 4 növendékkel indult. 1 növendék kimaradt, helyette 1 előkészítős növendéket 

felvettünk. Az év végén a főtárgytanár egészségügyi állapota miatt online beszámoló helyett 

megajánlott gyakorlati jegyet kaptak a növendékek. 

 

Ütő: a tanszak 6 növendékkel indult, közülük 2 fő tandíjköteles. A tanszakon kötelező tárgyként 

kamarazene oktatás is folyt. 

1 fő igazgatói és 2 fő szaktanári dicséretet kapott. A hangszeres ellátottság kiváló. 

 

Rézfúvó: 1 rézfúvós növendékkel indult a tanszak. 2019. október elsejétől Bánáti Norbert vette át a 

tanszakot. A létszám jövőre is marad. 

 

Összességében minden tanszakra vonatkozólag leírható, hogy aktívan közreműködött az évben az 

iskolai műsorokban, rendezvényeken. 

Jelenleg 30 növendék már beiratkozott a jövő évre, 3 növendék szóban jelezte beiratkozási 

szándékát, 3 növendék visszajelzésére pedig várunk. 

 

2019-2020-as tanév programjai 

Szeptember 4. Hálaadó istentisztelet  

Október 1.  Zenei világnap – minikoncertek az aulában 

Október 18. Szaktanácsadói óra – szolfézs A1-2 évfolyam / Hozák Adrienn  

Október 25. Összevont zongora- és fafúvós tanszaki hangverseny 

December 14. Félévi hangszeres vizsgák 

       19. Süttő – karácsonyi műsor 

       20. Iskolai karácsonyi ünnepség  

Február 7. Meseképek – zongora tanszak koncertje 

Április 24. Online zongora tanszaki koncert 

Május 14. Online fuvola tanszaki koncert 

Május 30. Év végi online hangszeres vizsgák  
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6.sz. melléklet Iskolai programnaptár 2019-2020 

 

 

Felelős

általános iskola középiskola AMI

1.

2. hétfő 1. beiratkozás a héten osztályfőnökök, Sárvári Zsuzsi

3. kedd 2.

4. szerda 3. Valkiné Gúthy Éva

5. csütörtök 4.

6. péntek 5. 12. kirándul TNM Orova Ágnes

7. szombat Orova Ágnes

8. vasárnap

9. hétfő 6.

10. kedd 7.

11. szerda 8.

12. csütörtök 9.

13. péntek 10.

14. szombat

15. vasárnap

16. hétfő 11.

17. kedd 12.

18. szerda 13.

19. csütörtök 14.

20. péntek 15.

21. szombat

22. vasárnap

23. hétfő 16.

24. kedd 17.

25. szerda TNM 1. Tanítok

26. csütörtök 18. Demokráciajáték Irénke

27. péntek 19. Magyar népmese napja Tanítók

28. szombat

29. vasárnap

30. hétfő B 20.

Sz
e

p
te

m
b

e
r

Nap Hét
Tanítási 

nap 

száma

B

A

B

A

Program

Hálaadó istentisztelet az iskola felújításáért

8.00 Tanévnyitó, Szülői értekezletek a héten

Pályaorientációs nap

Felelős

általános iskola középiskola AMI

1. kedd 21.

Zene világnapja - 

minikoncertek a 

szünetekben Valkiné Éva

2. szerda 22.

3. csütörtök 23.

4. péntek 24. Márkus Anna

5. szombat

6. vasárnap

7. hétfő 25.

8. kedd 26.

9. szerda 27. Idősek napja Mónika, Erika

10. csütörtök 28.

11. péntek 29. Anna és Bence

12. szombat

13. vasárnap

14. hétfő 30.

15. kedd 31.

16. szerda 32.

17. csütörtök 33.

18. péntek 34. P. Mónika

19. szombat Idősek napja Bécs - Albertina kiállítás M. Erika, P. Mónika

20. vasárnap

21. hétfő 35.

22. kedd 36. Irénke, Bence

23. szerda

24. csütörtök 37.

25. péntek 38. Társadalmi munka

26. szombat

27. vasárnap

28. hétfő öszi szünet

29. kedd öszi szünet

30. szerda öszi szünet

31. Csütörtök öszi szünet

Reformáció napja 1. órában

Tanítási 

nap 

száma

Teremtés hete

Program

Ünnepi megemlékezés

Ünnepi megemlékezés

Tök jó nap

Olvasd át az éjszakát

O
kt

ó
b

e
r

Nap Hét

B

A

B

A

B
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általános iskola középiskola AMI

1. Péntek B

2. Szombat

3. Vasárnap

4. Hétfő 39.

5. Kedd 40.

6. Szerda 41.

7. Csütörtök 42. Pályaválasztási kiállítás Rajzosok

8. Péntek 43. Pályaválasztási kiállítás Rajzosok

9. Szombat Pályaválasztási kiállítás Rajzosok

10. Vasárnap

11. Hétfő 44. Mártonnapi felvonulás Tanítók

12. Kedd 45.

13. Szerda 46. 13. évfolyam Bp. Kiállítás Dolezsán Ági

14. Csütörtök 47. 13.00 7 torony fesztivál Nyílt nap

15. Péntek 48.

16. Szombat hittanverseny Nagyigmándon Felvételi előkészítő1. Kenéz Anikó, Valki Éva

17. Vasárnap

18. Hétfő 49.

19. Kedd 50.

20. Szerda 51. Szépíró verseny Marietta

21. Csütörtök 52.

22. Péntek 53.

23. Szombat Felsős hittanos találkozó Balatonfüredrajzszakkör Éva, Irénke, Ildikó

24. Vasárnap

25. Hétfő 54.

26. Kedd 55.

27. Szerda 56.

28. Csütörtök 57.

29. Péntek 58. Advent 1.

30. Szombat
Felvételi előkészítő 2. 

Mikulásváró hangverseny - 

1. tanszaki Dolezsáőn Ági, Gábor Éva

Felelős
N

o
ve

m
b

e
r

Nap Hét

A

B

Tanítási 

nap 

száma

Program

A

B

Közös kötelező Istentisztelet

őszi szünet vége

Fogadóóra

általános iskola középiskola AMI

1. Falusi Advent

2. Hétfő 59.

3. Kedd 60.

4. Szerda 61.

5. Csütörtök 62.

6. Péntek 63. Tanítók

7. szombat tnm 2. Bence, Kinga Ildikó

8. vasárnap

9. Hétfő 64.

10. Kedd 65. alsósoknak 3. órában bábozás

11. Szerda 66. Nyílt nap Anikó

12. Csütörtök 67.

13. Péntek 68. Tatai Advent Anikó

14. Szombat 69.

Félévi, hangszeres 

vizsga; H. Ildikó,K. Hajnalka

15. Vasárnap

16. Hétfő 70.

17. Kedd 71.

18. Szerda 72.

19. Csütörtök 73.

20. Péntek 74. Pusztai Mónika

21. Szombat

22. Vasárnap Falukarácsony Pusztai Mónika

23. Hétfő

24. Kedd

25. Szerda 

26. Csütörtök

27. Péntek

28. Szombat

29. Vasárnap

30. Hétfő

31. Kedd

Felelős

A

B

Advent 4. Karácsonyi ünnepély

Adni jó! egészségnap Advent 2.

Mikulás

MUNKANAP - Félévi, hangszeres vizsga; Luca napi 

kézműveskedés

téli szünet

téli szünet

Nap Hét

D
e

ce
m

b
e

r

A

B

A

ledolgoztuk

Ünnep

Ünnep

ledolgoztuk

Tanítási 

nap 

száma

téli szünet

Program
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Felelős

általános iskola középiskola AMI

1. Szerda

2. Csütörtök

3. Péntek

4. Szombat

5. Vasárnap

6. Hétfő 75.

7. Kedd 76.

8. Szerda 77.

9. Csütörtök 78.

10. Péntek 79.

11. Szombat Felvételi előkészítő 3.

12. Vasárnap

13. Hétfő 80.

14. kedd 81.

15. Szerda 82.

16. Csütörtök 83.

17. Péntek 84.

18. Szombat

19. Vasárnap

20. Hétfő 85.

21. kedd 86.

22. Szerda 87. Magyar kultúra napja Pörsökné Hajni

23. Csütörtök 88.

24. Péntek 89. I. félév vége

25. Szombat

26. Vasárnap

27. Hétfő 90. Bizonítvány kiosztása

28. kedd 91. Bizonítvány kiosztása

29. Szerda 92. Bizonítvány kiosztása

30. Csütörtök 93. Bizonítvány kiosztása

31. péntek 94. Bizonítvány kiosztása Orova Ági

Program

téli szünet

téli szünet

Osztályozó értekezlet

Ja
n

u
á

r
Nap Hét

Tanítási 

nap 

száma

A

B

A

B

A

Szalagavató Tata Művelődési Ház

Felelős

általános iskola középiskola AMI

1.

2.

3. Hétfő 95.

4. Kedd 96.

5. Szerda TNM 3.

6. Csütörtök 97.

7. Péntek 98. Előadás Zongorások Dezső Mariann

8. Szombat Felvételi előkészítő 4.

9. Vasárnap

10. Hétfő 99.

11. Kedd 100.

12. Szerda 101. B. Ildi, Erika

13. Csütörtök 102.

14. Péntek 103.

15. Szombat Farsangi Bál Bence, SZMK

16. Vasárnap

17. Hétfő 104. Szépolvasó verseny

18. Kedd 105. Szülői értekezlet Refi szülői értekezlet Hörömpöliné, Koósné Hajni

19. Szerda 106.

20. Csütörtök 107.

21. Péntek 108.

22. Szombat

23. Vasárnap

24. Hétfő 109.
25. Kedd 110.
26. Szerda 111.

27. Csütörtök 112.

28. Péntek 113.

29. Szombat Középiskolai felvételi Kenéz, Dörömbözy

A

B

A

Fe
b

ru
ár

Program
Nap

Tanítási 

nap száma
Hét

B Nevelőtestületi értekezlet, . Szülői értekezlet

Korcsolya
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Felelős

általános iskola középiskola AMI

1. Vasárnap

2. Hétfő 114. Ágazati szakmai verseny 8:00 Dolezsán

3. Kedd 115. Ágazati szakmai verseny 9:00 rajz Pesten Dolezsán

4. Szerda 116. Festészeti verseny Bp Anikó - Ági

5. Csütörtök 117. Festészeti verseny Bp

6. Péntek 118. Festészeti verseny Bp

7. Szombat Középiskolai pótfelvételi Kenéz, Dörömbözy

8. Vasárnap

9. Hétfő 119.

10. Kedd 120.

11. Szerda 121. Lázár Ervin program 6. o 

12. Csütörtök 122.

13. Péntek 123. Pörsökné Hajni

14. Szombat Műsor 10.00

15. Vasárnap

16. Hétfő 124.

17. Kedd 125.

18. Szerda 126.

19. Csütörtök 127. Oviakadémai,nyíltnap

Oviakadémia 1. - Nyílt nap; Zisk. 

előkészítős bemutatkozás Tanítók

20. Péntek 128.

21. Szombat

22. Vasárnap

23. Hétfő 129.

24. Kedd 130.

25. Szerda 131.

26. Csütörtök 132. Oviakadémia Tanítók

27. Péntek 133.

28. Szombat

29. Vasárnap

30. Hétfő 134. Erdélyiek jönnek

31. Kedd 135. Lázár Ervin program . 3.o 14,30

Program

M
ár

ci
u

s
Nap Tanítási 

nap 

száma

Hét

B

A

B

A

B

Műsor

Felelős

általános iskola középiskola AMI

1. Szerda 136.

2. Csütörtök 137.

3. Péntek 138. Erdély megy

4. Szombat

5. Vasárnap

6. Hétfő 139. Szavaló verseny Á. Hajni, B. Ildikó, M. Erika

7. Kedd 140.

8. Szerda 141. Húsvéti készülődés

Tavaszváró hangverseny - 2. 

tanszaki; H. Ildikó, K. Hajnalka

9. Csütörtök

10. Péntek

11. szombat

12. vasárnap

13. Hétfő

14. Kedd

15. Szerda 142.

16. Csütörtök 143.

17. Péntek 144.

18.

19.

20. Hétfő 145.

21. Kedd 146. Ki miben tudós palánta Irénke

22. Szerda 147. Helyesíró verseny 3-4. osztály Fogadóóra B. Ildikó, Marietta

23. Csütörtök 148.

24. Péntek tnm 4. Launai nap és Gála 12. o nem tanítás nélküli. Tanítás van nekik. Sárvári Zsuzsi

25.

26.

27. Hétfő 149.

28. Kedd 150.

29. Szerda 151.

30. Csütörtök 152. 12.; 13. évfolyam utolsó tanítási nap Középiskolai Ballagás Orova Ági és Gabi

Á
p

ri
lis

tavaszi szünet

Nagypéntek

Húsvét

tavaszi szünet

B

A

B

A

B

Girodi Itális Neszmélyi futama

Tanítási 

nap 

száma

Program
HétNap
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Felelős

általános iskola középiskola AMI

1. Péntek B

2. Szombat

3. Vasárnap Marietta

4. Hétfő 153. Magyar érettségi + szakmai vizsga tnm 7

5. Kedd 154. Matematika érettségi + szakmai vizsga tnm 8

6. Szerda 155. Történelem érettségi

7. Csütörtök 156. Angol érettségi

8. Péntek 157. Német érettségi

9. Szombat

10. Vasárnap

11. Hétfő 158.

12. Kedd 159.

13. Szerda 160. Fejszámoló verseny  

14. Csütörtök 161. Szakmai érettségi

15. Péntek 162.

16. Szombat

17. Vasárnap

18. Hétfő 163.

19. Kedd 164.

20. Szerda 165. Nyelvi mérés

21. Csütörtök 166.

22. Péntek 167. 13.00 Játék 6Árok nélkül Dunaalmás

23. Szombat Közlekedési verseny Bp 1-2. osztály

24. Vasárnap

25. Hétfő 168.

26. Kedd 169.

27. Szerda 170.

28. Csütörtök tnm 5.

29. Péntek 171.

30. Szombat Év végi, hangszeres vizsga

31. Vasárnap Pünkösd

ProgramTanítási 

nap 

száma

Közös Istentisztelet Templom 9.00

Anyák napja a templomban

m
áj

u
s

Nap Hét

A

B

A

B

Ostálykirándulás

Kompetencia mérés

Felelős

általános iskola középiskola AMI

1. Hétfő

2. Kedd 172. Határtalanul

3. Szerda 173. Határtalanul

4. Csütörtök 174. Pörsökné Hajni

5. Péntek 175. Határtalanul

6. Szombat Határtalanul

7. Vasárnap

8. Hétfő 176. Érettségi dolgozatokba betekintés Dörömbözy Margit

9. Kedd 177.

10. Szerda 178.

11. Csütörtök 179.

12. Péntek 180. 18.00 Általános iskolai ballagás

13. Szombat

14. Vasárnap

15. Hétfő TNM6

16. Kedd

17. Szerda Szóbeli érettségi

18. Csütörtök Szóbeli érettségi

19. Péntek

20. Szombat

21. Vasárnap

22. Hétfő

23. Kedd

24. Szerda Középiskolai beiratkozás 8.00-16.00

25. Csütörtök Tanévzáró értekezlet

26. Péntek

27. Szombat

28. Vasárnap

29. Hétfő

30. Kedd

ProgramTanítási 

nap 

száma

Jú
n

iu
s

Nap Hét

A

B

Osztályozó értekezlet

Pünkösd

Összetartozás napja

15.00  Tanévzáró Istentisztelet

utolsó tanítási nap    DÖK nap
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7. melléklet: A tanév végi értekezlet PP-je 
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