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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 
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Belső intézményi szabályzók 

1. Alapító Okirat  

2. Pedagógiai Program 

3. Szervezeti és Működési Szabályzat 

4. Házirend 

Ez évi igénk: 

„Amit tehát szeretnétek, hogy az emberek veletek cselekedjenek, ti is ugyanazt cselekedjétek 

velük, mert ez a törvény." Máté 7:12.  

Ez évben az önmagunk és egymás elfogadása, az egymás iránti megbecsülés, a mottónk, ezzel 

együtt a közösségfejlesztés. 

Ezt tartottuk szem előtt a tanévben. Sajnos a járvány nem engedte, hogy teljes mértékben 

megvalósuljon a választott igénk, de a nyáron igyekeztünk a táborokban erre is nagy hangsúlyt 

fektetni. 

1. Helyzetelemzés 

1.1.Személyi feltételek 

1.1.1. Engedélyezett álláshelyek száma: 28,68 

1.1.2. Betöltött álláshelyek száma: 28,68 

1.1.3. Betöltetlen álláshelyek száma: 0 

Részmunkaidős foglalkoztatottak száma, szakja: 9 fő,  

angol és német nyelv, zongora, fuvola-szolfézs, számítógépes grafika, kommunikáció, 

fuvola, rajz-festés-mintázás  

Óraadói megbízással foglalkoztatottak száma, szakja: 17 fő, 4,8 álláskereten ének, grafika, 

rézfúvós, dob és gitár, német nyelv, informatika, grafikusművész, fejlesztő pedagógus, 

logopédusok, vállalkozói ismeretek, 

2. Pedagógiai munka adatai 

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

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

Ss

z 

Név Óraszám Ellátandó feladatok 

1. Mócherné Lajos Erika 26 tanító, osztályfőnök 

2. Pusztai Mónika 27 tanító, testnevelés, dráma, 

osztályfőnök 

3. Barnáné Szabó Ildikó 26 tanító, osztályfőnök 
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4. Katona Marietta 26 tanító, gyógypedagógus, napközi 

1. 5 

2. 5 

Kósné Juhász Hajnalka 25 tanító- vizuális nevelés 

műveltségi terület, osztályfőnök, 

6. Fenyvesiné Illés Judit 8 magyartanár  

7. Takácsné Pogrányi Irén 26 történelem, technika, hon- és 

népismeret, hittan, tanulószoba, 

osztályfőnök, munkaközösség-

vezető 

8. Nagy Mariann 26 matematika, informatika 

osztályfőnök, munkaközösség-

vezető 

9. Zempléni Ferencné 14 német nyelv általános iskolában 

10. Keresztyén Andrea 5,5 biológia, természetismeret 

11. Fodor Tibor 24,5 földrajz, testnevelés, 

osztályfőnök 

1 Dörömbözy Margit  4 igazgató, rajz 

13. Hörömpöli Tiborné 6 igazgatóhelyettes, technika, rajz 

14. Sebők István 24 matematika, fizika, tanulószoba 

15. Valkiné Gúthy Éva 22 református hittan, egyházi ének 

16. Pörsökné Ágoston Hajnalka 25 magyar nyelv és irodalom, 

történelem, osztályfőnök 

17. Sántha Péter 6 számítógépes grafika gyakorlat 

18. Tatárné Gábor Éva 24 rajz-festés-mintázás, 

művészettörténet, osztályfőnök 

19. Hordós Boldizsár 20 grafika elmélet és gyakorlat, 

művészettörténet 

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

21. Polhammer Andrea 12 angolnyelv 

22. Palásti Bence 26 testnevelés, osztályfőnök 

23. Dr. Ladomérszky Gyuláné 12 angol nyelv, Foglalkozás II. 

24. Orova Ágnes 14 német nyelv, Foglalkoztatás II. 

25. Tomaschofné Dolezsán Ágnes 21 rajz, művészettörténet, 

kortársművészet, osztályfőnök 

26. Söveges Jánosné 1,5 vállalkozási ismeretek, 

foglalkoztatás I. 

27. Márkus Anna 21 történelem, magyar, 

osztályfőnök 

28. Sárvári Zsuzsa 17 szolfézs, furulya 

29.  Dezső Marianna 19,5 zongora 

30.  Bánáti Norbert 1 trombita 

31. Menyhárt László 8 ütős hangszerek AMI 

32. Petró Petra 10 anyagismeret, rajz-festés-

mintázás, ábrázológeometria 

33. Endrédiné Bányavári Éva 4 németnyelv 

34. Rabl Tiborné 5 ének 

35. Kiss István 8 Informatika - középiskola 

36. Végvári István 4 matematika – középiskola 

37. Kenéz Anikó 7 szakmai igazgatóhelyettes, rajz- 

festés, mintázás, 

38. Kerti Tibor 13,5 Szakmai gyakorlati tantárgyak 

39. Nagy László  5 gitár 

40.  Lunacsek Gabriella 5 gyógypedagógus 

41.  Mikonya Hajnalka 3 Logopédus 
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42. Laczó Szabina   

43. Kecskés Edit 4 német nyelv 

44. Sárköziné Kovács Mária 3,5 kémia 

45. Tamás Eszter 20 rajz-festés-mintázás, grafikai 

technológia és gyakorlat, 

általános iskolai rajzszakkör 
 

táblázat nevelőtestületi létszámra bővíthető 

Mesterprogramot végrehajtók az intézményben 

Ssz Név  

1. Dörömbözy Margit vezetői program 

2. Takácsné Pogrányi Irén innovációs program 

   

   
a táblázat nevelőtestületi létszámra bővíthető 

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

Ssz Név Elérni kívánt fokozat 

1. Hörömpöli Tiborné Ped II.  

2. Tamás Eszter Ped I.  

3. Kenéz Anikó Ped II. minősítése átkerült 

őszre  

4. Sebők István Ped II. minősítése átkerült 

őszre 
 

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

 

Az iskolában a jogszabálynak megfelelően biztosítottuk. 

Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek 

igazgatóhelyettes igazgató igazgatóhelyettes igazgatóhelyettes igazgatóhelyettes 

 

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

 

Év eleji adatok Év végi adatok 

Iskolai létszám 236 fő Iskolai létszám 233 fő 

általános iskolai 

létszám:  

88 fő általános iskolai 

létszám:  

 87 fő 

Középiskolai létszám: 112 fő Középiskolai létszám: 197 fő 

Zeneiskolai létszám: 36 fő Zeneiskolai létszám: 36 fő 

 

2.3.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.  
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A nyáron a szakmai tantermeink számát gyarapítottuk, a Teleházban 2 kis tantermet hoztunk létre a már 

meglévő épületünkben. A telephelyen több helyiség kialakítására van lehetőség, így szakmai tanárit és 

a szakmai igazgatóhelyettes számára alakítottunk ki helyiségeket, illetve mosdókat.  

A szobrász szakot sajnos a kevés jelentkező miatt nem indítottuk, de a kialakítást úgy terveztem, hogy 

néhány gipszkartonfal eltávolításával visszaalakítható szobrászműhellyé. 

A székhelyen a néhány éve szétválasztott 3-as tantermet visszaalakítottunk, mert már nincs olyan kis 

létszámú osztály, amely elfért volna benne. 

Zeneiskolánk is gyarapodott hangszerállománnyal. A Református Egyház által lebonyolított 

hangszercsere program keretében hangszereket újítottunk fel, illetve fuvolával, dobokkal gyarapodtunk. 

Hangszerállományunk kiválónak mondható.  

A tantermen kívüli oktatás idején ismét felújítottunk, befejeztük a folyosón a lambériázást, valamint a 

tantermeket fertőtlenítettük. Az udvarban a kicsiknek építettünk egy játszóteret a nyáron, aminek 

eszközeit a Jót ’s jól iskolai alapítványunk, vásárolt számunkra, most már mivel játszani 

gyermekeinknek.   

2.4. A tanév során felmerült nehézségek 
 

Az idei évben több lépcsőben került bevezetésre a digitális tantermen kívüli oktatás, melyre most volt 

időnk felkészülni, így a tavalyi helyett új felületet választottunk és alkalmaztunk, melyet sokkal 

könnyebben tudott tanuló és tanár is kezelni. A tanév végi beszámolókban erről is megkérdeztem 

mindenkit. A szülők is így nyilatkoztak.  

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

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

módosítunk 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. Bízunk benne, hogy a következő tanévben rövidebb időszakokra korlátozódik a tantermem kívüli 

oktatás szakasza. 

3. 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. 
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2.3. 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 is két olyan alkalmat jelölt meg az eddigieken kívül, 

amelyen pedagógus, tanuló egyaránt részt vesz.  

Közös vasárnapi Istentiszteleten veszünk részt Neszmélyen a templomban. 

2020. november 8-án vasárnap 9.00 – a lehetőségekhez mérten szervezzük a járvány 

miatt 

2021. május 13-án Áldozó csütörtök 9.00 – a járvány miatt nem tartottuk meg. 

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

2020. október 1-5-ig a Teremtés hetét tartjuk. – Ezt a rendezvényünket még a személyes 

oktatás keretében tudtuk megtartani. 

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

tagozatos tanulóink szolgálnak, köszöntik az édesanyákat. – ez évben sajnos a templomi 

alkalom elmaradt, az alsós osztályok egyénileg köszöntötték fel az édesanyákat. 

 

5.1 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. 

5.2. 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. 
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• - 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 
 

• - 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. 
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5.3. 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 Istentiszteletek elmaradtak a pandémia miatt 
• 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. 

 

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

 

4.1.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. 2020. szeptember 25. A Magyar Diáksport Napja 

2. 2020. november 24. Pályaorientációs nap 

3. 2021. május 3. Érettségi 

4. 2021. május 4. Érettségi 

5. 2021. május 5. Érettségi 

6. 2021. június 15. DÖK nap 

7.  Szakmai nap középiskolásoknak 

8.  Szakmai nap középiskolásoknak 

 

A tanítás nélküli munkanapokat a pályaorientációs nap kivételével megvalósítottuk, illetve a 

középiskolában a szakmai napok közül egyet nem használtunk fel. A pályaorientációs nap helyett a 

tantermen kívüli oktatás befejezése után egy túranapot tartottunk, mely szabad levegőn, az osztályok 

közösségi összekovácsolását tűztük ki célul. 

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

 

Szünet első napja Szünet utolsó napja Szünet megnevezése 

2020. október 25. 2020. október 30.  Őszi szünet 

2020. december 21. 2020. december 31. Téli szünet 

2021. április 1. 2021. április 6. Tavaszi szünet 

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

 

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

 

Megemlékezés Megemlékezés időpontja Felelős 

A teremtés hete 2020. szeptember 28- 

október 2. 

Valkiné Gúthy Éva 

Az aradi vértanúk (október 6.), 2020. október 6. Márkus Anna 
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Október 23-ai nemzeti ünnep, 2020. október 22. Humán 

munkaközösség 

Reformáció napja 2020. november 2.  Valkiné Gúthy Éva 

Egyéb emléknapok, megemlékezések 2020. november 11. Márton 

nap 

Alsós 

munkaközösség 

A magyar kultúra napja 2021. január 22. Humán mk – 

online formában 

A kommunista és egyéb diktatúrák áldozatai 

(február 25.),  

2021. február 25. Takácsné Pogrányi 

Irén – online 

formában 

A március 15-ei nemzeti ünnep, 2021. március 12. Pörsökné – online 

formában 

Költészet napja 2021. április 9. Humán 

munkaközösség – 

online formában 

A holokauszt áldozatai (április 16.),  2021. április 16.  Humán mk. - 

online  

4.3.1. Az iskolai, élethez kapcsolódó ünnepek 

Ünnepek megünneplésének időpontja Felhasználása  

2021. április 19. Launai-nap 

2020. november 8. vasárnap Közös kötelező Istentisztelet az egész iskolának 

2020. május 2. vasárnap Anyák napja 

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

 

Nevelőtestületi értekezletek időpontja Tárgyalt téma  

2020. augusztus 31.  Tanévnyitó értekezlet 

2021. február 2.  Félévzáró nevelőtestületi értekezlet 

2021. június 30. Tanévzáró értekezlet 

 

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

Szülői értekezletek időpontja Tárgyalt téma 

2020. szeptember 2-11.  Tanévindítás, követelmények ismertetése a 

szülőkkel, iskolai elvárások  

2021. február 1-5. 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 online formában. 

 

Fogadóórák időpontja Tárgyalt téma 

2020. november 16-20. A tanulók tanulmányi előmenetele, problémák 

megbeszélése a szülőkkel. 

2021. április 12-16. Várható tanév végi eredmények alakulásának 

egyeztetése a szülőkkel. 

A fogadó órákat online formában szerveztük. 

4.6.Pedagógiai célú iskolai nyílt nap - 20/2012. EMMI r. 3.§ (2) f) 
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A nyílt napok elmaradtak, a felvételi előkészítését online formában végeztük, ez 

mindannyiunknak új volt, de a résztvevők létszáma és a felvételi eredmények bebizonyították, 

hogy sikeresek voltunk. A középiskolában két kisfilm készült, valamint az alábbi 

programsorozat. 

 

3.7.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. Az idén az érettségik után érkeztek vissza a tanulók, akiknek a kollégák kicsit 

csökkentettek a témakörökön, de megtartottuk a vizsgát, figyelembe vettük a körülményeket. 

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



A Launai Miklós Református Iskola beszámolója a 2020/2021. tanév munkájáról 

13 
 

 

E tanévben csak az idegennyelvi mérést bonyolítottuk az általános iskola 6-8 évfolyamon. 

Sajnos az eredményeink nagyon alacsony szintet mutatnak, az online időszakban a kolléganő 

sajnos nem volt eredményes, nehezen birkózott meg a feladattal. A következő tanévben új, 

fiatalabb kolléga veszi át a helyét. 

 

Érettségi és szakmai vizsga eredmények összesítve 

    

      

tanév 

középszintű 

érettségi 

eredménye 

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 

2020-2021 3,24 11 4,7 4,0 3,42 

 

Ez évben sem rendhagyó módon zajlottak a vizsgák. Az érettségin csak az írásbeli feladatlapok 

megoldása alapján születtek a jegyek. Az eredmények jobbak lettek, mint vártuk. 

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 tavalyihoz képest javult az eredményünk, de mindannyian azt állapítottuk meg, hogy szóban 

a mi diákjaink sokat tudtak volna javítani az írásbeli eredményeken. 

A szakmai vizsga ugyanúgy zajlott, mint az előző évben. A művészeti szakmák vizsgáit ismét 

eltörölték, helyette a 9 - 13. évfolyam szakmai jegyeinek átlaga képezte a vizsgajegyet.  

Sajnáltuk, mert szakmai tanáraink ismét 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. 

Az átlageredmények nem azt a szintet mutatják, mint amit a vizsgán teljesítettek volna 

tanulóink. 

3.7.1. Versenyek- a tanévre szóló rendeletben foglaltak szerint  

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

indultunk a Zrínyi matematika versenyen. Sok tanulónk végzett előkelő helyen. 

 

3.7.2. 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. Előrehozott érettségizőink 

az őszi érettségi időszakban levizsgáztak. A tavaszi időszakban megint voltak előrehozott vizsgázóink. 

3.7.3. Külső és belső tantárgyi mérések rendszere  

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. 

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

A FIT mérés elmaradt. 

 

4. 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.§ 

 

Az iskolában zajlottak az önértékelések, de nem mindet tudtuk megvalósítani, több megszakadt a 

covid időszak alatt. 

Két iskolaegység önellenőrzését elvégeztük, az intézkedési terv jóváhagyása az augusztusi értekezlet 

egyik feladata lesz, melyet még az nap feltöltünk. Az iskolai önértékelés sok feladatot adott 

nevelőtestületünknek, hiszen az általános és az alapfokú művészeti iskolában végeztük el.  

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

és 326/2013 Kr. 2-12.§ 

2021-ben minősítésre jelentkezett  

Kenéz Anikó 

Sebők István – Portfóliójukat feltöltötték, az óralátogatás október hónapban lesz 

mindkettőjüknek. 

2020-as minősítésből eltolódott a minősítése: 
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c. Petró Petra – 2021. január 29-én online formában volt. 

d. Tatárné Gábor Éva – 2021. február 11-én  volt online formában volt. 

e. Mindkét kolléga minősítése kiváló lett.  

2022-az minősítésre jelentkezett: 

 Tamás Eszter – Ped I. 

 Hörömpöli Tibormé Ped II. 

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

Iskolánkban mindig nagy hangsúlyt fektettünk a pályaorientációra.  

Az idei pályorientációs tanítás nélküli napunkat sajnos a vírus miatt nem tudtuk megszervezni, de a 

következő tanévben szeptemberre tesszük, hogy pótolni tudjuk. 

Nyolcadikosaink beiskolázása a tervek szerint alakult, minden tanulónk oda nyert felvételt, ahová 

szeretett volna menni. 

b. 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 

% 

2020/21. tanév vége 113 1 0,9 
 

c. 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. 

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

(5) 

A 2020-2021-es tanévben a rendes felvételi időszakban 25 főt vettünk fel, a szobrász szakot 

meghirdettük, de egy tanuló maradt a felvettek listáján, ezért őt átirányítottuk a grafika szakra. 

A felvételit még meg tudtuk oldani személyes megjelenéssel a rajzolást, de az elbeszélgetést 

online módon tartottuk. 
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A tanulók toborzásához két kisfilm készült, valamint az online előkészítő együttesen nagyon jó 

hatásúak voltak, mert 65 jelentkezőnk volt. 

Az első osztályos beiskolázás kiválónak mondható. 19 tanulót írattak be, ebből 17 elsős kezdte 

meg az iskolát. 

Az elkészült kisfilm és iskolánk egyre emelkedő színvonala vonzza a tanulókat. 

5. 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 – Mindkét kolléga végzett. 

A 2021-22-es tanévre Zichó Gabriella és Márkus Anna kollégák jelentkeztek szakvizsgára, 

Kecskeméti Éva Kinga pedig felvételt nyert a Tanító Képző Főiskolára. 

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

6.1.Az iskola és a család kapcsolata 

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

családlátogatásokat, nagyon jó tapasztalatokról számolnak be.  

6.2.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 és 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. 

Négy kolléga határozatlan idejű kinevezést kapott.  

6.3. Szakmai kapcsolatok 

 

Rendszeres kapcsolatot tartunk fenn a Református EGYMI Tatabányai tagintézményével, akik 

szerződés alapján ellátják a BTMN-es 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 együtt működünk, 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. 

Neszmély Község Önkormányzatával is jó kapcsolatot ápolunk, a községben megrendezésre kerülő 

ünnepségeken rendszeresen iskolánk diákjai adják a műsort, de ezek a pandémia miatt elmaradtak.  

Neszmély Községért Közalapítvány minden évben a legeredményesebben tanuló nyolcadikos számára 

pénzjutalmat ad át a ballagáson. 

Iskolánk alapítványa a „Jót ’s jól” Közhasznú Alapítvány a nyáron játszóteret készített tanulóink 

számára, melyhez a talajmunkákat a beszerelést és a homokot iskolánk biztosította. 
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7. Az intézmény belső ellenőrzési rendje - 2011. évi CXC. tv 27.§ (3) és 20/2012. 

EMMI r. 4.§ (1) b) 
7.1.  Külső ellenőrzések: 

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

volt megjelölve. 

- 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. 

8. Egyéb fontos területek a nevelőtestület számára - 20/2012. EMMI r. 3.§ (2) h) 
 

8.1. Tanulmányi munka 

 

 

 

8.2. Hiányzások 

Osztály 1.félév 2.félév Egész év 

  igazolt 
igazolat
lan igazolt 

igazolat
lan igazolt 

igazolat
lan 

1. 405 0 443 0 848 0 

2. 444 0 443 0 887 0 

3. 446 0 458 0 904 0 

4. 281 0 374 0 655 0 

5. 417 0 30 0 447 0 

6. 329 1 232 5 561 6 

7. 341 0 204 0 545 0 

8. 511 0 442 0 953 0 

9. 1388 14 769 40 2157 54 

10. 1236 0 426 21 1662 21 

11. 1107 30 498 25 1605 55 

12. 1277 130 214 22 1491 152 

13. 708 114 9 12 717 126 

     13432 414 
 

 

0

5

alsós felső középisk. iskolai

iskolai átlagok 

Osztályátlag: Magatartás Szorgalom
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9. Iskolai kórus időpontjai - 20/2012. EMMI r. 3.§ (2) i) 
Iskolánkban kórus nem működik. A művészet más profiljában működünk. 

10. 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 Eró Nyertes – őszi tanári út 

megvalósult, a nyári tanulói 

sajnos nem. 

Erasmus + 2020 32 664 Euro Nyertes – megvalósítása várat 

magára. 

 

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.  
 
Megnyert pályázataink megvalósításra várnak. 
 

11. Mellékletek: 

1. Alsós munkaközösség beszámolója 

2. Humán munkaközösség beszámolója 

3. Reálmunkaközösség beszámolója 

4. Zeneiskolai beszámoló 

5. Szakmai munkaközösség beszámolója 

6. Általános igazgatóhelyettes beszámolója 

7. Iskolai programnaptár 
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1. sz. melléklet 

Az alsós munkaközösség beszámolója 

 

2020/21-es tanév 

Az idei tanévben kiemelt célként a közösségfejlesztést határoztuk meg osztályszinten. A 

járványhelyzet miatt az iskolaszintű programok elmaradtak, ezeket is az osztályközösségekben 

valósítottuk meg. 

Fontosnak tartjuk a személyiség sokoldalú fejlesztését, amit egyénre szabott motivációs 

eszközök, a reggeli beszélgetőkörök, személyiségfejlesztő játékok és gyakorlatok alkalmazásával 

segítjük elő. A konfliktusokat sosem hagyjuk figyelmen kívül, a tanulók véleményének 

meghallgatásával, az adott szituációkban való helyes viselkedés „újrajátszásával”, empátiával segítjük 

a feloldást. Fontos alapelv az őszinteség, a becsületesség. 

Az online oktatás során kiemelt szerepet kapott az önálló tanulás hatékonyságának növelése. 

Minden évfolyamon tartottunk online órákat, 4. osztályban differenciáltan, két csoportban. Egyre 

nagyobb önállósággal dolgoztak a gyerekek, kutatómunkát is egyre bátrabban adtunk. A biztos 

szövegértés, a lényeges-és lényegtelen információk megkülönböztetése, a megtanult ismeretanyag más 

helyzetekben való alkalmazása még gyakorlást igényel. Kiemelt feladat már első osztálytól az 

önellenőrzésre szoktatás. 

A digitális kompetenciát az interaktív tábla minél gyakoribb használatával, a tananyaghoz 

kapcsolódó videók, PPT-k, játékos feladatok, tesztek alkalmazásával fejlesztettük. Egyre többet 

használják a diákok a keresőprogramokat a tanórákra ill. kiselőadásra való felkészülésben. A 

készségtárgyaknál kedvelték a kreatívabb, különlegesebb anyagokat és technikákat. 

A szülők is már gyakorlottabban kezelték a Classroom felületét, kevesebb volt a bizonytalanság. 

A feladatok többsége beérkezett a megadott határidőre. A munkát inkább a technikai problémák és a 

gyerekek fegyelmezetlensége nehezítette. 

Lényegesnek tartjuk az igényes és gondos munkavégzésre nevelést is. Tanév elején 

füzetszépségversenyt hirdettünk. Rendszeresen ellenőrizzük és értékeljük az írásbeli munkák külalakját 

is. Próbáljuk rászoktatni tanulóinkat a tankönyvek, füzetek megbecsülésére, a firkálás, rongálás 

elkerülésére, a tanszerek rendben tartására.  

Kiemelten kezeljük a környezet-és egészségtudatos szemléletre való nevelést. Közvetlen 

környezetük (osztályterem, folyosó) rendbentartása, a szemetelés elkerülése, a szelektív 

hulladékgyűjtés, takarékoskodás a vízzel, energiával, a kézfertőtlenítés, a maszk használat-mind olyan 

tevékenység, amiben fontos a mi személyes példamutatásunk is. 

Emellett elengedhetetlen a mentális egészség megőrzése, a testi-lelki harmónia megteremtése, a 

családias, oldott légkör biztosítása. Törekszünk az esetleges félelmek oldására, a kudarc-és 

stresszkezelésre, az önbizalom erősítésére, az érzékenyítésre. 

Az idei tanévben kevés alkalmunk volt a tehetséges tanulókkal való foglalkozásra. Az évek óta 

nagy népszerűségnek örvendő Bendegúz levelezős versenyre egyetlen jelentkezőnk sem akadt. Ennek 

oka lehet, hogy a tavalyi tanévben a digitális oktatás idején a verseny is online folytatódott és a 6-8 

versenyző közül csak egy tanuló regisztrált. Idén az ettől való „idegenkedés” miatt már el sem kezdték. 

Helyi versenyeink közül a Szépíró és a Szép olvasó versenyt tudtuk megrendezni, ezeken szép számmal 

indultak tanulóik.  
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A gyengébb képességű vagy más okból lemaradó tanulókkal külön is foglalkoztunk, differenciált 

feladatadással, több segítséggel, állandó bíztatással támogattuk őket. A jelenléti oktatásba való 

visszatérés szakaszos, de zavartalan volt. A tanév végi felmérések követelményeit minden alsós kisdiák 

teljesítette. 

Versenyek: 

 Szépíró verseny: 

1. kategória:  

1. helyezett: Jónás Jázmin 4. osztály 

2. helyezett: Halomi Bence 3. osztály 

3. helyezett: Orosz Máté 2. osztály 

2. kategória: 

1. helyezett: Jaksa Natália 3. osztály 

2. helyezett: Krutzler Zsófi 4. osztály 

3. helyezett: Rehák Ida 3. osztály 

Szép olvasási verseny: 

2. osztály: 

1. helyezett: Józsa Bence 

2. helyezett: Stark Noel 

3. helyezett: Bereznyei Nóra 

3. -4. osztály: 

1. helyezett: Koritár János Bence, Gutter Péter 

2. helyezett: Brondos Dávid 

3. helyezett: Ország Manga 

 

Programok (a többség osztálykeretben valósult meg): 

- A magyar népmese napja  

- TÖK JÓ NAP – Tökmagavató, otthon faragott tökök értékelése  

- Márton nap  

- Mikulás nap  

- Luca nap  

- Karácsony  

- Farsang  

- Március 15. online oktatás alatt 

- Fenntarthatósági témahét  

- Túra a faluban  

- Anyák napja  

- Osztálykirándulás Tata, Építők parkja 

Az idei tanévben két főiskolai hallgató járt iskolánkban. Hospitáltak, illetve egyikük tanított is 

a 2. osztályban. Két kolléga esett át a pedagógus önértékelésen, náluk látogattam órákat. A többi 

kolléga is rendszeresen képzi magát. Gyakran vettünk részt az RPI által szervezett webináriumokon is. 

Neszmély, 2021. június 29.     Barnáné Szabó Ildikó 

 munkaközösségvezető 
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2020-2021-es tanév fejlesztőpedagógiai beszámoló 

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

küzdő tanulók oktatása integrált formában történik. 

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 foglalkozásokat nagyrészt a könyvtárban tartottam, előfordult azonban, hogy üres osztálytermet 

kellett keresnünk a könyvtárban tartott egyéb órák miatt. Nagy szükség lenne egy fejlesztő teremre, a 

nyugodt, zavartalan légkör megteremtése érdekében.  

 

A fejlesztés kiemelt területei: 

 Mozgásfejlesztés, Nagymozgások, Finommozgások 

 Testséma 

 Téri tájékozódás 

 Percepciófejlesztés—Vizuális, Auditív, Verbális 

 Beszéd- és kommunikáció fejlesztés 

A tanulási képességet vizsgáló szakértői és rehabilitációs bizottságok szakértői véleménye, valamint a 

gyermekekkel foglalkozó pedagógusok javaslata alapján az idei tanévben 26 sajátos nevelési igényű 

gyermekkel foglalkoztam 

 

A fejlesztő foglalkozásokat heti 17 órában végeztem, csoportbontásban. A foglalkozások ideje 30- 45 

perc volt a gyerekek figyelméhez igazodva.  

 

 Sajátos nevelési igényű gyermek az általános iskoláskorúak közt: 17 fő 

 Ebből alsó tagozatos: 8 fő, felső tagozatos: 9 fő 

 Sajátos nevelési igényű gyermek a szakközépiskolások között: 9 fő 
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Nagy örömömre szolgál, hogy a gyerekek mindig örömmel és lelkesen jöttek a foglakozásokra. Bízom 

benne, hogy a fejlesztés eredményeként a tanulásban mutatkozó hátrányok kompenzálódnak és a 

tanulmányi eredményekben is pozitív változás következik be. 

 

A következő tanévben 6 tanulónak lesz esedékes a kötelező kontrollvizsgálata. 

 

Ebben az évben Simon Barbara a Széchenyi István Egyetem Fejlesztő- differenciáló szakos 

hallgatójának hospitálási gyakorlatát vezettem. Figyelemmel követtem a hallgató hospitálási naplóját, 

iskolánkban eltöltött munkájáról Értékelő lapot állítottam ki. A hallgató gyakorlata során 

megismerkedett iskolánk pedagógiai programjával, a fejlesztő foglalkozások tanmeneteivel, a fejlesztő 

eszközökkel, tankönyvekkel, feladatlapokkal. 

 

Tevékenyen részt vettem a novemberben megrendezésre kerülő Szépíró verseny szervezésében és 

lebonyolításában. Ebben az évben már nem csak az SNI-s és BTMN -es tanulók jelentkezhettek, hanem 

bárki, aki szeretett volna. Eredményt 4 kategóriában hirdettünk.  

 

Neszmély, 2021 június 17. 

 

       Katona Marietta 
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2. sz. melléklet  

Humán munkaközösség 2020/2021 évi munkatervének beszámolója 

Tagok:  

1. Pörsökné Ágoston Hajnalka 

2. Márkus Anna 

3. Fenyvesiné Illés Judit 

4. Takácsné Pogrányi Irén 

5. Valkiné Gúthy Éva 

6. Orova Ágnes 

7. Polhammer Andrea 

8. Zempléni Ferencné 

9. Tóth Szilvia 

A munkaközösségen belül idegen nyelvi és hitoktatói szakmai munkacsoportot továbbra is 

működik. 

Az idegen nyelvi szakmai munkacsoport vezetője: Orova Ágnes 

A hitoktatói szakmai munkacsoport vezetője: Valkiné Gúthy Éva 

 

Idei kiemelt feladat:    

 „Testetek a Szentlélek temploma, aki bennetek van, s akit Istentől kaptatok” (1Kor6,19) 

- Mentális egészség megőrzése és prevenció 

- Testi egészség megőrzése és prevenció 

Jelmondatunk: Ép testben és lélek. Mens sana in corpore sano.  

Célunk:  

Lehetőség szerint minél tovább megtartani az oktatást az iskola falain belül. Ennek szellemében 

a tömeges rendezvényeket kerüljük. Ezért az ünnepi alkalmakat osztálykeretben szeretnénk 

megoldani. A rendezvény felelősei eszerint fogják a megemlékezéseket összeállítani. 

Felmérni az előző tanév digitális tanrendje során milyen esetleges hiányosságok keletkeztek 

tanulóink tudásában, majd a tervezett pótlások. 

Felkészülni az esetleges online oktatásra. 

A tananyagok aszerinti csoportosítása, hogy a kontakt tanítás során tudjuk oktatni a 

hangsúlyosabb részeket. 

Megvalósulás: a kiemelt célokat teljes mértékben meg tudtuk valósítani. A 2021, márciusában 

kezdődő online oktatásra már felkészülten tudtunk átállni pedagógusok és diákok egyaránt. 
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Éves feladatok: 

1. Nyelvi munkaközösség: 

- a tavalyi online oktatás során elmaradt szóbeli gyakorlások pótlása 

- tudatos felkészülés az esetleges online oktatásra 

- tudatos felkészülés a nyelvi kompetenciamérésre – koordinálja: Zempléni Ferencné 

Megvalósulás: a nyelvi munkaközösség mindhárom területen teljesítette az éves célkitűzést 

az idegen nyelvi mérés eredményétől függetlenül. A 2021. márciusától kezdődő online 

oktatás pont a felkészülés finisében érkezett, ez nem volt a segítségünkre. És mint azt már 

többször, több fórumon és formában is kelezte az általános iskolai német nyelvet oktató 

kolléga, a gyerekek kivétel nélkül, mindegyik osztályban jelentős lemaradásban voltak a 

német nyelv ismeretében, az alapok elsajátításában. A hátrányt lefaragni nem igazán 

sikerült, de ez a gond nem csak az idei tanév problémakörébe tartozik. Valamint a két tanév 

során is kialakult online oktatás is rendkívüli mértékben hátráltatta a német nyelv tanítását. 

 

2. Ünnepek, ünnepi műsorok szervezése, rendezése: mindegyik esetben kerüljük a 

közös, egy térben megrendezendő megemlékezéseket, ezért alternatív megoldásokat 

keresünk, osztályszintű megemlékezésekkel 

- október 6. Márkus Anna 

- október 23. Takácsné Pogrányi Irén 

- január 22. Pörsökné Ágoston Hajnalka 

- március 15. Pörsökné Ágoston Hajnalka 

- június 4. Pörsökné Ágoston Hajnalka 

Megvalósulás: Október 6-áról osztályszinten emlékeztünk meg, október 23-ai megemlékező 

műsorunkat pedig több részletben adtuk elő az osztályoknak és iskolánk Jót s jól 

Alapítványának támogatásával tanulóink számára megjelenítésével fotópályázatot írtunk 

ki, melyre nagyon szép, értékes kisfilmek és fotók érkeztek. Január 22-ét az általános iskola 

felső tagozatán szintén osztályonként hungarikumok alkotásával készültünk, melybe a dobos 

torta kóstolása is belefért. A középiskolások számára pedig az online oktatás során 

alkalmazható lehetőséggel éltünk. A március 15-i nemzeti ünnepünket pedig már mindegyik 

osztályszámára az online térben kellett megszervezni. Június 4-i megemlékezésünk újra az 

osztálytermi oktatásban a reggeli áhítat keretében került sor.  

 

3. Tehetséggondozás: csak online, levelező versenyeken való részvételeket szervezünk 

az idei tanévben 

 

Megvalósulás: Református hittanversenyen vettek részt a hatodik osztályos tanulók 

(XXIII. Országos Bibliaismeretei versenyen, ahol tanulóink különdíjban részesültek a 

dramatikus előadásért valamint az ének citerakíséretéért. Nyolcadikosainkat sikerült 

eredményesen felkészíteni a középiskolai felvételire, az érettségire való felkészítés az 

online tér nyújtotta nehezített terepen is eredményesnek mondható. Emelet szintű 

érettségire is sikeres felkészítés történt valamint előrehozott érettségi vizsgát is több 

tanuló tett idegen nyelvből. 
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4. Tanulmányi munka segítése 

- tanulásmódszertan beépítése az osztályfőnöki munkatervekbe – Takácsné Pogrányi Irén 

- tanulószobai munka hatékonyságának növelése – Takácsné Pogrányi Irén 

- tudatos felkészülés az anyanyelvi kompetenciamérésre - Pörsökné Ágoston Hajnalka 

Megvalósulás: Több osztályfőnök is sikeresen alkalmazza a tanulásmódszertan tudatos 

tanítását az osztályfőnöki munkája során. Véleményem szerint pedagógusként a tőlünk telhető 

legtöbbet nyújtjuk tanítványainknak. Az eredményekben azonban ez a befektetett munka nem 

minden esetben térül meg, de tudjuk, hogy a sikeres tanulmányi munkához az iskolai 

felkészítésen túl az otthoni körülmények és motivációk legalább akkora hangsúllyal vannak 

jelen, mint az iskola oktatás, különösen az elhúzódó középiskolai online oktatás során. 

A tanulószobai hatékonyabb munka terén két részben is sikeresnek mondható a tanév során 

alkalmazott módszer. A négy felső osztály tanulói alkotott heterogén csoport mindig nagy 

kihívás elé állít, ezért jelentős és eredményes megsegítés volt a pedagógus asszisztens 

alkalmazása a délutáni tanulási időben. További gondot okoz azonban, hogy az önálló tanulási 

időt többször megszakítják a délutáni elfoglaltságok, ezért nem sikerült zavaró tényezők nélküli 

egységes tanulási időszakot kialakítani a tanév során. A másik eredményes és sikeresnek 

mondható tevékenységünk az online térben megszervezett délutáni önálló tanulást támogató, 

megsegítő órák megszervezése, melyekre az online térben elmaradást produkáló tanulókat 

hívtuk be egyéni fejlesztő órákra. (Természetesen ezen a fórumon is voltak tanulók, akik inkább 

kibúvókat kerestek.) Ezen a területen még hatványozottabban érvényesült az a gyakorlat, 

miszerint a befektetett pedagógusmunka jelentősen több, mint a kimutatható eredmény. 

Ugyanakkor teljesen pozitív eredménynek értékelhetjük a bukások minimális számát (felső 

tagozaton és középiskolában is csak 1-1 tanuló 1-1 tantárgyból nem tudta teljesíteni a tanév 

minimumkövetelményét).  

 

5. Jógyakorlatok tapasztalatainak megosztása egymás között – Márkus Anna 

Megvalósulás: E területen is folyamatos jó kollegális munkakapcsolattal együttműködtünk, 

tapasztalatot cseréltünk a tantermi oktatás során és az online térben is. 

 

6. Online órarend elkészítése – Tóth Szilvia 

Megvalósulás: Teljes mértékben felkészültek voltunk az online oktatásra mind technikai mind 

lelki értelemben, melyhez egy jól végig gondolt órarend is elkészült. A középiskolások számár 

elhúzódó online oktatás már tőlünk független tényezők következtében lett diák és pedagógus 

számára is minden szempontból kimerítő. Az előzetes felkészülés azonban pozitívan értékelhető. 

Az általános iskola felső tagozata számára az online térben háromféle tanórát szerveztünk, 

melyek beváltották a hozzá fűzött reményeket. Kollégák és gyerekek is ezek jó oldalát emelték 

ki. Napi 3 tanórát tartottunk online kontakt óraként, voltak konzultációs órák, ahol 

kiscsoportokban, egyéni megsegítést kaptak tanulóink és voltak önálló feladatmegoldással 

töltött órák, mindez a hagyományos órarendet megtartva. Igazán eredményesnek értékelhetjük 

a reggeli osztályfőnök bejelentkezéseket, ahol az aktuális mindennapi dolgok megbeszélése, a 

nap indítása mellett az áhítatok megtartására is sor került. Ezt a fajta online tanulásszervezést 

ennek eredményes volta miatt a jövőben is szeretnénk megtartani, amennyiben bármikor erre 

szükség lesz.    
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7. Mutasd meg magad! kiállítások szervezése a gyerekek munkáiból, kreatív 

alkotásaikból – Takácsné Pogrányi Irén, Pörsökné Ágoston Hajnalka 

 

- Tök jó: Őszi szünet előtti héten (2020. október 19-22.) 

- Karácsonyi: 2020. december 7-18. 

- Farsangi: 2021. február 1-5. 

- Húsvéti: 2021. március 29.31.  

Megvalósulás: A munkatervünk ezen pontját nem tudtuk megvalósítani. A mindennapi 

munkaszervezés mellett osztályszintű készülődések realizálódtak és a kreatív alkotások az 

osztály falain belül maradtak. Az osztályok csak önmaguk készültek őszi, karácsonyi és egy-

egy jól sikerült farsangi előadással. (Az ötödik osztály az osztályfőnökét lepte meg egy 

általuk kitalált jelenet dramatizálásával, a hetedik osztály pedig egy kis tánccal készült a 

farsangi hangulatnak egy kis csíráját megjelenítve.) A húsvéti készülődés pedig megint csak 

az online térben az otthonok falai között zajlott.   

 

8. Felzárkóztatás  

- A lemorzsolódás a rendelet által megengedett érték alatti tartása – Takácsné Pogrányi 

Irén 

Megvalósulás: A lemorzsolódás elkerülése érdekében korrepetálásokat, egyéni 

megsegítéseket szerveztünk a tanóra differenciálás mellett a tanulószoba ideje alatti egyéni 

megsegítések alkalmazásával, ahol a tanulószobai pedagógus mellett szaktanári megsegítés 

is alkalmanként, de rendszeresen jelen volt. 

9. Együttműködés a könyvtári előadások szervezésében: - Takácsné Pogrányi Irén 

- Könyvtári Napok: 2020. október 5-7.  

- Élménybusz 2020. október 

- 4D nyomtató bemutató 2020. október 

- SZÖSZ: 2020. november 6. 8,30 

- Portéka gyerekszínház előadása: 2020. december 3. 9,45 

Megvalósulás: Mindegyik tervezett program sikeresen megvalósult és még a Diáknapra 

(2021. június 15-re) is - az éves tervezett programon túl - újabb együttműködés realizálódott 

az Ómagyar hagyományőrző csapat közreműködésével, melyet az iskolai könyvtárunk 

szervezésében.  

 

10. A 2020/2021-es tanév munkaközösségi tapasztalata: 

- A kilenc fős reál munkaközösség több részmunkaidős és óraadó kolléga részvételével 

működött két teljes munkaidős kollégával. A munkaértekezleteken rendszerint négy 

kolléga vett részt és munka jelentős részét is ők végezték el. 

- A reál munkaközösség (három fős!) a munkaközösséget vezető kolléganő 

betegszabadsága miatt több munkaértekezleten velünk együtt közösen vett részt, 

hatékonyan együtt tudtunk működni. 
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- Az online térben négy alkalommal tartottunk felső tagozatos munkaértekezletet, ahol az 

online oktatással kapcsolatos aktuális problémákat beszéltük meg, jógyakorlatokat 

osztottunk meg egymással.  

- A tantermi oktatás során is több alkalommal a felső tagozaton tanító kollégákkal 

egyeztettünk aktuális nevelési oktatási problémákról. 

- Továbbra is fenntartom azt a véleményemet, hogy elsősorban gyerekeket nevelünk 

felelős szaktanári énünkkel, ezért újra javaslatot teszek az iskola vezetősége felé, hogy 

a felső tagozatos kollégákból alakítsunk egy élő és aktív munkaközösséget valamint a 

középiskolában közismereti tantárgyakat tanító kollégákból egy másik 

munkaközösséget a diákok eredményesebb nevelése-oktatása céljából. Ezen 

döntésünket a RPI által szervezés alatt lévő szaktantárgyi szakmai munkaközösségek 

létrejötte még inkább lehetővé tudja tenni, mivel munkánk szakmai részéhez egy szintén 

élő szakmai munkaközösség munkakapcsolata adna mindennapos segítséget, 

megerősítést.   

 

Készítette: Takácsné Pogrányi Irén a Humán munkaközösség vezetője 

Neszmély, 2021. június 18. 
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3. sz. melléklet 

 

 

Reál munkaközösség 2020/2021-es 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: 

Végvári István matematika 

Kiss István informatika 

Keresztyén Andrea biológia 

Sárköziné Kovács Mária kémia 

A munkaközösség vezető nélkül maradt, mert Nagy Mariann kolléganő babát várt, és már 

novembertől betegállományban volt a COVID miatt. A középiskola teljes egészében 

novembertől online oktatásban volt május 10-ig. 

 

Az online oktatás alatt a kollégák rendszeresen megbeszélték a problémáikat. 

 

A munkaközösség vezetését nem volt alkalmunk újra szervezni. 
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4. sz. melléklet  

Alapfokú művészeti iskola beszámolója 

Szaktanári éves jelentések 2020/2021-es tanév 

 

Név: Sárvári Zsuzsanna 

Munkakör(ök): fuvola- és szolfézstanár 

Tanított csoportok, illetve tantárgyak felsorolása: fife, fuvola, szolfézs csoportok: Ek1-2, A1-2, A3, 

A4-5-6 

Általános észrevételek: 

- Rövid átfogó értékelés: a tanév elején kitűzött személyes célok megvalósulása 

nagy változást jelentett az ide tanévtől a Kréta elektromos naplózásra való átállás; az országos 

tendenciához igazodva az eddigi papír alapú dokumentációnkat teljes mértékben áthelyeztük a 

digitális térbe – a félévi értesítőket is már a naplóból nyomtattuk, valamin az év végi adminisztráció 

nagy részét is így végeztük el 

- Legfontosabb személyes eredmények: 

minden hangszeres növendékem folytatja a megkezdett tanulmányait, jövő tanévben a fuvola 

tanszak növendékeinek száma 7-ről 10-11 főre növekszik 

- Személyes problémák, egyéb felvetések: 

az új, elektronikus naplóban, rendszerben való tájékozódás, változtatás sokszor komolyabb szakmai 

ismereteket igényelnének – nagyon sok idő megy el a rész-információk összegyűjtésével, 

találgatással, mi lehet a jó megoldás; jó lenne továbbképzés, vagy egyéb, rendszerbe foglalt módon 

megszerezni a kellő ismeretet a témában 

a terem-kérdés szükségessége változatlanul fennáll – egyrészt a minőségi zeneoktatás feltételeinek 

megteremtése miatt (pl. egész alakos tükör, zenei illusztrációk a falakon), másrészt a már meglévő 

eszközeink jobb kihasználása miatt – nagyon sok érdekes és a gyerekek által kedvelt ritmus- és 

dallamhangszert gyűjtöttünk az évek során, jó lenne ezeket az órák közelében tartani 

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

az iskola hangszeres felszereltsége kiváló, a hangszerprogramnak köszönhetően még mindig 

igényelhettünk új hangszereket is – pár kiegészítő beszerzése szükséges (új fuvolákhoz nem adtak 

belső és külső törlőkendőt, ami viszont a hangszer rendeltetésszerű használatához elengedhetetlen; 

gitárhúrok pótlása)  
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Tanulócsoportonkénti észrevételek: 

- rövid átfogó értékelés: a tanév elején kitűzött célok megvalósulása 

fuvola: az év elején kitűzött célok egyes esetekben részben valósultak csak meg – 3 hangszeres 

kezdővel terveztük, hogy félév elteltével átváltunk a nagyobb hangszerre, fuvolára; ezt végül csak 

egy növendékkel tudtam megvalósítani, a másik két esetben lassabban haladtunk, majd az online 

tanítás beköszöntével ellehetetlenedett a hangszerváltás; ők csak szeptemberben kapják meg a 

fuvolájukat 

szolfézs: idén az iskola történetében először készült fel egy egész csoport az előrehozott szolfézs 

alapvizsgára, minden vizsgára jelentkező jeles értékeléssel végezte el a feladatot;  

az összevont csoportokban – kifejezetten az A1-2 osztályban – nagy kihívást jelentett párhuzamosan 

mindkét évfolyamnak az élményszerű, minőségi oktatása, itt a „nagyobb szám aránya” győzött, azaz 

a többségben lévő első évfolyammal sikerült részletgazdagon, élményszerűen haladni; a második 

évfolyammal az óra leteltével 20-30 percet ráhúztunk, hogy az órán önállóan elvégzett feladatokat 

ellenőrizhessem, vagy magyarázhassam 

- a tanmenettel összefüggő eredmények, teljesítmények: 

fuvola: a két fife-os növendéket kivéve sikerült az anyagot elvgeznünk 

szolfézs: egy-két témakör tanítása, begyakoroltatása maradt el az online átállás miatt, ezeket az év 

eleji ismétlések óráin pótolni fogjuk 

- legfontosabb eredmények a csoportban, illetve egyes tanulókkal: 

fuvola: két kiemelkedő szorgalmú növendék részesül az év végi jutalmazásban; két növendékkel 

szerepeltünk az év végi ballagási műsorban (Neszmély – Simon Virág; Süttő – Schmidt Réka) 

szolfézs: A4-5-6 évfolyamról 6 növendék tett sikerese előrehozott alapvizsgát közös óra formájában 

a vizsgabizottság előtt 

- megoldásra váró helyzetek, problémák: 

a fent említetteken kívül kérdéses a süttői telephely jövője  

- fejlesztési igények, javaslatok: 

szeptember első hetében tervben van az első és második osztályosok megszólítása, toborzása 

előkészítő szolfézs csoportba Süttőn 

 

Szaktanári éves jelentés – adatok: 
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létszám 2020/2021 év eleleje: Neszmély: 25 fő, Süttő: 11 fő 

létszám 2020/2021 félév: két növendék kiiratkozott, helyettük 2 felvételt nyert, így változatlan 

várható létszám 2021/2022 év elején: 39,5 fő (1 fő 90 perces szolfézs előkészítős) 

tanszakonként várható létszám:  

- fuvola: 10 fő 

- gitár: 7 fő 

- ütő: 6 fő 

- trombita: 1 fő (toborzás folyamatban) 

- zongora: 17 fő (3 fő B tagozat, 2 fő két tanszakos – fuvola)  

várható szolfézs csoportszám:  

- EK1-2 összevont: 6 fő 

- A1: 7 fő 

- A2: 11 fő 

- A3-4-5 összevont: 11 fő 

a csoportok száma, összevonása szeptemberben változhat a növendéklétszámmal arányosan 

Egyéb tevékenységek: 

- KEM vezetői értekezlet, Tatabánya; 2020.09.07. 

- Versenyfelkészítés a zeneoktatásban - Szakmai megújító képzés a X. Országos Jeney 

Zoltán Fuvolaversenyhez – 2020. szeptember – november; 30 órás, reflexiós levéllel 

zárt 

- MAMOSZ éves közgyűlés – online értekezlet; 2020.09.30. 

- Térítési díjak beszedése  

- Összevont tanszaki koncert – 2020.10.22. 

- Félévi meghallgatás – hangfelvételek készítése 

- 2021. évi Hangszercsereprogram – igényfelmérés, hangszerlista összeállítása 

- Kréta DKT rendszerének megismerése, alkalmazása a csoportos órákra – online időszak 

- Év végi vizsga megszervezése 

- Jutalomkották beszerzése, kottaállomány bővítése  

- Intézményi Önértékelés, AMI – interjúk, dokumentum elemzés 

Szaktanári éves jelentés 2020/2021-es tanév 
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Menyhárt László  

Akkordikus tanszak: Ütő / hangszeres előképző, A/1,A/2,A/3 évfolyam /, kamarazene 

Általános észrevételek: 

- Rövid átfogó értékelés: a tanév elején kitűzött személyes célok megvalósulása 

A 2020/21-es tanévben rendkívüli nehézségekkel kellett szembe néznünk nemcsak országos 

szinten, hanem világviszonylatban. A pandémia jelentette kihívásokat kezelve kellett 

megvalósítani a pedagógiai elképzeléseket úgy, hogy a hangszer természetéből fakadó 

természetes varázs az online térben se törjön meg. Ez legfőképp az alsóbb évfolyamok 

tekintetében nagyon nehéz, hiszen a rendelkezésre álló otthoni hangszerek a hangszertanulás 

elején tartva még csak a legszükségesebb feladatok ellátásához elegendőek, az iskolai 

hangszerparkot pedig a járvány miatt csak időszakosan használhattuk.  Ennek függvényében 

mondhatom hogy fiatal ütős növendékeim így is kiváló eredményeket értek el a hangszer 

tanulásban, természetesen a szülői és iskolai támogatásnak is köszönhetően. 

Legfontosabb feladatomnak a tanszak építést tekintettem az év elején is és ez így lesz az 

elkövetkezendő jó pár év során. Három éve dolgozok a neszmélyi iskolában s kitűzött célom 

hogy az akkordikus tanszakon a különböző műhelymunkák során ütős növendékeimet is 

bevonjuk az iskola vérkeringésébe. A kodályi elveket vallom, s a zene szeretetére tanítom 

növendékeimet. A zenének hihetetlen közösségformáló ereje van és a tehetséggondozás mellett 

a személyiségformálás az elsőrendű feladatom.     

- Az első négy évfolyam az alapozás időszaka, ennek elvégzése után a tanszak speciális 

státuszából adódóan lehetőséget biztosítok a differenciálódásra. 

- Személyes problémák, egyéb felvetések: Az ütő terem visszhangos, ezért elkezdtük a szülők és 

növendékek bevonásával a szigetelést faburkolat és szőnyegek felrakásával. Ezt folytatjuk, az 

iskola vezetése orvosolja problémánkat.  

 

Eszköz-, felszerelés-fejlesztési javaslat, hiányzó taneszközök pótlása: A járvány idején megtapasztaltuk, 

hogy mennyire fontos a zenetermek digitális felszereltsége. Ezért az erős wifi hálózat kiépítése továbbra 

is fontos. . A célom az, hogy növendékeim látóköre kibővüljön, még motiváltabbak legyenek az 

ütőhangszerek tanulása során. A digitális módszerek használatával ötvözve a hagyományos pedagógiai 

koncepció is új megvilágításba kerülhet. Színesebbé válik és rugalmasabb a tananyag feldolgozása, 

természetesen a megfelelő arányok betartása mellett. Gyorsabbá és hatékonyabbá tehetem például a  

zenetörténeti utalásokat, játékos formát öltve tudjuk vizsgálni az egyes stílusjegyeket, s az elméleti 

anyag jelentős részét a képi megfogalmazás talán konkrétabban tudja közvetíteni a növendékek felé. 

Ezért is tartom fontosnak hogy olyan zeneteremben tudjunk dolgozni ahol a digitális technika minden 

előnyét ki tudjuk használni. 

Jelenleg az út elején tartunk. A következő tanévben már lesz 2 növendék akikkel az alapozó időszakot 

/ez 4 év/ lezárhatjuk és majd a hatodik év végén művészeti alapvizsgát tehetünk. Egy diákom harmadik 

egy második és egy első évfolyamon tanulhat, s az új tanévre egy növendék a hangszeres előképzőt is 

elkezdheti ütő szakon. 

A kodályi koncepció jegyében legfontosabb feladatomnak a zenei élmény megragadását tartom, ezért 

szívesen játszom növendékeimmel együtt, ösztönzöm őket a társas muzsikálás minden formájára, a 

zenehallgatásra, koncert látogatásra és a társművészetekkel való ismerkedésre, mindezt az iskola 

szellemiségével összhangban a lélek magasabb régiói felé törekvő úton. 

Menyhárt László 

Ütő tanár, ütőhangszeres előadóművész 

Győr, 2021. 06. 16. 
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Szaktanári éves jelentés 2020/2021-es tanév 

 

Nagy László  

Akkordikus tanszak: Gitár  

A gitár tanszakon öt növendék tett sikeres év végi vizsgát, Talabér Csenge sajnos nem folytatja tovább, 

marasztalásom ellenére sem, viszont három új növendéket vettünk fel, így heten kezdik meg a 

tanulmányaikat a következő tanévben. A gitár továbbra is népszerű hangszer, de a tanszak építés még 

ennek ellenére sem könnyű feladat, idő, türelem kell hozzá, de a legfontosabb a jelenlét (szereplések 

,versenyek)fontos a sikerélmény a gyermekek számára, sajnos ez a  pandémiás időszak ennek ellene 

ment, megjegyzem, az egyéni teljesítményeken ez nem látszott. Terveim közt szerepel egy kamara 

csoport, majd később, ha már lesz elég erre alkalmas növendék, egy gitárzenekar létrehozása. Pályám 

során azt tapasztaltam, hogy a csoportos zenélés, egy egyszerű szólam eljátszása,  sikerélményt jelent  

még a kevésbé tehetséges gyermeknek is. 

A tanszak hangszer ellátottsága kiválónak mondható, van elég különböző méretű tanuló gitár, ami igény  

eseten növendéknek  adható, de örvendetes ,hogy egy tanári bemutató hangszerrel is bővült a 

hangszerpark. A jövő tervei közt úgy tudom  szerepel, hogy lesz minden tanárnak külön terme, ez az 

egyetlen ami most még problémát jelent a zavartalan működésünkben, nem nagyon férünk el ,az ütős 

hangszerek terjedelmüknél fogva érthető módon elfoglalják a teret, most a bejárati ajtónál tudunk csak 

helyet szorítani, kamarázáshoz leülni csak a teremben szétszórtan lehet, a hangszereket sem tudjuk 

kipakolni. További „probléma” ,hogy a sok ütős hangszer látványa csábítóan hat egyes gyerekek (had 

ne nevezzem meg)számára, úgy gondolják ha már ott van azt ütni kell, nem szeretném ha a 

hangszerekben bármiféle kár keletkezne, fegyelmezni meg nem az én stílusom. 

Tanári pályám során jó néhány zeneiskolában tanítottam már, van némi tapasztalatom arról, hogy más 

zeneiskolákban milyenek a körülmények, a kollégák, milyenek a növendékek. Túlzás nélkül 

elmondható, hogy nálunk a munkahelyi légkör kiváló, a kollégáim segítőkészek, s itt nem csak a 

zenetanár kollégákra gondolok, igazgatónő Dörömbözy Margit részéről minden támogatást megkapunk, 

Sárvári Zsuzsika is mindig lelkes, segítőkész, minden feltétel adott ahhoz ,hogy zavartalanul 

végezhessük hivatásunkat a zenetanítást. 

 

Nagy László 

Gitár tanár, Neszmély, 2021. 06. 18. 
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5. sz. melléklet 

Szakmai év végi beszámoló 
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6. sz. melléklet  

Igazgatóhelyettesi beszámoló a Launai Miklós Református Iskola 

munkájáról a 2020/21-es tanévben 

 

A tanév előkészítéseként kollégáinkkal augusztus végén megkezdtük a munkát. A tavaszi 

online időszak után valamennyien visszatértünk az intézménybe. A tartalmi előkészítés 

munkaközösségi szinten zajlott. A szokásos tanév eleji adminisztrációs tevékenységeket 

bonyolítottuk: órarend készítés, éves munkaterv, tanmenetek átnézése, előző évi naplózárás, 

ügyeleti beosztások elkészítése stb.  Szeptemberben az oktatás ismét rendhagyóan indult.  

Tanulóink visszatérhettek az iskola épületébe, de csak a járványügyi szabályok szigorú 

betartása mellett. Sajnos át kellett szerveznünk a tanévnyitó ünnepséget. Az aulában tartottuk 

az 1. és 9. évfolyam számára. A többi osztály a tantermében tartott tanévnyitót az osztályfőnök 

vezetésével. 

Alsó tagozatban az első félév folyamán nagy figyelem irányult az első osztályra. A két SNI-s 

tanuló rengeteg figyelmet, megoldandó szituációt adott az osztályban dolgozók számára. A sok 

türelem, empátia, a következetes hozzáállás, a kitartó szakértelem, a tanulóknál a szabálytudat, 

az önállósodás, a csapatmunka és a társak elfogadása nagyfokú fejlődést mutat.  

Németh Péterné Szilvi fejlesztőpedagógus segítségével megtörtént az 1. osztály bemeneti 

mérése. A prevenciós szűrés kapcsán tapasztalható volt, hogy a  grafomotoros és vizuális 

észlelés területén nagyobb megsegítést igényelnek a gyerekek. November hónapban végeztük 

az 1. osztályosok DIFER mérését. A szervezési feladatok: Oktatási Hivatal felé történő 

adatszolgáltatás,  regisztráció az Edia oldalra, a mérési azonosítok generálása, a mérési 

folyamat lebonyolítása, a mérési eredmények letöltése az én feladatom volt. A kiértékelést már 

az osztályfőnök és a fejlesztő pedagógus közösen végezte. A fejlesztési tervek írása 

folyamatban van.  

A mindennapi oktató és nevelő munka mellett az alsó tagozatos tanulóink részt vesznek a tatai 

Kenderke Művészeti Iskola FÜRKÉSZ programjában. A második osztályban heti 1 alkalommal 

az osztályfőnök és Némethné Szilvi közreműködésével készségfejlesztés történik tematikus 

tervezet alapján. A különböző fejlesztési területekhez kapcsolódó játékos feladatokkal a 

gyerekek szociális készségeiket erősítik a pedagógusok. 

A tanév folyamán két hallgató is hospitált iskolánk alsó tagozatán. Tanító jelöltként Retkes 

Anett, gyógypedagógus jelöltként pedig Bagdi Zsuzsanna. A feladat koordinálását a 

vezetőségből én végeztem, a gyakorlati tapasztalatszerzésben a tanító nénik nyújtottak 

segítséget a két hallgatónak. Köszönjük munkájukat, a hospitáloktól pozitív visszajelzéseket 

kaptunk. 

A tanitó nénik megszervezték a szépíró versenyt, megemlékeztek a jeles napokról pl. Magyar 

népmese napja ,Márton nap,  Luca nap, Mikulás, Karácsony. Online tökfaragó versenyt 

hirdettek és a korlátozások ellenére ügyesen megoldották a kicsik tökmagavatóját is. A folyosó 

ablakaira ötletes színes dekorációt varázsolt Koósné Juhász Hajnalka, a folyosó másik oldalát 

pedig a gyerekek életvitel és vizuális kultúra órán készített munkadarabjai díszítik. 

A felső tagozatban év elején több problémát is okozott a tavaly év végi digitális oktatás negatív 

hatása, amelyet főleg a tanulók magatartásán lehetett megfigyelni. Fontos feladat volt  az első 
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pár hétben a tantárgyaknál jelentkező tudásbeli lemaradások pótlása. A tanév kezdésre két 

kolléganő segítségével sikerült kialakítani az online oktatáshoz használatos, egész iskolára 

kiterjedő Classroom rendszert. Ez nagy segítséget jelent a betegség miatt hiányzó tanulóknak, 

hiszen e rendszeren keresztül betudnak kapcsolódni  a tanítási órákba. Így nem keletkezik 

lemaradás tanulmányaikban. Szintén nagy segítséget jelentett a rendszer decembertől az által, 

hogy a felső tagozatos matematika órákat Nagy Mariann tanárnő online módon meg tudta 

tartani. 

Több kolléga is célul tűzte ki a motiváció fenntartását, receptív készségek fejlesztését, mely a 

produktív készégeket közvetve fejleszti. A tanuláshoz való pozitív hozzáállás, az 

együttműködési készségek kialakulása, az alapvető tanulási stratégiák megismerése, 

alkalmazása szintén a fő célkitűzések között szerepel. Általános tapasztalat, hogy a gyerekek 

többsége jó képességű, csak a szorgalom hiányzik náluk. Szeretnék a feladatot minél 

gyorsabban letudni, kevésbé törekednek a legjobb eredmények elérésére, ezért fontos, hogy a 

munkához való hozzáállásukat, szorgalmukat, kitartásukat erősítsük. 

November hónaptól a középiskolában ismét visszaállt a tantermen kívüli digitális oktatás. 

Sajnos ebben a tanévben hosszúra sikeredett, egészen május 10-ig tartott.  A közismereti 

tantárgyakat tanító kollégák visszajelzései a következők voltak: 

 a magyar szakos kollégák szerint az online oktatás ebben az évben gördülékenyebben 

működött, mint a tavaszi időszakban. Volt idő felkészülni rá, a Classrom könnyebben 

kezelhető volt számukra, mint az Office 365.Az online órák tartásával kapcsolatosan az 

a visszajelzés érkezett, hogy a rendszer nem volt mindig tökéletes. Több tanulónak 

eszköz- illetve internetproblémája volt. Ennek ellenére a diákok igyekeznek megfelelni 

a kihívásoknak. 

 a történelem szakos kolléganők  szerint is olajozottabb a rendszer. A gyerekek-így 

január végére- kezdenek belefáradni az otthonlétbe. Míg decemberben 100%-os volt a 

részvétel, addigra januárra egy-két hiányzás előfordult. Az online számonkérések fals 

erdményeket hoztak ezért előre egyeztetett időpontban az iskolában írtak dolgozatot a 

tanulók. E megoldás már reálisabb képet mutatott a tanulók tudásáról. Fiatal 

kolléganőnk kihívásként próbál tekinteni az egész helyzetre és folyamatosan új 

megoldásokat keres a tananyag minél érdekesebb átadására. 

 a nyelvoktatás területén alapvető probléma, hogy a heti négy óra helyett kevesebb az 

online óra, melynek során kevesebb gyakorlásra jut idő. Minden csoportnál nagy 

lemaradásokat  jeleztek a kollégák. Gyakran jelentett gondot az internet minősége. A 

fent említett negatívumok mellett pozitív a classroom rendszer könnyű, átlátható 

kezelhetősége. 

 a matematika és fizika oktatás területén a tanórák 50% százalékát online formában 

történik a Meet-en keresztül, a másik 50% a Classroom felületen keresztül kerül 

kiosztásra. A matematika órákon a szaktanár a Geogebra programot használják, 

melynek segítségével a tanulók számára jól láthatóvá válik a feladatmegoldás. A diákok 

többsége komolyan veszi feladatát és rendszeresen dolgozik. 

 Az online hittan óra tapasztalataként Valkiné Gúthy Éva lelkésznő a következőket 

fogalmazta meg: a gyerekek többségében megjelennek az órákon, de óra közben 

kevesen használnak kamerát és a mikrofont is lenémítják. Dolgozataikat javarészt 

időben megküldik, csak páran nem tartják a határidőt. A sikeres érettségi érdekében a 
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diákokkal külön foglakozik kollégánk. A jobb  félévi jegyek érdekében  lehetőséget 

kaptak a tanulók plusz feladatok elvégzésére. 

 a testnevelés tantárgy oktatását  talán a legnehezebb online formában megoldani. Ennek 

ellenére a kollégák havi egy feladattal próbálták motiváltá tenni a tanulókat. 

Véleményem szerint ez nagyon kevés. A heti egy feladat kiosztását látom reálisnak. 

A hosszan elnyúló időszakot viszonylag rövid jelenléti oktatás követte a tanév végéig.  

Az általános iskolában szerencsére bő egy hónapig  tartott az online időszak. A felmerülő 

hiányosságok pótlására a tanév végéig hosszabb idő állt a kollégák rendelkezésére. Az oktató-

nevelő munkát tekintve ez mindenképpen kedvezőbb volt, mint a tavalyi tanévben. 

Pedagógusaink munkáját  több külsős kolléga is segítette a tanév folyamán. 

A BTMN-s tanulók gyógypedagógiai fejlesztését, segítve az itt dolgozó pedagógusok munkáját  

a Református EGYMI-nél dolgozó Németh Béla Péterné végezte. Az iskola BTMN-s tanulóit 

differenciált oktatással, illetve tanórán kívüli gyógypedagógiai fejlesztő órákkal segítette. A 

fejlesztések a Szakértői Bizottság szakvéleménye alapján történek kiscsoportos formában, 

valamint,a szükséges tanórai munkát segítve tanórai kertek között. Az alsó tagozatos  

foglalkozásokon kiscsoportban vagy egyénileg van lehetőség a képességek kibontakoztatására, 

alkalmazkodva az egyéni fejlesztési tervben leírtakhoz. A foglalkozásokon hangsúlyosabb 

szerepet kap az észlelési- figyelmi funkciók, gondolkodási és nyelvi képesség és logikai 

készség területek. A tanulók szívesen vesznek részt a foglalkozásokon, képességeikhez mérten 

aktívak. Igénylik a pozitív visszacsatolást. A felső tagozatosok és középiskolás tanulóink 

ezeken a foglalkozásokon a hatékonyabb tanulás érdekében tanulásmódszertannal is 

foglalkoznak. A jelenlegi járványhelyzet miatt a középiskolás tanulók fejlesztése online 

történik. Olyan feladatokat kapnak, melyek segítik az irodalom és nyelvtani ismeretek 

elsajátítását, valamint a logikai készségek fejlődését. Ezek a feladatok interaktívak, szabaduló 

szoba jellegűek, mindig tartalmazzák a helyes és jó válaszokat is. 

Az SNI-s tanulóink szintén részt vesznek heti rendszerességgel fejlesztő foglalkozásokon. 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. Ebben a félévben 27 SNI-s tanulóval foglalkozott 

a kolléganő. E tanulókon kívül heti 3 órában egy ADHD-s kisfiú fejlesztésére is sor került. 

Iskolánk abban a szerencsés helyzetben van, hogy tanulóink számára logopédiai ellátást is 

tudunk biztosítani. Laczó Szabina a Református EGYMI-n keresztül dolgozik nálunk. 

Szeptemberben az 1. osztályosok szűrűvizsgálatát, és a tavalyi évben logopédiai ellátásban 

részesült 2. osztályosok állapotfelmérését végezte. A felmérés alapján 5 fő 1. osztályos és 4 fő 

2. osztályos tanulónak szükséges a logopédiai ellátás. A fejlesztések heti két alkalommal 

október hónappal kezdődtek meg keddi és csütörtöki napokon. A gyermekek artikulációs és 

fonológiai zavar terápiában részesülnek. Az 1. osztályosok motivációja megfelelő volt. Egyikük 

sokat, a többiek kevesebbet fejlődtek, aminek oka a hanghibák mennyiségi- és minőségbeli 

eltérése. A 2. osztályos gyermekek közül ketten mutatnak érdeklődést. Ők a félév folyamán 

sokat fejlődtek. Kettőjük fejlődése lassabban halad. Az 1.2. és 4. osztályos SNI-s tanulók 

ellátása is megkezdődött októberben, a fejlesztett területeken fejlődés tapasztalható, 

motivációjuk megfelelő, a felkészülés, házi feladat készítés marad el olykor. 
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A 2020/21-es tanévében az iskolában tanuló diákok közül 21 tanuló igényelte az 

iskolapszichológusi ellátást. Különböző témákkal keresték fel diákjaink illetve szüleik Szabó 

Bernadett pszichológust. Legfőképpen magukba forduló tanulókkal illetve 

gyászfeldolgozással, új családba kerüléssel, válási, magatartási problémákkal, családon belüli 

erőszakkal, rengeteg önértékelési problémával és megfelelési kényszerrel kellett foglalkozni. 

Sajnos a kolléganő a második félévben már nem tudta vállalni a tanulók ellátását. Helyette 

Gábor Ágnes állat-asszisztált foglalkozáson, a speciálisan felkészített terápiás kutya 

támogatásával fejlesztette a tanulók mozgási, érzelmi, szociális és gondolkodási funkcióit. 

 

 Intézményünk két pedagógiai asszisztenst alkalmaz az 1. és 2. osztályban tanítók munkájának 

segítésére. Segítségükkel, türelmükkel, következetes hozzáállásukkal a tanulóknál a 

szabálytudat, az önállósodás, a csapatmunka és a társak elfogadása nagy mértékű fejlődést 

mutat. 

Iskolánkban a védőnő a tanév folyamán elvégezte a 5. és 7. osztály kötelező védőoltásait és a 

felső tagozat egészségügyi szűrését.  

Szakmai tevékenységem a 2020/21-es tanévben 

Felsorolás szintjén kívánom összefoglalni éves munkámat. 

Augusztus 

 a tanév rendjének megbeszélése, előkészítése 

 éves programtáblázat elkészítése Ritával 

 tantárgyfelosztás egyeztetése 

 javítóvizsgák megszervezése, lebonyolítása, adminisztrációs teendők irányítása 

Szeptember 

 órarend egyeztetése a Kréta naplóval 

 az 1. osztályos tanulók prevenciós szűrésének szervezése 

 az 1. és 2. osztályosok logopédiai szűrésének  szervezése 

 csoportok felvitele a Krétába 

 alsó tagozatosok  FÜRKÉSZ programjának szervezése 

 tanmenetek ellenőrzési szempontjainak összeállítása a munkaközösség-vezetők részére 

 ebédeltetési rend összeállítása 

 a pszichológiai ellátás intézményi koordinálása 

 törzslapok átnézése, hiányosságok pótoltatása 

 köszönő levél megírása 

 munkaköri leírás elkészítése a ped. asszisztensek számára 

 fejlesztő pedagógusok munkájának szervezése 

 tantárgyi korrepetálások, előkészítők megbeszélése az érintett kollégákkal 

 kapcsolatfelvétel az új iskolapszichológussal 

 online pedagógiai kongresszuson való részvétel a tanév nyitásához kapcsolódóan 

 SNI és BTMN-s tanuló táblázat aktualizálása  

 

Október 
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 1. osztályos DIFER mérés előkészítése 

 egyesületi igazolások ellenőrzése a sportkörökkel kapcsolatban 

 testnevelés alóli felmentések összegyűjtése, határozatok írása, feltöltése az Office 365-

be 

 statisztika készítése 

 tanulói adatok helyes felvitelének ellenőrzése a Krétába 

 pályaorientációs tevékenységgel kapcsolatos online értekezleten való részvétel (Győr) 

 Retkes Anett főiskolai hallgató hospitálásának koordinálása 

 DIFER adatszolgáltatás az OH részére 

 DIFER regisztráció elkészítése az eDIA részére, azonosítók generálása 

 angol érettségin való részvétel (felügyelő tanár) 

November 

 SNI és BTMN-es tanulók felülvizsgálati kérelmeinek intézése 

 mentességi határozatok megírása, feltöltése az Office 365-be, szülők felé kiküldése a 

Krétán keresztül 

 Bagdi Zsuzsanna gyógypedagógus hallgató hospitálásának koordinálása 

 óralátogatás 1. osztály 

 részvétel az alsós munkaközösségi megbeszélésen 

 online megbeszélés Lunacsek Gabriellával 

 kollégák szakmai továbbképzésének egyeztetése a KIR rendszerrel, hiányosságok 

pótlása, feltöltése az Office365-be 

 továbbképzési ciklusok felállítása 

December 

 naplóellenőrzések 

 helyettesítések, túlórák ellenőrzése, elszámolása 

 részvétel igazgatói webináriumon 

Január 

 osztályozó vizsga előkészítése 

 250 óra feletti hiányzások szűrése 

 védőnői szűrés koordinálása 2.4.6.8. osztály 

 részvétel igazgatói webináriumon 

 fejlesztő foglalkozások, logopédiai ellátás naplóinak ellenőrzése 

 félévi beszámolók bekérése 

 DIFER mérés eredményének letöltése eDIA rendszerről 

 Classroom megosztások kezelése, online tevékenységek megismerése 

 1. és 2. osztályos mondatbank feltöltése Krétába 

 kapcsolatfelvétel a tatabányai KLIK-kel a Lázár Ervin program újraindítása kapcsán 

 a megváltozott órarend többszöri átnézése, ellenőrzése 

 órarend felvitele a Krétába 

 első féléves beszámoló készítése az iskolai munkáról illetve a saját szakmai 

tevékenységemről 

 intézményi szintű félévi statisztika elkészítése  
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 sikeres záróvizsga letétele a Kodolányi Egyetem  közoktatásvezetői és pedagógus 

szakvizsga szakán 

 osztályfőnöki teendők átvétele a 6. osztályban 

Február 

 eDia diagnosztikus mérések előkészítése 1-7. osztály számára 

 osztályozó vizsga szervezése az előrehozott érettségit tevő 11. évfolyamos tanulóknak 

angol nyelvből 

 a lemorzsolódás megelőzősét szolgáló korai jelzőrendszer adatszolgáltatási teendőinek 

elvégzése. 

 érettségihez kapcsolódó időhosszabítási határozatok megírása. 

 Bagdi Zsuzsa hospitáló egyetemi hallgató mentorálása 

 leendő 1.osztályosok számára készített bemutatkozó kisfilm elkészítési menetének 

koordinálása 

 a német idegen nyelvi mérés előkészítése 

 fejlesztési naplók ellenőrzése 

 eDia mérések elindítása- rögzítése a rendszerben 

 webináriumi képzés- Google űrlapok 

Március 

 beiskolázási kérdőív elkészítése 

 webináriumi képzés- fenntarthatósági témahét 

 tankönyvrendelés elindítása 

 SNI gyermekek fejlesztésével kapcsolatos továbbképzésen való részvétel 

 webináriumi képzés-Online tesztek 

 óralátogatások az általános iskolai osztályokban online oktatás idején 

Április 

 osztályozó vizsga szervezése az előrehozott  érettségit tevő 11. évfolyamos tanulóknak 

német nyelvből 

 határozatok írása az iskolai távolmaradási kérelmekre az online időszakról való 

visszatérés idejére 

 pályázati anyagok összeállítása, elküldése (Telepi Flóra-tanulói tablet, Gyurmavilág-

színes papírok, vízfestékek, temperák, dekorgumik, gyurmák vizuális kultúra és 

technika, életvitel és gyakorlattantárgyakhoz) Mindkét pályázaton sikeresen 

szerepeltünk. 

 webináriumi képzések-intézményi önértékelés (4 alkalom) 

Május 

 részvétel az írásbeli érettségik lebonyolításában 

 szülői kérdőív és tájékoztató levél az online időszakról való visszatéréshez 

kapcsolódóan 

 Zrínyi matematikaverseny helyi lebonyolításának szervezése, felügyelő tanári 

szerepkör is 

 országos idegen nyelvi mérés szervezése, lebonyolítása (6.8. osztály) 

 országos kompetenciamérés szervezése, lebonyolítása (6.8.10. osztály) 
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 óralátogatások (2. osztály) 

 online előadáson való részvétel-természettudományos kompetenciák mérése 

Június 

 Lázár Ervin program szervezése a 7.8. osztály számára 

 osztályozó vizsga szervezése angolból a 7. osztályos tanulók számára 

 tanévzárással kapcsolatos teendők intézése a Kréta rendszerben 

 online konferencia – eDia mérések rendszere 

 intézményi önértéklés- dokumentumelemzés elkészítése 

 idegen nyelvi mérés adatainak elemzése 

 szülői értekezlet a leendő 1. osztályos tanulók szülei számára 

 beszámoló készítése a 2020/2021-es tanévről, szakmai tevékenységemről 

 

 

A tanév folyamán állandó feladataim közé tartozott a pedagógusok útiköltség elszámolásának 

ellenőrzése, a helyettesítések kiírása, túlórák elszámolása, SNI és BTMN-s tanulók 

figyelemmel kisérése, a segítő munkatársakkal való kapcsolattartás. 

 

Neszmély, 2021.június 22.                                                                    Hörömpöli Tiborné 

                                                                                                                     igazgatóhelyettes 
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7.sz. melléklet Iskolai programnaptár 2020-2021. 

 

 

 

 

Felelős

általános iskola középiskola AMI

1. szerda 1.

2. csütörtök 2. SZÜLŐI ÉRTEKEZLETEK SZÜLŐI ÉRTEKEZLETEK

3. péntek 3. SZÜLŐI ÉRTEKEZLETEK 5.o. SZÜLŐI ÉRTEKEZLETEK 9.o. 

4. szombat

5. vasárnap

6. hétfő 4. SZÜLŐI ÉRTEKEZLETEK 3.o., 4.o. őszi érettségire jelentkezés, SZÜLŐI ÉRTEKEZLETEK  12.o.

7. kedd 5. SZÜLŐI ÉRTEKEZLETEK 8.o. SZÜLŐI ÉRTEKEZLETEK 

8. szerda 6. SZÜLŐI ÉRTEKEZLETEK 2.o SZÜLŐI ÉRTEKEZLETEK 11.o., 10.o.

9. csütörtök 7. SZÜLŐI ÉRTEKEZLETEK 6.o., 7.o. SZÜLŐI ÉRTEKEZLETEK

10. péntek 8. 10 órai koncert SZÜLŐI ÉRTEKEZLETEK/ 12. osztálykirándulás

11. szombat Magiszterek kiállítás megnyitó

12. vasárnap

13. hétfő 9.

14. kedd 10.

15. szerda 11.

16. csütörtök 12.

17. péntek 13.

18. szombat

19. vasárnap

20. hétfő 14.

21. kedd 15.

22. szerda 16.

23. csütörtök 17.

24. péntek 18. MAGYAR DIÁKSPORT NAPJA reál munkaközösség

25. szombat 10 túra: 1. túra: Várhegy-Hilltop-Paphegy

26. vasárnap

27. hétfő 19. TEREMTÉS HETE humán munkaköözösség

28. kedd 20. TEREMTÉS HETE Kiállítás a tatai Református Gimnáziumban

29. szerda 21. TEREMTÉS HETE/munkaértekezlet

30. csütörtök 22. TEREMTÉS HETE/ 10 órai koncert/ Magyar Népmese NapjaÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK KIADÁSA alsós, reál és humán munkaközösség

Sz
ep

te
m

b
er

Nap Hét Tanítási 

nap 

száma

TANÉVNYITÓ - SZÜLŐI ÉRTEKEZLETEK 1.o.

A

A

B

A

B

Program

Felelős

általános iskola középiskola AMI

1. péntek B 23. TEREMTÉS HETE

2. szombat

3. vasárnap

4. hétfő 24.

5. kedd 25.

6. szerda 26. október 6-i megemlékezés áhítat alatt humán munkaközösség

7. csütörtök 27.

8. péntek 28.

9. szombat

10. vasárnap

11. hétfő 29.

12. kedd 30.

13. szerda 31.

14. csütörtök 32.

15. péntek 33. DIFER mérés alsós munkaközösség

16. szombat idősek napja alsós munkaközösség

17. vasárnap

18. hétfő 34. papírgyűjtés DÖK

19. kedd 35. papírgyűjtés MATEMATIKA ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI DÖK

20. szerda 36. Tökmag avató és Tökjófej alsós és reál munkaközösség

21. csütörtök 37. ANGOL ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI

22. péntek 38. reformáció istentisztelet, nemzeti ünnep 5. órában humán és osztályfőnöki munkaközösség

23. szombat 10 túra: 2. túra: Neszmélyi arborétum (kb. 16 km)

24. vasárnap

25. hétfő ŐSZI SZÜNET NÉMET ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI

26. kedd ŐSZI SZÜNET

27. szerda ŐSZI SZÜNET

28. csütörtök ŐSZI SZÜNET

29. péntek ŐSZI SZÜNET

30. szombat

31. vasárnap

O
K

TÓ
B

ER

Reformáció ünnepe

Nap Hét
Tanítási 

nap 

száma

Program

A

B

A

B

Felelős

általános iskola középiskola AMI

1. hétfő MUNKASZÜNETI NAP

2. kedd 39.

3. szerda 40.

4. csütörtök 41.

5. péntek 42. DIFER lejelentése

6. szombat

7. vasárnap

8. hétfő 43.

9. kedd Pályaorientációs nap

10. szerda 44. 10 órai koncert

11. csütörtök 45. Márton-nap EMELT SZÓBELI ÉRETTSÉGIK alsós munkaközösség

12. péntek 46. EMELT SZÓBELI ÉRETTSÉGIK

13. szombat 10 túra: 3. túra: Akasztóhegy, Nyáraska (kb. 10 km) EMELT SZÓBELI ÉRETTSÉGIK

14. vasárnap

15. hétfő 47. EMELT SZÓBELI ÉRETTSÉGIK

16. kedd 48.

17. szerda 49. fogadóóra Nyílt -nap szakmai munkaközösség

18. csütörtök 50. Ki miben tudós(palánta)? Vetélkedő

19. péntek 51.

20. szombat

21. vasárnap

22. hétfő 52.

23. kedd 53. SZÓBELI ÉRETTSÉGI

24. szerda 54. munkaértekezlet

25. csütörtök 55.

26. péntek 56. 1. ADVENT osztályfőnöki munkaközösség

27. szombat

28. vasárnap

29. hétfő 57.

30. kedd 58. 10 órai koncert

Nap Hét
Tanítási 

nap 

száma

Program

N
o

ve
m

b
er

A

B

A

B

A
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Felelős

általános iskola középiskola AMI

1. szerda 59.

2. csütörtök 60.

3. péntek 61. 2. ADVENT - KÖZÉPISKOLAI KÖZPONTI ÍRÁSBELI JELENTKEZÉSI HATÁRIDŐ osztályfőnöki munkaközösség

4. szombat 10 túra: 4. túra: Mikulás túra: Istenhegy, Királykút, Korma, Gárdony (kb. 8 km)

5. vasárnap

6. hétfő 62. Mikulás alsós munkaközösség-DÖK

7. kedd 63.

8. szerda 64.

9. csütörtök 65.

10. péntek 66. 3. ADVENT/ Bukásértesítések/ 10 órai koncert/ osztályfőnöki munkaközösség

11. szombat 67. MUNKANAP (DECEMBER 24. PÉNTEK) karácsonyi készülődés osztályfőnöki munkaközösség

12. vasárnap

13. hétfő 68.

14. kedd 69.

15. szerda 70.

16. csütörtök 71.

17. péntek 72. 4. ADVENT/ tanári karácsony

18. szombat

19. vasárnap

20. hétfő 73.

21. kedd 74. karácsonyi műsor 5. órában osztályfőnöki munkaközösség

22. szerda TÉLI SZÜNET

23. csütörtök TÉLI SZÜNET

24. péntek TÉLI SZÜNET

25. szombat TÉLI SZÜNET

26. vasárnap TÉLI SZÜNET

27. hétfő TÉLI SZÜNET

28. kedd TÉLI SZÜNET

29. szerda TÉLI SZÜNET

30. csütörtök TÉLI SZÜNET

31. péntek TÉLI SZÜNET

Tanítási 

nap 

száma

Nap Hét

Program

D
ec

em
b

er

A

B

A

B

A

Felelős

általános iskola középiskola AMI

1. szombat

2. vasárnap

3. hétfő 75. első nap

4. kedd 76.

5. szerda 77.

6. csütörtök 78.

7. péntek 79.

8. szombat

9. vasárnap

10. hétfő 80. 10 órai koncert

11. kedd 81.

12. szerda 82. munkaértekezlet

13. csütörtök 83.

14. péntek 84.

15. szombat

16. vasárnap

17. hétfő 85.

18. kedd 86. nyílt nap művészeti munkaközösség

19. szerda 87.

20. csütörtök 88.

21. péntek 89. Magyar Kultúra Napja (áhitat)ELSŐ FÉLÉV VÉGE/SZALAGAVATÓ humán

22. szombat KÖZÉPISKOLAI KÖZPONTI ÍRÁSBELI VIZSGA

23. vasárnap

24. hétfő 90. osztályozó értekezlet

25. kedd 91.

26. szerda 92.

27. csütörtök 93.

28. péntek 94. FÉLÉVI ÉRTESÍTÉSEK

29. szombat Szalagavató

30. vasárnap

31. hétfő B 95. Félévi értekezlet/szülői értekezletek

Program

Nap Hét
Tanítási 

nap 

száma

Ja
n

u
ár

B

A

B

A

Felelős

általános iskola középiskola AMI

1. kedd 96. szülői értekezletek ÉRETTSÉGIRE JELENTKEZÉSI HATÁRIDŐ

2. szerda 97. szülői értekezletek

3. csütörtök 98. szülői értekezletek

4. péntek 99. szülői értekezletek

5. szombat

6. vasárnap

7. hétfő 100.

8. kedd 101.

9. szerda 102.

10. csütörtök 103. 10 órai koncert

11. péntek 104.

12. szombat farsang DÖK

13. vasárnap

14. hétfő 105.

15. kedd 106. Felsőoktatásra JELENTKEZÉSI HATÁRIDŐ

16. szerda 107.

17. csütörtök 108. Szépolvasó verseny alsós munkaközösség

18. péntek 109. KÖZÉPISKOLAI JELENTKEZÉSI HATÁRIDŐ

19. szombat Launai Szülői bál

20. vasárnap

21. hétfő 110.

22. kedd 111. SZÓBELI FELVÉTELI

23. szerda 112. SZÓBELI FELVÉTELI/kommunista diktatúra áldozatainak emléknapja

24. csütörtök 113. SZÓBELI FELVÉTELI

25. péntek 114. SZÓBELI FELVÉTELI

26. szombat SZÓBELI FELVÉTELI

27. vasárnap

28. hétfő B 115.

Program

Nap
Tanítási 

nap száma

Hét

Fe
b

ru
ár

B

A

B

A
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Felelős

általános iskola középiskola AMI

1. kedd 116. SZÓBELI FELVÉTELI

2. szerda 117. SZÓBELI FELVÉTELI

3. csütörtök 118. SZÓBELI FELVÉTELI

4. péntek 119. SZÓBELI FELVÉTELI

5. szombat SZÓBELI FELVÉTELI

6. vasárnap

7. hétfő 120. PÉNZ 7 SZÓBELI FELVÉTELI

8. kedd 121. PÉNZ 7 SZÓBELI FELVÉTELI

9. szerda 122. PÉNZ 7 SZÓBELI FELVÉTELI

10. csütörtök 123. PÉNZ 7/ 10 órai koncert SZÓBELI FELVÉTELI

11. péntek 124. PÉNZ 7 Nemzeti ünnep 5. órában SZÓBELI FELVÉTELI osztályfőnöki munkaközösség

12. szombat

13. vasárnap

14. hétfő MUNKASZÜNETI NAP

15. kedd NEMZETI ÜNNEP

16. szerda 125.

17. csütörtök 126.

18. péntek 127.

19. szombat

20. vasárnap

21. hétfő 128.

22. kedd 129.

23. szerda 130. nyílt-nap/ovi- akadémia

24. csütörtök 131.

25. péntek 132.

26. szombat 133. MUNKANAP (MÁRCIUS 14. HÉTFŐ)

27. vasárnap

28. hétfő 134.

29. kedd 135.

30. szerda 136. ovi-akadémia/10 órai koncert

31. csütörtök 137.

Program

Nap Tanítási 

nap 

száma

Hét

M
ár

ci
u

s

B

A

B

A

B

Felelős

általános iskola középiskola AMI

1. péntek B 138.

2. szombat

3. vasárnap

4. hétfő 139. LAUNAI-HÉT

5. kedd 140. LAUNAI-HÉT

6. szerda 141. LAUNAI-HÉT/ Launai szeretlek! Vetélkedő

7. csütörtök 142. LAUNAI-HÉT

8. péntek 143. LAUNAI-HÉT/Launai gála

9. szombat

10. vasárnap

11. hétfő 144. Magyar Költészet Napja humán és alsós munkaközösség

12. kedd 145.

13. szerda 146. húsvéti szöszmötölés alsós munakközösség

14. csütörtök TAVASZI SZÜNET

15. péntek TAVASZI SZÜNET

16. szombat TAVASZI SZÜNET Holokauszt áldozatainak emléknapja

17. vasárnap TAVASZI SZÜNET

18. hétfő TAVASZI SZÜNET

19. kedd TAVASZI SZÜNET

20. szerda 147. 10. ÉVFOLYAM MÉRÉSEK

21. csütörtök 148. BEÍRATKOZÁS 10. ÉVFOLYAM MÉRÉSEK

22. péntek 149. BEÍRATKOZÁS 10. ÉVFOLYAM MÉRÉSEK

23. szombat

24. vasárnap

25. hétfő 150. papírgyűjtés 10. ÉVFOLYAM MÉRÉSEK DÖK

26. kedd 151. papírgyűjtés 10. ÉVFOLYAM MÉRÉSEK DÖK

27. szerda 152. fogadóóra 10. ÉVFOLYAM MÉRÉSEK

28. csütörtök 153. 10. ÉVFOLYAM MÉRÉSEK

29. péntek 154. 10. ÉVFOLYAM MÉRÉSEK/ 12. BALLAGÁS

30. szombat

HétNap

Tanítási 

nap 

száma

Program

Á
p

ri
lis

A

B

A

B

Felelős

általános iskola középiskola AMI

1. vasárnap Anyák-napja alsós munkaközösség

2. hétfő TANÍTÁS NÉLKÜLI MUNKANAP ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGIK- MAGYAR/kisérettségi - angol humán munkaközösség

3. kedd TANÍTÁS NÉLKÜLI MUNKANAP ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGIK- MATEMATIKA/kisérettségi humán munkaközösség

4. szerda TANÍTÁS NÉLKÜLI MUNKANAP ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGIK- TÖRTÉNELEM/kisérettségi - német humán munkaközösség

5. csütörtök 155. 8. ÉVFOLYAM MÉRÉSEK ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGIK- ANGOL

6. péntek 156. 8. ÉVFOLYAM MÉRÉSEK ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGIK- NÉMET

7. szombat

8. vasárnap

9. hétfő 157. 8. ÉVFOLYAM MÉRÉSEK Szakmai vizsga szakmai munkaközösség

10. kedd 158. 8. ÉVFOLYAM MÉRÉSEK szakmai vizsga szakmai munkaközösség

11. szerda 159. 8. ÉVFOLYAM MÉRÉSEK ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI- SZAKMAI

12. csütörtök 160. 8. ÉVFOLYAM MÉRÉSEK/ fejszámoló verseny

13. péntek 161. 10 órára iskolába/8. ÉVFOLYAM MÉRÉSEK/bukásértesítések

14. szombat

15. vasárnap

16. hétfő 162. 8. ÉVFOLYAM MÉRÉSEK/

17. kedd 163. 8. ÉVFOLYAM MÉRÉSEK

18. szerda 164. 6. ÉVFOLYAM MÉRÉSEK

19. csütörtök 165. 6. ÉVFOLYAM MÉRÉSEK/helyesírási verseny

20. péntek 166. 6. ÉVFOLYAM MÉRÉSEK

21. szombat

22. vasárnap

23. hétfő 167. 6. ÉVFOLYAM MÉRÉSEK

24. kedd 168. 6. ÉVFOLYAM MÉRÉSEK

25. szerda 169. 6. ÉVFOLYAM MÉRÉSEK/ Kihívás Napja

26. csütörtök 170. 6. ÉVFOLYAM MÉRÉSEK/ áldozócsütörtök

27. péntek 171. 6. ÉVFOLYAM MÉRÉSEK

28. szombat

29. vasárnap

30. hétfő 172. 6. ÉVFOLYAM MÉRÉSEK

31. kedd 173. 6. ÉVFOLYAM MÉRÉSEK

Nap Hét

Program
Tanítási 

nap 

száma

M
áj

u
s

A

B

A

B

A
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Felelős

általános iskola középiskola AMI

1. szerda 174.

2. csütörtök 175.

3. péntek 176. megemlékezés Nemzeti Összetartozás Napja osztáyfőnöki munkaközösség

4. szombat

5. vasárnap

6. hétfő pünkösd

7. kedd OSZTÁLYKIRÁNDULÁSOK

8. szerda 177.

9. csütörtök 178.

10. péntek 179. 8.o. osztályozó értekezlet/ 10 órai koncert

11. szombat

12. vasárnap

13. hétfő 180. Szóbeli érettségi

14. kedd 181. Szóbeli érettségi

15. szerda DÖK-NAP/8. BALLAGÁSSzóbeli érettségi

16. csütörtök osztályozó értekezlet Szóbeli érettségi

17. péntek Szóbeli érettségi

18. szombat

19. vasárnap

20. hétfő Szóbeli érettségi

21. kedd Szóbeli érettségi

22. szerda BEÍRATKOZÁS

23. csütörtök BEÍRATKOZÁS

24. péntek

25. szombat

26. vasárnap

27. hétfő

28. kedd

29. szerda

30. csütörtök Tanévzáró értekezlet

Program

Tanítási nap számaNap Hét

Jú
n

iu
s

A

B

A

Tanévzáró
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