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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. 20/2021. (VI. 8.) EMMI rendelet a 2021/2022. tanév rendjéről 

Egyéb szabályzók 

 

Belső intézményi szabályzók 

1. Alapító Okirat  
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2. Pedagógiai Program 

3. Szervezeti és Működési Szabályzat 

4. Házirend 

Ez évi igénk: 

„Ha vízen kelsz át, én veled vagyok és ha folyókon, azok nem sodornak el. Ha tűzben jársz, 

nem perzselődsz meg, a láng nem éget meg. Mert én, az úr, vagyok a te Istened.” 

(ÉZSAIÁS 43:2-3) 

Jubileumi tanévünk volt. 10. tanévünket kezdtük református iskolaként és művészeti 

középiskolaként. 

Vezérigénknek azért választottuk Ézsaiás igéjét, mert tudjuk, hogy indulásunk óta Isten 

folyamatosan velünk van és tudjuk, hogy mi mindenben láthatjuk jelenlétét. Nagyon aktuális.  

Ez évben az arra koncentráltunk, és kértük az Úr segítségét, hogy a hosszú pandémia után 

utolérjük magukat és érezzük, hogy az Úr velünk van, bármi is történik.  

Ezt tartottuk szem előtt a tanévben.  

Helyzetelemzés 

1.1.Személyi feltételek 

Engedélyezett álláshelyek száma: 29,9 

Betöltött álláshelyek száma: 29,4 

Betöltetlen álláshelyek száma: 0,5 

Részmunkaidős foglalkoztatottak száma, szakja: 3 fő, angol, számítógépes 

grafika, rajz-festés-mintázás, művészettörténet, 

Óraadói megbízással foglalkoztatottak száma, szakja: 16 fő, 4,8 álláskereten ének, grafika, 

rézfúvós, dob és gitár, informatika, grafikusművész, fejlesztő pedagógus, logopédus, 

gyógypedagógus, vállalkozói ismeretek. 

Üres állás 13,5 óra. ebből 3,5 óra biológia, és 10 óra szakmai óra, melyet belső 

helyettesítéssel, illetve óraösszevonással oldunk meg.  

Pedagógiai munka adatai 

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

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

z 

Név Óraszám Ellátandó feladatok 

1. Mócherné Lajos Erika 26 tanító, osztályfőnök 

2. Pusztai Mónika 26 tanító, testnevelés, dráma, 

osztályfőnök 

3. Barnáné Szabó Ildikó 26 tanító, osztályfőnök 

4. Kósné Juhász Hajnalka 26 tanító- vizuális nevelés 

műveltségi terület, osztályfőnök 

5. Fenyvesiné Illés Judit 4 magyartanár  

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

népismeret, hittan, tanulószoba, 

osztályfőnök, munkaközösség-

vezető 

7. Kiss Marianna 29 matematika, informatika 

osztályfőnök, munkaközösség-

vezető 

8. Rutkov Anett 27 német nyelv  

9. Fodor Tibor 24,5 földrajz, testnevelés, 

osztályfőnök 

10. Dörömbözy Margit  6 igazgató, rajz 

11. Hörömpöli Tiborné 8 igazgatóhelyettes, technika, rajz 

12. Sebők István 25 matematika, fizika 

13. Valkiné Gúthy Éva 24 református hittan, egyházi ének 

14. Belicza György 22 magyar nyelv és irodalom, 

történelem,  

15. Sántha Péter 6 számítógépes grafika gyakorlat 

16. Nagy Zsuzsanna 14 magyar nyelv és irodalom, 

könyvtár 

17. Dorogi Lilla 23 informatika, mentálhigiéniai 
asszisztens  

18. Zichó Gabriella 22 rajz, grafika, osztályfőnök 

19. Polhammer Andrea 12 angolnyelv 

20. Palásti Bence 27,5 testnevelés, osztályfőnök 

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

22. Orova Ágnes 12 német nyelv, 

23. Tomaschofné Dolezsán Ágnes 24 rajz, művészettörténet, 

kortársművészet, osztályfőnök 

24. Söveges Jánosné 1 vállalkozási ismeretek, 

foglalkoztatás I. 

25. Márkus Anna 24 történelem, magyar, 

osztályfőnök 

26. Sárvári Zsuzsa 21 szolfézs, furulya 

27.  Dezső Marianna 26 zongora 

28.  Bánáti Norbert 1 trombita 

29. Menyhárt László 8 ütős hangszerek AMI 

30. Nagy Richárd Zsolt 10 alkalmazott grafikus 

31. Csovelák Edit 12 textilművész 

32. Rabl Tiborné 5 ének 

33. Sántha Péter 9 Tervezőgrafikai tervezési gyak. 
34. Kutasi Katalin 6 animációs graf. művész 

35. Kenéz Anikó 11 szakmai igazgatóhelyettes, rajz- 

festés, mintázás, 

36. Kerti Tibor 15 Szakmai gyakorlati tantárgyak 

37. Wieszt Petra 20 festő/grafikus 

38. Fodor Zsuzsa 8 rajz-festés-mintázás 

39. Nagy László  8 gitár 
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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. Nagy Zsolt Richárd Mester  

2. Wieszt Petra Ped I.  

 

1.2.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 

 

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

 

Év eleji adatok Év végi adatok 

Iskolai létszám 260 fő Iskolai létszám 259 fő 

általános iskolai 

létszám:  

96 fő általános iskolai 

létszám:  

 98 fő 

Középiskolai létszám: 120 fő Középiskolai létszám: 118 fő 

Zeneiskolai létszám: 44 fő Zeneiskolai létszám: 43 fő 

 

1.4.Tárgyi feltételek - 20/2012. EMMI r. 2. melléklete szerint 

 

Iskolánk egy székhellyel és három telephellyel rendelkező intézmény. Zeneiskolánknak kihelyezett 

telephelye van Süttőn is. Valamennyi telephelyünket igyekszünk jó állapotban tartani, és folyamatosan 

fejleszteni. Kisebb javításokkal, folyamatos, évente történő festéssel, karbantartással jó karban vannak 

az épületeink.   

Zeneiskolánk is gyarapodott hangszerállománnyal. A Református Egyház által lebonyolított 

hangszercsere program keretében ismét új hangszereket kaptunk. Hangszerállományunk kiválónak 

mondható.  

40.  Lunacsek Gabriella 6 gyógypedagógus 

41. Kopócs-Romanek Lígia 15 gyógypedagógia 

42. Sárköziné Kovács Mária 3,5 kémia 

43. Tamás Eszter 20,5 rajz-festés-mintázás, grafikai 

technológia és gyakorlat, 

általános iskolai rajzszakkör 
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Az udvarban a kicsiknek építettünk egy játszóteret tavaly, melybe a Jót ’s jól iskolai alapítványunk 

vásárolta a játékokat, idén újabb játékkal bővítették a játszóterünket.  

A tanév elején az infokommunikációs eszközparkunkat bővítettük. Már valamennyi tantermünkben 

interaktív tábla, vagy interaktívpanel van felszerelve. Nagy fejlesztést hajtottunk végre. 

Vettünk használt laptopokat, 13 db-ot, melyek segítségével párhuzamosan tudjuk a középiskolában az 

informatika órákat tartani.  

A tanév végén a tanári kar és a 9. osztályosok személyi használatú számítógépeket kaptak állami 

támogatásból. Iskolánk már egyre leavuló gépparkja cserélődik, amely a pedagógusok munkáját segíti. 

1.5. A tanév során felmerült nehézségek 

 

Nagy örömünkre e tanévben nem került sor digitális oktatásra. A tanév elején minden kolléga ismételt 

és a tavalyi év hiányosságait pótolta, melyet beszámolójukba is beírtak. Több kolléga azt írta, hogy 

maradt egy-egy témakör, ami átcsúszik a következő tanévre. A hiányt pótolják szeptemberben. 

 

2. 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 

 

2.3. Az előző év tapasztalatai alapján megfogalmazott nevelési oktatási feladatok 

A szaktanári  

5.1 A fenntartó által megfogalmazott feladatok és teljesítése - 2011. évi CXC. tv 83.§ (2) h)  
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• „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 szükséges bővítés miatt 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. 

Elismerésünket fejezzük ki az intézményvezetés, a nevelőtestület emberi és szakmai 

helytállásáért és a folyamatos fejlesztésért. 

 

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. 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

pedagógus 
• 2019. május 5-én vasárnap 9.00 – Anyák napját ünnepeltünk. A teljes 

iskolára vonatkozó közös Istentisztelet időpontját áthelyeztük 
Áldozócsütörtökre. Ezen vettünk részt az egész iskolával. 
 

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

 

3. A tanév helyi rendje -  2011. évi CXC. tv 27.§ (3) 
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3.1.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. 2021. november 9. Pályaorientációs nap 

2. 2022. május 2. Érettségi 

3. 2022. május 3. Érettségi 

4. 2022. május 4. Érettségi 

5. 2022. június 9.  Osztálykirándulás 

6. 2022. 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. 

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

 

Szünet első napja Szünet utolsó napja Szünet megnevezése 

2021. október 25. 2021. október 29.  Őszi szünet 

2021. december 22. 2020. december 31. Téli szünet 

2022. április 14. 2022. április 20. Tavaszi szünet 

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

 

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

 

Megemlékezés Megemlékezés időpontja Felelős 

A teremtés hete 2021. szeptember 27- 
október 1. 

Valkiné Gúthy Éva 

Az aradi vértanúk (október 6.), 2021. október 6. Márkus Anna 

Október 23-ai nemzeti ünnep, 2021. október 22. Humán 
munkaközösség 

Reformáció napja 2021. november 2.  Valkiné Gúthy Éva 

Egyéb emléknapok, megemlékezések 2021. november 11. Márton 
nap 

Alsós 
munkaközösség 

A magyar kultúra napja 2022. január 22. Humán mk 

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

2022. február 25. Takácsné Pogrányi 
Irén 

A március 15-ei nemzeti ünnep, 2022. március 11. Osztályfőnöki 
munkaközösség 

Költészet napja 2022. április 9. Humán 
munkaközösség 

A holokauszt áldozatai (április 16.),  2022. április 16.  Humán mk. 

3.3.1. Az iskolai, élethez kapcsolódó ünnepek 
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Ünnepek megünneplésének időpontja Felhasználása  

2021. szeptember 1.  Tanévnyitó istentisztelet 

2021. december   

2022. január 29. Szalagavató 

2022. április 4-8. Launai-hét 

2022. május 1. vasárnap Anyák napja 

2022. április 30. Középiskolai ballagás 

2022. június 15. Általános iskolai ballagás 

2022. június 27. Tanévzáró istentisztelet 

 

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

Nevelőtestületi értekezletek időpontja Tárgyalt téma  

2021. augusztus 30.  Tanévnyitó értekezlet 

2022. január 31.  Félévzáró nevelőtestületi értekezlet 

2022. június 24. Tanévzáró értekezlet 

 

3.5.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. 

 

Szülői értekezletek időpontja Tárgyalt téma 

2021. szeptember 1-10.  Tanévindítás, követelmények ismertetése a 
szülőkkel, iskolai elvárások  

2022. február 1-4. Az első félév értékelése, a második félév 
feladatai a tanulmányi és közösségi munkában, 
az osztály tervei, elképzelései, a szülők 
kérdései, kérései. 

 

A fogadó órákat online formában szerveztük. 

Fogadóórák időpontja Tárgyalt téma 

2021. november 17. A tanulók tanulmányi előmenetele, 

problémák megbeszélése a szülőkkel. 

2022. április 27. Várható tanév végi eredmények 

alakulásának egyeztetése a szülőkkel. 

 

3.6.Pedagógiai célú iskolai nyílt nap - 20/2012. EMMI r. 3.§ (2) f) 
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Ez évben már nem csak online formában tudtunk a középiskolai beiskolázásra felkészülni, 

megtartottuk nyílt napjainkat, valamint a tavaly elkezdett online formákból is megtartottuk a 

beszélgetéseket. Beiskolázásunk jól sikerült, 65 jelentkezőnk volt, nem csökkent szerencsére. 

Valamennyi helyünket betöltöttük. Az elmúlt években kísérleteztünk a szobrász szakma 

beindításával, de sajnos kevés jelentkezőnk volt, 1-1 diák maradt meg a végleges listán, de 

mivel grafikára is jelentkeztek, így átirányítottuk őket erre a szakra. A szobrász műhelynek 

szánt épületen tavaly átalakítást végeztünk és 2 kis tantermet alakítottunk ki, ahol a szakmai 

elméleti órákat tudjuk tartani. sajnos kevés a tantermünk, így a szakmai elméleti órák bontását 

csak így tudtuk megvalósítani. 

Elmondhatjuk, hogy sikeres volt a beiskolázásunk a középiskolába. Tanulóinkat 

képességfelmérésen és egy bizottság előtti beszélgetés, valamint a tanulmányi eredmények 

alapján választjuk ki. 

 

 

 

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

 

Időpont A program címe 

november  

2021. 11. 03.  
17.00 óra 

Kérdezd az igazgatót! Online tájékoztató az iskoláról. Válaszol: 

Dörömbözy Margit igazgató. 

                

2021. 11. 13. 
           9.00. óra   

Rajz felvételi előkészítő-A kompozíció. Hogyan kezdj neki a 

rajzolásnak? Jelenléti felkészítő iskolánk művésztanáraival. 

2021. 11. 17. 
7.45 óra Középiskolai nyílt nap az iskolában  

2021. 11. 27. 
9.00 óra 

Mit vigyek a felvételire? Online rajzválogatás Nagy Zsolt 

művésztanárral. 

december   

2021. 12. 01. 
17.00 óra 

Kérdezd a szakmai vezetőt! Válaszol Kenéz Anikó szakmai 

igazgatóhelyettes 

2021. 12. 14. 
7.45 óra  

Középiskolai nyílt nap az iskolában 

 

2021. 12.11. 
9.00 óra  

Rajz felvételi előkészítő- A térábrázolás. Hogyan lesz térbeli a 

rajzod? Jelenléti felkészítő iskolánk művésztanáraival. 

2021. 12.15. 

17.00 óra 

Kérdezd a lelkészt! Mit jelent a református iskola? Válaszol 

Valkiné Gúthy Éva lelkész-hitoktató. 

január  

2022. 01. 08. 
9.00 óra 

Rajz felvételi előkészítő. Hogyan tónusozzunk? Jelenléti felkészítő          

iskolánk művésztanáraival. 

2022. 01. 15. 
9.00 óra 

Mit vigyek a felvételire? Online rajzválogatás Dolezsán Ágnes 

művésztanárral. 

2022. 01. 19. 
17.00 óra 

Kérdezd a DÖK-öt! Tájékoztató a diákéletről. Válaszolnak a DÖK 

tagjai. 

2022. 01. 22. 
9.00 óra 

Rajz felvételi előkészítő. Hogyan fessünk csendéletet? Jelenléti 

felkészítő iskolánk művésztanáraival. 

február  

2022. 02.9. 
            9.00 óra  

Kérdezd az osztályfőnököt! Válaszol Sebők István leendő 

osztályfőnök. 

2022. 02. 12. 
9.00 óra 

Mit vigyek a felvételire? Online rajzválogatás Tamás Eszter 

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

vizsgákkal egy időben. Fontosnak tartjuk ezt a vizsgát, hiszen vizsgahelyzetbe kerülnek, és 

megtapasztalják, rutint szereznek. 

 

A kompetenciamérés eredményeit a Református Pedagógiai Intézet szakértőjével 

elemeztettük, az elkészült dokumentumot a nevelőtestület megismerte. 

Érettségi és szakmai vizsga eredmények összesítve 

Ez évben rendes módon zajlottak a vizsgák. Az eredmények jobbak lettek, mint vártuk. A két 

covidos év után kollégáim nagy energiákat fektettek bele a tanévbe, hogy a tapasztalható 

lemaradásokat pótolni tudják. Úgy érezzük sikerült, az eredmények is bizonyítják, bár voltak 

lemaradók. 17 emelt szintű vizsgát tettek tanulóink, illetve egy vendég érettségizőnk, aki az 

orvosi egyetemre készült és megismételte a kémia és biológia emelt szintű vizsgáját a jobb 

eredmény érdekében. Gratulálunk neki, sikeres felvételit tett. Nagyban javította is az érettségi 

átlagunkat. Ez évben 35 érettségizőnk volt, a végzősökön kívül 8 előrehozott angol nyelvből, a 

11. évfolyamból.  

A tavalyihoz képest javult az eredményünk.  

A szakmai vizsga az idén személyes volt. Szerencsére nem átlagszámítással zajlott, mint az 

előző években.  

Érettségi és szakmai vizsgáink eredményei: 

matematika intézményi országos
községi/sz

akgimn
szövegértés intézményi országos

községi/

szakgim

n
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

2021 1431 1468 1428 2021 1454 1478 1427

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

2021 1589 1609 1548 2021 1579 1590 1523

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

2021 1589 1653 1556 2021 1649 1651 1571

nincs adat nincs adat
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tanév eredmény 
emeltszintű 
érettségi  

eredmény 
szakmai 
érettségi 

eredmény 

OKJ 
szakmai 
vizsga 

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

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

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

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

2019-2020 3,05 4 4,25 3,27 4 

2020-2021 3,21 11 4,27 3,83 3,42 

2021-2022 3,98 17 4,95 4,29 4,1 

 

3.7.1. Versenyek- a tanévre szóló rendeletben foglaltak szerint  

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

Első ízben indultunk a EuroSkills hazai versenyén és  Nagyfi Máté 13. osztályos végzős tanulónk első 

helyezést ért el, és ő képviseli Magyarországot az európai versenyen 2023-ban. Nagyon szurkolunk, 

hogy a versennyel elnyert nagy lehetőség, hogy áprilistól szeptember végéig személyes felkészítőt kap 

napi 8 órában, együtt készül a tavalyi nyertessel, aki már a Word Skillre készül. Óriási szakmai sikernek 

könyveljük el. Büszkék vagyunk szakmai tanárainkra, akik Mátét felkészítették erre a versenyre. 

Az Ágazati Szakmai Érettségi Tárgyak Versenyén, melynek eredményeképp Pados Vivien 12. 

évfolyamos diákunk a három fordulós versenyen országos 4. helyezést ért el. Ezzel az eredménnyel 100 

többletpontot kapott az egyetemi felvételijéhez. Mivel a verseny összetett verseny volt, ezért szinte 

valamennyi szakmai tanár részese az elismerésnek. 

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 

nagyon szép eredménnyel végeztek. Az őszi érettségi időszakban sajnos a vártnál több tanulónknak volt 

szüksége a pótérettségire matematikából.  

3.7.3. Külső és belső tantárgyi mérések rendszere  

A tanév elején belső bemeneti, év végén kimeneti méréseket végeztünk szinte minden tantárgyból. A 

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

Ez évben látták be igazán a kollégák, hogy milyen fontos a bemeneti mérés. A tavalyi csonka évben 

felmerült hiányosságokat ez év elején tudták pótolni. 

A kompetenciamérés eredményét a Református Pedagógiai Intézet munkatársa elemzi évek óra, most is 

ő készítette el számunkra, amit a tantestület számára megküldtünk. 

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

A FIT mérést lebonyolítottuk, és azt  

 

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. Újjá alakult a BECS, és nagyon eredményesen dolgoztak.  
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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.§ 

 

A tanévben minősült kollégák:  

Ssz Név Elért fokozat 

1. Hörömpöli Tiborné Ped II.  

2. Tamás Eszter Ped I.  

3. Kenéz Anikó Ped II.  

4. Sebők István Ped II.  

5. Belicza György Ped I. 
 

Valamennyi minősült kollégánknak gratulálunk! 

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

 

Iskolánkban mindig nagy hangsúlyt fektettünk a pályaorientációra.  

Azidfei évben november 9-én szerveztük meg a pályaorientációs napot.. 

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

szeretett volna menni. 

Gimnáziumba: 1,  

szakgimnáziumba: 8,  

szakiskolába: 3 tanuló nyert felvételt. 

Középiskolásaink közül eddig 2 tanulóról tudunk, aki felvételt nyert  

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 

% 

  

 2016/17 év vége 

107 13 12,15 

2017/18 félév 110 10 9,1 

2017/18 év vége 106 9 8,5 

2018/19 félév 109 4 3,7 

2018/19 év vége 113 1 0,9 

2019/2020 félév 128 8 6,2 



A Launai Miklós Református Iskola beszámolója a 2021/2022. tanév munkájáról 

16 
 

2019/2020 év vége 138 4 2,9 

2020/21 félév 143 4 0,2 

2020/21 év vége 183 4 0,02 

2021/22 félév 142 4 0,02 

2021/22 év vége 144 1 0,008 

 

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.  

Kistérségi általános iskolai rajzszakkört szervezünk más iskolába járó tanulóknak minden 

második szombaton, aminek feladata iskolánk beiskolázásának megerősítése. 

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

(5) 

A 2021-2022-es tanévben a rendes felvételi időszakban 26 főt vettünk fel, a szobrász szakot 

már nem hirdettünk, mert az eddigi alacsony jelentkezési létszám miatt egyelőre nem indítjuk. 

Tanteremproblémáink megoldására a szobrászműhelynek szánt épületben 2 tantermet 

alakítottunk ki a szakmai elméleti órák megtartására. A felvételin meg tudtuk oldani személyes 

megjelenéssel a rajzolást, de az elbeszélgetést online módon tartottuk. 

A tanulók toborzásához az idén a tavalyi kisfilmjeinket használtuk. 65 jelentkezőnk volt. 

Az első osztályos beiskolázás kiválónak mondható. 12 tanulót írattak be. 

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 két kollégánk továbbtanulását támogattuk: 

1 fő intézményvezetői szakvizsga – a kolléga végzett. 

1 fő művészeti szakvizsga – a kolléga végzett. 

Három pedagógiai asszisztensünk végzi a Tanító Képző Főiskolát. 

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.  
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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. 

E tanévben az Igazgatótanács három kolléga határozatlan idejű kinevezését támogatta.  

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 több éve az iskolai mérések eredményeit, mellyel segíti munkánkat. 

Iskolánkban nincs mérési szakember.  

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

ünnepségeken rendszeresen iskolánk diákjai adják a műsort. 

Neszmély Községért Közalapítvány minden évben a legeredményesebben tanuló nyolcadikos számára 

pénzjutalmat ad át a ballagáson. Idén Rehák Botond nyolcadikos tanuló kapta a támogatást. 

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

számára, melyhez a talajmunkákat a beszerelést és a homokot iskolánk biztosította. Ez évben bővítették 

a játékok számát. Nagy örömmel használják tanulóink. 

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. 

- májusban MÁK ellenőrzésünk volt.  

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 
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8.2. Hiányzások 

 

 

  

Osztály 

év vége 

igazolt igazolatlan 

1. 2152 0 

2. 1596 0 

3. 1322 0 

4. 1504 0 

5. 891 2 

6. 1494 0 

7. 1328 33 

8. 2147 0 

9. 4265 0 

10. 4145 46 

11. 3066 20 

12. 3237 102 

13. 1950 120 

iskolai 
összesen: 26031 323 

 

 
 

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 2019. HAT-02 5 998 080 Ft megnyert, de meg nem 

valósított 

alsós felső középisk. iskolai
Tanulmányi átlag: 4,36 4,01 3,79 4,05

Magatartás 4,19 4,3 4,27 4,25
Szorgalom 4,43 3,97 4,01 4,13

Legkevesebb egy főre jutó hiányzás: 13. oszt

Legtöbb egy főre jutó hiányzás: 10. oszt

Egy főre jutó hiányzás:   134,70 óra/ tanuló Egy főre jutó igazolatlan hiányzás: 1,46 óra/ tanuló
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Erasmus + 2019 28 698 Euró Nyertes – őszi tanári út 

megvalósult, jelenleg folyik a 

tanulói szakmai gyakorlat 

Erasmus + 2020 32 664 Euro Nyertes – megvalósítása várat 

magára. 

 

Sajnos ez évre tervezett útjaink közül az Erasmus + 2019-es projektet fejezzük be.  
 
Megnyert pályázataink megvalósításra várnak. 
 
11. Mellékletek: 

1. Alsós munkaközösség beszámolója 

2. Humán munkaközösség beszámolója 

3. Reálmunkaközösség beszámolója 

4. osztályfőnöki munkaközösség beszámolója 

5. Zeneiskolai beszámoló 

6. Szakmai munkaközösség beszámolója 

7. Általános igazgatóhelyettes beszámolója 

8. Iskolai programnaptár 



A Launai Miklós Református Iskola beszámolója a 2021/2022. tanév munkájáról 

20 
 

1. sz. melléklet 

Munkaközösségi beszámoló 

 

2021/2022. 

 

alsó tagozat 

 

 

Az idei tanév nagyon nehéz és kimerítő volt a számunkra. A tanulók betegsége miatti sok 

hiányzás lassította a haladást. Gyakori ismétlésre, gyakorlásra volt szükség, hogy ne legyen 

jelentős a lemaradás. A kollégák közül ketten is többször és hosszabb időre kiestek a munkából. 

A pedagógiai asszisztensek között is gyakori volt a hiányzás betegség ill. a konzultációk és a 

vizsgakövetelmények teljesítése miatt. A nehezített körülmények ellenére is igyekeztünk helyt 

állni és a tanév elején kitűzött céljainkat teljesíteni. 

 

Kiemelt célul tűztük ki a református identitás erősítését és a társas kapcsolatok fejlesztését. 

 

A keresztyén értékrend elfogadása még nem megy zökkenőmentesen azoknál a tanulóknál, akik 

otthonról nem hoztak vallásos nevelést. 

A rendszeres minden reggeli áhítat is sokat segít abban, hogy a tanulók el tudják sajátítani a 

keresztyén értékrend szabályait és beépítsék magatartásukba. 

Az áhitatokon szívesen vesznek részt, bár vannak, akik még nem az elvárt módon viselkednek. 

A hittan órákat is szeretik, aktívak, érdeklődőek. Sajnos a szülőkkel együtt kevesen járnak 

templomba. Idén két tanuló konfirmált. 

 

Az óvoda – iskola közötti átmenet megkönnyítése érdekében szervezzük az Oviakadémiai 

foglalkozásokat, ahol a gyerekek ismerkednek az iskolai környezettel, a tanító nénikkel. 

Betekintést nyerhetnek a játékos foglalkozások során a „komoly” iskolás életbe. A beszoktatás 

során nagy türelemmel és empátiával terelgetjük őket az iskolai szabályok betartása felé. 

 

Az egészséges életmód fontos eleme a gyümölcs program, ami ellátja a gyerekeket különféle 

zöldség és gyümölcsfélékkel, ivólével. Sokat vagyunk a jó levegőn. A szünetekben mozgásos 

tevékenységet, játékot kezdeményezünk. Az ebéd utáni szabadidőben és a napközis 

foglalkozáson a kötetlen játék a jellemző. A gyerekek szívesen használják a kültéri 

sporteszközöket, a fiúk kedvelt tevékenysége a foci.  
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A lelki egészség megőrzése érdekében nagyon sokat beszélgetünk tanítványainkkal. Igénylik 

is, hogy elmondhassák problémáikat és kis csoportban az érintett tanulók bevonásával vagy az 

egész osztályközösség előtt mindenki számára megnyugtató módon tudjuk rendezni azt. 

Nagyon fontos a személyes példamutatás is, hogy tanulóink „eltanulják” tőlünk a hatékony 

konfliktuskezelés alapjait. 

Néhány esetben szükség lenne szakember (iskolapszichológus) bevonására is. Idén 

mentálhigiénés végzettséggel rendelkező kolléga is segítette a munkánkat. 

 

A szociális kapcsolatok erősítéséhez szükség lenne a szülői ház támogatására is. A pozitív 

modellnyújtás, a meghitt családi környezet, a következetes szülői elvárások hiánya néhány 

tanulónál jól követhető. 

Ami adott: tanulóközpontú tanítás, kooperatív tanulási formák alkalmazása, a gyerekek pozitív 

elfogadása, empátiára való törekvés, motiváció, társas készségek (csapatszellem, 

konfliktuskezelés, együttműködés), segítésre való nevelés, aktív csoportmunka. Egyre 

gyakrabban használjuk az interaktív eszközöket elsősorban készségfejlesztésre, gyakorlásra. 

 

Az új kollégák beilleszkedésének megkönnyítése érdekében közvetlen munkakapcsolatot 

alakítottunk ki, bevontuk őket a mindennapi feladatokba Közösen gondolkodtunk egy-egy 

nevelési helyzet megoldásáról, megismertettük velük a szokásrendet, az iskola hagyományait, 

a követelményrendszert. Közös tevékenységeinkre jellemző az egymás segítése, támogatása az 

őszinte és segítő szándékú, de tapintatos kritika. 

 

A kulturált kommunikáció és a közösségben való helyes viselkedés terén még bőven akad 

tennivalónk. A gyerekek közül többen az alapvető udvariassági formák alkalmazásával is 

bajban vannak (köszönés, kérés, megköszönés, stb.). Türelmetlenül, már-már erőszakos módon 

próbálják felhívni magukra a figyelmet és azonnali megoldást a problémáikra. Itt is fontos a 

gyerekek felé a pozitív mintaadás. 

 

A családokkal napi szintű a kapcsolat. Egyre többen használják a Kréta felületet. Több 

csatornán is elérhetőek vagyunk, készséggel válaszolunk a szülők kérdéseire, a felvetett 

problémákra. 

 

Tanulóink felé reális, az életkori sajátosságaiknak megfelelő követelményeket támasztunk. 

Felmérjük a tanulók képességeit és ha szükséges, akkor egyéni haladási ütemet tervezünk. 

Figyelembe vesszük az SNI-s tanulókra vonatkozó irányelveket, értékelési szempontokat és 

fokozott odafigyeléssel, egyénre szabott dicséretekkel, differenciált feladatokkal segítjük a 

tanulmányi munkát. 

Az összes kolléga segíti nagy odafigyeléssel és erőfeszítéssel az SNI-s tanulók beintegrálását 

az osztály és iskolai közöségbe együttműködve egymással és a pedagógiai asszisztensekkel is. 
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VERSENYEK 

- Illusztráció készítő és szövegértő verseny – Zichyújfalu (Simon Márton) 2. hely 

csapatban 

- Bán Zsigmond Református Iskola - szépírás verseny  

 

2. osztály: 4 tanuló – oklevél részvételért 

3. osztály: Járóka Natália, Józsa Bence, Orosz Máté, Orsovai Maximilián – 

díszoklevél közösen 

- Nekem az otthon mit jelent” – Jót s jól Alapítvány pályázat 

 

 1. helyezés: Horváth Linett 

 2. helyezés: Czérna Lilien 

 részt vett: Józsa Bence, Kusztor Nóra 

 

- Neszmély gyerekszemmel pályázat – Neszmély község 

 

2. osztály 3 tanuló – ajándékcsomag 

 

3. osztály Horváth Luca, Járóka Natália, Simon Márton 

- Bendegúz: matematika, szövegértés: 3. osztály: Drága Botond 

 

- Helyesíró verseny 

 

 1. hely: Rehák Ida  

  2. hely: Bereznyei Róza  

  3. hely: Drága Botond  

 részt vettek: Horváth Luca, Járóka Natália, Józsa Bence, Simon Márton, 

Árendás Kiara, Bükki Tamara, Juhász Alexandra 

- Fejszámoló verseny:  

 

2. osztály:  1. hely: Török Tamás,  

 2. hely: Brondos Máté,  

3. osztály:  1. hely: Simon Márton 

 2. hely Józsa Bence 

 3. hely Drága Botond 

 

4. osztály  1. hely: Koritár Bence,  

 2. hely: Brondos Dávid 

 3. hely: Farkas Márton 
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- Szövegértés verseny – Tardos 

 Horváth Luca, Simon Márton, Rehák Ida – emléklap mindenkinek 

PROGRAMOK: 

Tanévnyitó istentisztelet  

A magyar népmese napja 

Tök jó délután – Tökmag avató, tökfaragás, kézműveskedés 

Márton nap osztályszinten, kézműveskedés 

Idősek napja 

Mikulás osztályszinten 

Karácsonyi szöszmötölő osztályszinten 

Farsang osztályszinten 

Oviakadémia 

Húsvéti szöszmötölő osztályszinten 

Launai gála – osztályprodukciók 

Jubileumi hálaadó istentisztelet  

Anyák napja a templomban 

Pályaorientációs nap 

Jubileumi túrák 

Osztálykirándulás 

Tanévzáró istentisztelet 

 

A LÁZÁR ERVIN program keretében mindegyik alsós osztály részt vett színházi előadáson. 

 

Az 1. és 3. osztály mesejátékot tekintett meg, a 2. és 4. osztály koncerten vett részt.  
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Beszámoló 2021-22 tanév BTMN tanulók fejlesztése 

 

Az iskola BTMN-es tanulóit ebben a tanévben is differenciált oktatással, illetve tanórán kívüli 

gyógypedagógiai fejlesztő órákkal segítem szorosan együttműködve a pedagógusokkal. A 

hatékony fejlesztések megszervezése érdekében egyeztettük tanév elején a tanulók órarendjét, 

melyet összehangoltuk a fejlesztő órákkal.  

Szeptemberben 14 első osztályos kisgyermek preventív szűrése megtörtént. Egy kisgyerek 

számára további fejlesztés javasolt volt, kit tanév végén szakértői vizsgálatra is küldtünk. 

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

valamint a matematikai készség területén igényelnek megsegítést a tanulók. Prevenciós 

fejlesztésbe 1 fő került.  

Ebben a tanévben a 2. és a 3. osztályban heti 1 alkalommal az osztályfőnök aktív 

közreműködésével készségfejlesztés történik egy általam elkészített tematikus tervezet alapján. 

A 3. osztályban inkább a szociális kompetenciák erősítésén van a hangsúly. Az énkép erősítése, 

társas együttműködés, pozitív viselkedési szabályok és normák, másik elfogadása és közös jó 

élmények átélése játékokon, játékos feladatokon keresztül a célja a foglalkozásoknak. 

Igyekszem különböző fejlesztési területekhez kapcsolódó játékos feladatokkal készségeiket 

fejleszteni, és érdekesebbé tenni számukra a közös órát. 

A beilleszkedési, tanulási és magatartási nehézségekkel küzdő tanulók segítése és fejlesztése a 

Szakértői Bizottság szakvéleménye alapján történik kiscsoportos formában, valamint, ha 

szükséges tanórai munkát segítve tanórai keretek között. 

Elmondható, hogy a gyerekek egyéni ütemben, képességeikhez mérten a pedagógusok 

méltányos segítségével és a fejlesztéseknek köszönhetően részben lépést tudnak tartani a 

követelményekkel.  

 

                                                                                       Németh Béla Péterné 

                                                                                                        gyógypedagógus 

 

SNI tanulók fejlesztése 

 

A tanév folyamán 9 alsó tagozatos SNI gyermekkel foglalkoztam. Év közben közülük egy 

tanuló magántanuló lett. A pedagógusokkal jó volt a kapcsolat, meg tudtuk beszélni a 

problémákat. Ugyanúgy az asszisztensekkel is-tőlük is kaptam segítséget, ha szükség volt rá. 
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A gyerekek nagy részével megfelelően lehetett haladni, néhány tanulónál nehéz volt az órai 

kereteket tartani. A gyerekek egy része sokat hiányzott és amikor visszajöttek nehezebben 

lehetett őket újra „munkára fogni”. 

Mind a 9 tanulóról el lehet mondani, hogy nagyon egyéni bánásmódot igényelnek! 

Kisebb-nagyobb sikert, fejlődést minden tanulónál tapasztaltam az órákon. 

Jövő tanévre hasznos lenne még néhány fejlesztő eszközt (nem játékot) ill. munkafüzetet 

beszerezni, ami segítené az órai munkát. 

 

 

 

Kapócs-Romanek Ligia 

 gyógypedagógus 
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2. sz. melléklet  

A Humán munkaközösség 2021-2022-es tanév végi beszámolója 

Éves mottónk: 

"Ha vizen kelsz át, én veled vagyok és ha folyókon, azok nem sodornak el. Ha tűzben jársz, nem 

perzselődsz meg, a láng nem éget meg. Mert én, az Úr, vagyok a te Istened..." (Ézs 43,2) 

Éves célok: 

• A digitális oktatás alatt keletkezett hiányok felfedése, azok pótlása: a felmérés szeptember 

folyamán megtörtént, a digitális oktatás által okozott lemaradás csökkentése folyamatos és 

hosszabb időt igényel 

• Mentális egészség helyreállítása, majd megőrzése (pedagógusoknál és diákoknál egyaránt!): 

folyamatosan zajlik, kiemelt szerep: osztályfőnökök, Dorogi Lilla mentálhigiénés szakember 

• Mérési eredmények megtartása, javítása: kiemelt figyelem a kompetenciamérésre való 

készülésre, illetve a frissen tudomásunkra hozott PISA-mérésre 

• Versenyeken való részvétel ösztönzése: sok verseny elmaradt a pandémia miatt, 

helyesíróversenyen rekordszámú résztvevő 

• Humán tantárgyakból a bukások arányszámának alacsonyan tartása: a tanév végére ezt 

szeretnénk csökkenteni, korrepetálás tartása 

• A református identitás erősítése áhítattartásban való aktív részvétellel (szeptemberben: 

Takácsné Irénke, Márkus Anna. Jelentkezés folyamatos.) 

• Új kollégák beilleszkedésének segítése, gyakornokok (Belicza György) mentorálása. Belicza 

György sikeresen minősült PED1-be. 

 

Megvalósult programjaink: 

Szeptember: 

• Új kollégák beilleszkedésének segítése, gyakornokok mentorálása: a humán munkaközösség 

új tagjainak beilleszkedése sikeres volt, elmondásuk alapján az intézmény befogadó légkörét 

megtapasztalták, kérdéseikre mindig választ kaptak. A kollégák támogatása munkaközösségen 

kívül is megvalósult: az igazgatóhelyettesek, valamint Irénke és Bence szerepét külön is 

kiemelték. A mentorálás folyamatos, óralátogatásokkal és szakmai megbeszélésekkel 

kiegészítve. 

• Classroom rendszer aktualizálása, működésének gyakorlása. Belső továbbképzés. (felelős: 

Márkus Anna) A Classroom-rendszer szeptember végére felállt. Működésének gyakorlásához 

képernyőfotókkal illusztrált handout-ot készítettem a kollégáknak, a karanténban töltött 
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időszakok pedig az éles gyakorlást is lehetővé tették. A felmerülő problémákat orvosolni 

tudjuk, viszont a továbbiakra nézve jó lenne, ha egy informatikában jártas szakember kezelné 

a rendszert. 

• Szeptember 15.: tanmenetek leadása (felelős: szaktanárok). A humán munkaközösség tagjaitól 

(egy kivétellel – ennek pótlására a mai napig nem került sor, többszöri kérésre sem) a 

tanmeneteket határidőre megkaptam. A kész dokumentumokat egységesen az Office365-be 

feltöltöttem – ott mindenki számára elérhető, ellenőrizhető. 

• Szeptember 27-október 01: Teremtés hete (felelős: Valkiné Gúthy Éva). A Teremtés hete a 

terveknek megfelelően megvalósult a reggeli áhítatok keretében, valamint a szaktanárok 

tanórai keretben. 

• Szeptember 30-ig: kisérettségi témakörök kiadása (felelős: szaktanárok). A kisérettségi 

témakörök kiadása rendben megtörtént, a tizenegyedikesek tisztában vannak a 

követelményekkel. A témaköröket nyomtatott formában, valamint KRÉTA üzenetként is 

megkapták. 

• Kötelező olvasmányok felülvizsgálata: Belicza György és Márkus Anna közreműködésével a 

kötelező olvasmányok felülvizsgálata, aktualizálása megtörtént, a tanulók ismerik a 

követelményeket. 

• Szeptember 30. zichyújfalui komplex, illusztárciókészítő- és szövegértési verseny a 3-4. és a 

5-6. osztálynak. 

 

Október: 

• Október 6.: október 6-i megemlékezés az áhítat keretében (felelős: Belicza György). A 

megemlékezés a terveknek megfelelően lezajlott a tizenegyedek osztály közreműködésével. 

• Október 22.: Reformáció napja – istentisztelet (felelős: Valkiné Gúthy Éva). A reformáció 

napi istentiszteletet még a pandémia újabb hullámának tetőzése előtt iskolaszinten meg tudtuk 

tartani. 

• Október 22.: október 23-i műsor (felelős: Takácsné). Az általános iskolások 

közreműködésével a műsort iskolaszinten meg tudtuk tartani. 

November: 

• Országos Simonyi Zsigmond helyesírási verseny ált. isk. (Felelős: Belicza György). Nem volt 

jelentkező. 

• Implom József Országos helyesírási verseny középiskolásoknak (Felelős: Fenyvesiné I. Judit, 

Márkus Anna). A középiskolások helyesírási versenyére a jelentkezés rekordszámú volt. A 

körzeti fordulóba jutott: Erdélyi Ágnes (11. osztály, felkészítő tanár: Belicza György) 
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• Óralátogatás: Belicza György, Tóth Szilvia. A második félévre tolódtak. 

• Egyházmegyei hittanverseny (felelős: Valkiné Gúthy Éva) 

December: 

• December 02. Körzeti IJ helyesíró verseny lebonyolítása sikeresen megtörtént (segítők: 

Belicza György és Tóth Andrásné Zita). A tanuló az országos döntőbe nem jutott be. 

• Óralátogatás: Rudkov Anetta, Valkiné Gúthy Éva. Valkiné Gúthy Évánál jártam órát látogatni. 

Az óralátogatást megbeszélés követte. Változatos munkaformákkal teli, élménydús egyházi 

énekóra volt a negyedik osztályban. 

Január: 

• Félévzárás előkészítése: január 5-én összevont munkaközösségi megbeszélést tartottunk. A 

humán munkaközösség tagjai közül jelen volt: Takácsné Irénke, Rudkov Anetta, Nagy 

Zsuzsanna és Márkus Anna. Gondolatait írásban közreadta: Belicza György. Témák: jegyek 

lezárása, hiányzások adminisztrálása, órák naplózása, aktuális problémák. 

• Január 22.: Magyar kultúra napja – megemlékezés az áhítat keretében (felelős: Márkus Anna). 

A magyar kultúra napi megemlékezés osztályszinten az áhítatot tartó pedagógusok 

segítségével történt, előre elkészített segédlet alapján. 

Február: 

• Február 25.: A kommunista diktatúrák áldozatainak emléknapja – megemlékezés a 

középiskolában történelemórákon (felelős: Márkus Anna). Áhítat helyett az első órát tartó 

tanárok vitték be az előre elkészített megemlékezést, és az áhítattal együtt azt is megtartották a 

középiskolában. 

• Szóbeli felvételi lebonyolításában részvétel. 

Március: 

• Szóbeli felvételi lebonyolításában részvétel. Az online lebonyolított felvételi elbeszélgetésben 

a humán munkaközösség tagjai is részt vettek (minden bizottságban képviseltettük magunkat). 

A felvételi eredményét, észrevételeinket, véleményünket jegyzőkönyvbe foglalva 

továbbítottuk az iskola vezetőségének. 

• Március 15-i megemlékezés (felelős: Nagy Zsuzsanna). A megemlékezés az aulában zajlott a 

hatodik osztály szereplésével, néhány tizenegyedikes tanuló segítségével. Rudkov Anetta 

énekelt. 

• Süttői körzeti történelemverseny (felelős: Márkus Anna). Nem szervezték meg. 
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• Felkészülés a következő évi pedagógusminősítésekre (portfólióírás) – belső továbbképzés 

(felelős: Márkus Anna). Mivel a kötelező minősítési határidőt újabb egy évvel kitolták, a belső 

továbbképzés aktualitását vesztette. 

• Zsoltáréneklő verseny (felelős: Valkiné Gúthy Éva). Elmaradt. 

Április: 

• Április 8. Jubileumi istentisztelet. Valkiné Gúthy Éva és Márkus Anna szervezésével a 

forgatókönyv elkészült, a szereplő tanulók felkészítése a kollégák segítségével megtörtént. Az 

istentisztelet rendben lezajlott, az esemény szeretetvendégséggel zárult. 

• Április 11.: A magyar költészet napja (felelős: Fenyvesiné Illés Judit). Elmaradt. 

• Április 22-31: Kompetenciamérés. A kompetenciamérések a rossz technikai előjelek ellenére 

rendben lezajlottak az osztályfőnökök vezetésével. A szaktanárok a tanórákon tudatosan 

készítették fel a tanulókat a digitális kompetenciamérésre. 

Május: 

• Írásbeli érettségi lebonyolításában való részvétel. A beosztásnak megfelelően a humán 

munkaközösség tagjai részt vettek a felügyeletben. Nagy Zsuzsanna jegyzői feladatokat látott 

el. 

• Kisérettségi (felelős: Márkus Anna, Fodor Tibor of.) Krétán kiküldeni 

o Május 2. Angol, magyar és történelem 

o Május 3. Matematika 

o Május 4. Német, magyar és történelem 

• A kisérettségi közismereti tantárgyi követelményeit a diákok szeptember folyamán 

megkapták, a kisérettségi rendben lezajlott a Teleházban. A tanulók mind a szóbeli, mind az 

írásbeli vizsgákról visszajelzést kaptak a következő szakóráikon. A jegyek a Krétában 

rögzítésre kerültek. A tanulók felkészültsége változatos képet mutatott. 

• Május 20. SNI szakmai nap és továbbképzés Budapesten. Belicza György továbbképzésen vett 

részt. 

• Május 26.: Áldozócsütörtök – istentisztelet (felelős: Valkiné Gúthy Éva). Az aulában 

megrendezésre került. 

Június: 

• Június 04. Nemzeti Összetartozás Napja – megemlékezés (felelős: Belicza György). Az áhítat 

keretében a megemlékezés június 03-án lezajlott, öt kilencedikes tanuló részvételével. 

• Tanévzárás feladatainak előkészítése. A tanulók lezárása, év végi értékelése, a tanév 

értékelése megtörtént. A pótvizsgán számonkérhető tananyagot legkésőbb a tanévzárón 
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megkapják a bukott tanulók. (Kovács Zoltán történelem 6. o., Farkas Máté magyar nyelv 7.o., 

Gordos Adél történelem 9. o., Kádár Dorina történelem 10. o.) 

• Új kollégák beilleszkedésének értékelése. Öt kolléga határozatlan idejű kinevezést kap. 

A munkaközösség kiemelt feladatának tekinti a tanulók felkészítését a kompetenciamérésre, 

illetve a PISA-mérésre. Ebben minden pedagógus részt vesz, nem csak a magyarszakos kollégák, 

hiszen mindkét mérés diszciplináris jellegű. 

 

Neszmély, 2022. 06. 25. 

Márkus Anna 
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3.sz. melléklet  

Reál munkaközösség 2021/2022-as év végi beszámoló 

A munkaközösség teljes állású tagjai: 

 

Kiss Marianna matematika-informatika  

Palásti Bence testnevelés, biológia 

Fodor Tibor földrajz-testnevelés 

Sebők István matematika-fizika 

Takácsné Pogrányi Irén földrajz-technika 

 Dorogi Lilla informatika 

Hörömpöli Tiborné                     biológia 

Óraadó: 

Sárköziné Kovács Mária kémia 

 

Szeptember:  

A Magyar Diáksport Napja 2021. szeptember 24-én volt és az udvaron mozgással mi is 

csatlakoztunk. Óralátogatás: Takácsné Pogrányi Irén, Palásti Bence  

Érettségi témakörök kiosztása is megtörtént 

Október: 

 Óralátogatás: Fodor Tibor, Palásti Bence volt az én órámon  

November:  

Pályaorientációs nap a gyerekek az iskolában vettek részt különböző szakmai előadásokon, 

amelyeket ki is próbálhattak.  

December:  

Óralátogatás: Sebők István, Takácsné Pogrányi Irén volt az én órámon 

Január: 

Szalagavató: Fodor Tibor és Sebők István 

Február:  

Farsang és a PISSA mérésre való felkészülés 

Március: 
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Felkészülés a 10 éves jubileumi napunkra és annak a hetének megszervezése 

Április: 

Jubileumi hét és nap lebonyolítása, kompetencia mérés, ballagás. 

Május: 

Érettségi, kompetenciamérések, látogatás a tatai laktanyába 

Június:  

Osztálykirándulások, ballagás,  Patara, DÖK-nap.  

Szeptemberben a szaktanárok elkészítették tanmeneteiket. Az első félévben egy 

szülőértekezletet tartottunk év elején, a várható feladatok, illetve a tanévkezdéssel kapcsolatos 

teendők megbeszélésére. E tanév során is fontos nevelési feladataink közé tartozik az 

egészséges életmódra, környezettudatos magatartásra ösztönzés, a magatartás-és 

viselkedéskultúra alakítása a mindennapokban, a differenciált, egyéni személyiségfejlesztés, a 

pályaorientáció, az önálló tanulási szokások megalapozása, az alapvető erkölcsi normák 

elsajátítása, az önértékelési képesség fejlesztése, a szabadidő hasznos eltöltése, a személyiség-

és közösségfejlesztő tevékenységek, programok szervezése a vírushelyzetre való tekintettel. A 

szaktanárok az osztályfőnökökkel órák után, szünetekben rendszeresen megbeszélik a tanítási 

órákon felmerülő magatartási és egyéb problémákat vagy elért sikereket, eredményeket.  Úgy 

gondolom, az effajta kapcsolattartás kiváló. 

Ebben a tanévben is tartottunk felvételi előkészítőt matematikából 8. és 7. osztályos diákok 

számára. A nyolcadikos diákok közül hárman mentek központi felvételit írni, az eredményeik 

50, 22 pont. A vírus közbeszólt a matematika versenyekbe is a levelezős matematika versenyt 

az idén online formában tartották ezen ketten vettek részt az iskolánkból Rehák Botond és 

Szijjártó Bálint az első benti fordulón Bálint nem tudott részt venni, mert karanténba rerült. A 

Zrinyi Ilona Matematika verseny helybeli fordulóját elhalasztották a második félévre, erre a 

versenyre 13 tanulóval neveztünk. 

A matematika online tanórákhoz nagyon sokat segít az okos tankönyv és a tankönyvkatalógus, 

amelyen minden tankönyv, amelyet az OH engedélyezett rajta van és letölthető. Az interaktív 

panelek és az interaktív táblák már nagyon sokat segítenek abban, hogy a tanórákat színesebbé 

és érdekesebbé tudjuk tenni a gyerekeknek. A tudásuk sajnos nagyon gyenge ezt mos jelenleg 

az elmúlt évek karantén helyzetére fogjuk, de remélem, minél hamarabb tudunk rajta segíteni 
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mert hetente egy alkalommal Sebők István tanár úr tart korrepetálást az általános iskolásoknak 

és heti egy alkalommal pedig az érettségizőket készíti az érettségire.  

A testnevelés tanárok elvégezték az előzetes net fit mérést. A vírushelyzet nagyon sok 

akadályokat gördített a tanórák megtartásába. Már az önkormányzat felé jeleztük a sportpálya 

hibáit, de sajnos még nem készült el helyre hozatala, szeretnénk a felfestéseket és a labdafogó 

hálót. 

Irénke jelentkezett 3 nyolcadikos taggal a Csorba György Természettudományi versenyre. 

Sajnos a túlterheltségeink miatt csak legtöbb alkalommal esetmegbeszéléseket tudtunk tartani. 

Egy alkalommal azért sikerült le is ülnünk és közösen megbeszélni a problémáinkat.  

Biológia tantárgyból a tanulók nagyon sok segítséget kapnak a tananyag feldolgozásához 

minden órán PPT-ét készít a tanár és ezeket a classrom és a kréta felületre is feltölti. Az okos 

tábla és az interaktív panel nagyon sok segítséget nyújtanak a tanároknak a tanórán a tananyag 

előadásában és az okos tankönyvek kivetítésében. Minden tanóra elején a tanár rövid 

röpdolgozattal kéri számon a gyerekektől az előző tanóra anyagát és így öt kis jegyből születik 

egy nagyjegy. A gyerekek tudása hullámzó mikor mindent megtanulnak, mikor csak részben 

tanulják meg az anyagot. 

A 8 teremben nagyon megkönnyítette a digitális kultúra tanítását az interaktív tábla, mert a 

gyerek már nem csak kivetítőn tudja nézni a gyakorlati munkákat, hanem az interaktív táblán 

keresztül.  

A második félév nagyon zsúfolt volt. Iskolánkat kijelölték a PISSA mérésre, amire 

megpróbáltuk gyerekeket a szaktanárokkal felkészíteni. 

 A februári farsang nagyon jól sikerült, ahol a tanulóink jól érezték magukat, igyekeztünk 

számukra felejthetett lenné tenni. 

A március újabb kihívások elé állított minket, mert el kellett kezdeni a jubileumi napunk és 

hetünk megszervezését, közösen nagyon jól megbirkóztunk ezzel a feladattal. Alig ment le a 

jubileumi hét máris az országos kompetencia próba mérésein próbáltunk részt venni, ami sajnos 

nem ment, mert a rendszerük nem működött. Mind a három osztálynak megmutattam az 

oktatási hivatal által kiadott próba feladatokat minden tantárgyból.  

A ballagások és az érettségik is jól lementek hála ezért az Úrnak, aki végi fogta a mi és a 

tanulóink kezét is. 
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Az utolsó tanítási napunk, mint mindég a DÖK által szervezett diáknap ahol a gyerekek 

különböző programokon vettek részt, lehetett látni az arcukon az örömöt és az elégedettséget. 

Nagyon örülök, hogy a munkaközösségem minden tagja részt vett ebben a programban. 

A munkaközösségem igyekezett minden feladatot elvégezni, amire a vezetőség megkérte.  

 

Köszönöm az éves munkájukat a munkaközösség tagjainak és a vezetőségnek. 

 

 

Készítette: Kiss Marianna  

Neszmély, 2022.06.23. 
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4. sz. melléklet 

 

 

Osztályfőnöki munkaközösség 2021/2022-es tanév éves 

munkájának értékelése 

 

       

Az osztályfőnöki munkaközösségen belül három munkacsoportot hoztunk létre a hatékony 

munka elősegítéséért. Jól működő mikroközösséget alkotva, eredményesen működnek az alsós, 

a felsős és a középiskolai osztályfőnöki munkaközösségi munkacsoportok. Egymással is 

céltudatos párbeszédet folytatva mindig a problémamegoldó tevékenység dominál.  

Így az idei kiemelt feladatunkat eredményesen teljesítettük.  

Ugyanakkor a tanév végén megállapíthatjuk, hogy a munkaközösségi munkacsoportok 

munkájának összehangolása rengeteg energiát emésztett fel. Véleményem szerint ez a fajta 

megfeszített munka az idei, jubileumi évre alkalmazható volt, de a későbbiekben okafogyottá 

válik, hiszen a munkacsoportok saját területükön továbbra is együtt működhetnek. Amiért 

szükségét láttam e munkaközösség létrejöttének, az sajnos már alakulásakor is más vágányra 

csúszott, így a megvalósult osztályfőnöki munkaközösség kivitelezhetetlen ötletnek tűnt és 

sajnos az is maradt. Képtelenség ugyanis első osztálytól tizenharmadik osztályig egy közös 

platformot találni nevelési szempontból. Az osztályfőnöki munkaközösség célja véleményem 

szerint ugyanis az iskola nevelési feladatának koordinálása lenne. Az oktatási feladatok 

összefogására a szakmai munkaközösségek már eddig is működtek. Ami iskolánk közös 

nevelési elvei lennének, azokat úgyis minden kollégának alkalmazni kellene. A közös nevelési 

célok korosztályra bontására pedig továbbra is fenntartom a már több éve hangoztatott azon 

véleményemet, hogy szükség lenne az alsó munkaközösség mellett felső tagozatos és 

középiskolai osztályfőnöki munkaközösség létrehozására, hiszen olyan nagy a korosztályi 

különbség mellett az éves programok, nevelési feladatok különbözősége, hogy ezt, a nevelést 

is fontosnak tartó egyházi iskolában elkerülhetetlen lenne megvalósítani. E nélkül szerintem 

oktatók lehetünk, de pedagógusok nem. És különösen nem keresztyén szellemiségben nevelők 

nem. 

 Az éves feladataink első féléves megvalósulása az alábbiak szerint történt: 

 

1. A Jubileumi év eseményeinek koordinálása: 

 

Az idei jubileumi év eseményeinek koordinálása nagyon szépen indult: a tervezett 10 

túrából nyolcat tudtunk megvalósítani. Ezeken a rendezvényeken nagy örömünkre az 

alsó és felső tagozatos tanulókon túl szép számmal vettek részt szülők, kisebb-nagyobb 

testvérek is. Ezen túrák szervezéséhez az alsós és felsős munkacsoport jó 

együttműködése is elengedhetetlen feltétel volt. A jövő tanévben is szeretnénk folytatni 

a rendszeres túrázást. Ezúton is köszönjük Mócherné Lajos Erika és Pastorek Oto 

állandó segítségét! 
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A 10 órai koncertek szervezése is nagyon szépen alakult, külön köszönet ezekért Sárvári 

Zsuzsanna és Dezső Mariann kolléganőnknek! Több koncert is sikeresen megvalósult 

(a vírus helyzet után tavasszal tudtuk folytatni). Személyes véleményem szerint a 

gyerekek nagyon élvezték ezeket az igazán színvonalas előadásokat, sajnos azonban 

több kolléga is jelezte, hogy az időben kiküldött dátumot elfelejtve a tanórájának 

elmaradását sérelmezte. Ez a fajta 10órai koncert úgyis csak az idei jubileumi évben 

volt, ezért a jövő tanévben egyetlen kollégának sem kell a koncertek miatt elmaradt 

tanórája miatt aggódnia. 

 

2. Együttműködés a Diákönkormányzattal: 

 

- 10 próba próbatételeinek megszervezését terveztük, de ez sajnos időhiány és a 

rengeteg program miatt elmaradt. Jubileumi pontgyűjtés (lajpo) és beváltás 

koordinálása csak a felső tagozaton valósult meg, ott is csak rész eredményekkel.  

Olyan szempontból örülök is ennek, hogy a gyerekek nem a jutalompontért jöttek el 

kirándulni.  

- A DÖK által nyújtott szolgáltatás segítése a tervek szerint megvalósult, különös 

tekintettel a szépen, jól koordináltan működő szolgáltatásukra, mely Palásti Bence 

nem kevés munkájának eredményként realizálódik. Neki is külön köszönet érte! 

 

 

 

3. Kiemelt figyelmet igénylő tanulók egyéni megsegítésének koordinálása: 

 

- A tehetséggondozás terén új módszerek megismerése, versenyeken való részvétel 

ösztönzése: a nyolcadikos osztály kis csapatával: Rehák Botond, Ferenczi Hanna és 

Kovács Sándor) indultunk a Miskolci Lévay Gimnázium által szervezett Csorba György 

Természttudományos feladatmegoldó versenyen. Sajnos némi szervezési hiba miatt 

határidőn túl küldtük vissza az utolsó forduló feladatait, így jutalmat ugyan kaptak tanév 

végén a gyerekek, de helyezést nem értek el. 

Országos Honismereti levelezős versenybe 5. osztályból négy, 6. osztályból három és 

7. osztályból négy tanulót neveztünk be és dolgoztak szépen, eredményesen. Nem 

mindenki küldte vissza az utolsó forduló feladatait. Aki visszaküldte, megyei és 

országos 4. helytől a 7. helyezésig végeztek.  

2021. november közepén sikeresen megrendeztük a Ki miben tudós(palánta)? házi 

versenyünket 29 felsős diák részvételével.  A diákok ügyesen felkészültek, a zsűri 

minden előadót külön értékelt, jó tanácsokkal ellátva a jövőre vonatkozóan a versenyen 

részt vett tanulókat.  

Hetedik osztályos tanulókkal (Kiss Laura, Rehák Luca és Németh Hanna) részt vettünk 

az Otthonunk a Vértes több fordulós vetélkedőn, melyekre kreatív alkotások mellett 

kutatási feladatok megoldásával készültünk. Bejutottunk a döntőbe, ott azonban 

kiemelkedő eredményt nem értünk el, de egy programdús, élményekkel teli szombatot 

tölthettünk Vértesbogláron. 

- A gyengébben teljesítő tanulók esetében a korrepetálások mellett a lelki megsegítés, 

testi-lelki egyensúly kialakításához tett egyéni intézkedések koordinálása: ez esetben 

felmértük az igényeket és lehetőségeket, így a matematika korrepetálás mellett a kémia 

korrepetálás is működött. Előbbi rendszeresen, heti 1 órában, míg az utóbbi szükség 
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szerint, egyéni megsegítés formájában. A lelki megsegítést az egyéni osztályfőnöki 

beszélgetéseken túl Dorogi Lilla kolléganőnk segítségével véleményem szerint 

eredményesen végeztük. Itt jegyzem meg, hogy osztályfőnök kollégáim nagyon sok időt 

töltenek az egyéni megsegítésekkel, lelkek gondozásával, s ezeket az alkalmakat nem 

adminisztrálják külön, hiszen munkakörünk természetes része, csak úgy érzem mégsem 

kap megfelelő hangsúlyt. Úgy vélem ez az a munka, amely az otthoni takarításhoz 

hasonlóan, akkor látszik meg a hiánya, ha elmaradna. Mivel kollégáim fantasztikusan 

látják el osztályfőnöki teendőiket, e munka eredménye úgy látszik meg, hogy gondozott 

lelkületű gyermekek járnak az osztályokba, napra készen tudják, ismerik diákjaik 

problémáit nemcsak tanulmányi téren, hanem családi kapcsolataikban és lelki jólétüket 

illetően egyaránt. Ezért is külön köszönet minden osztályfőnök kollégámnak!  

 

4. Munkánk hatékony szervezése: Rendszeres munkamegbeszéléseket tartottunk, ahol 

nem a szakmai oktatást helyeztük előtérbe, hanem a tanulót, akinek egyéni gondjai 

vannak. Egyéni megsegítéssel, hogy a megfelelő módszer és személy kiválasztásával 

próbáltuk a gondokat mérsékelni. Sok esetben problémaorientáltan tartottunk 

munkamegbeszélést az érintett kollégák bevonásával. Egy teljes körű munkaközösségi 

értekezletet tartottunk igen kevés részt vevő kollégával. Továbbra is igen nagy gondot 

jelent a mindennapi munka szervezésénél, aktuális problémák munkamegbeszélésénél, 

hogy kollégáink egy része óraadó, és egyáltalán nem találunk mindenki számára 

megfelelő időpontot a munkaértekezlet megtartására nemcsak a jelenléti megbeszélésre, 

de még az online megbeszélésekre is vonatkoztatva. Ezért sokkal több feladat hárul az 

osztályfőnökökre, a programok szervezőire, mert az emailen kiküldött információkat 

sajnos nem mindenki akceptálja, a személyes megbeszélések pedig gyakran két-három 

személyenként valósulnak meg. Ezzel is többletmunkát adva osztályfőnököknek, 

programszervezőknek.   

Az oktató-nevelő munka munkaszervezésében a tanév eleji és félévi szülői 

értekezleteket, a fogadóórát tervek szerint megtartottuk a szülők kb. 80 illetve 35%-os 

részvételével. A bukásértesítőket a Pedagógia Programunkban meghatározott 

határidővel kiküldtük a szülőknek. Az osztályfőnök kollégák napra kész kapcsolatot 

tartanak fenn az osztályukba járó tanulók szüleivel, így a felmerülő problémákra 

azonnal tudnak reagálni, megoldást keresni. Köszönet ezért is minden osztályfőnök 

kollégának! 

Munkaközösségünk szervezésében valósult meg az október 23-i ünnepi műsor, melyben 

a hatodikos diákok lelkes előadásában idéztük fel az 1956-ban történt eseményeket. 

A nyolcadik osztályosok pályaválasztásának előkészítő munkái tervek szerint 

valósultak meg. Szülői értekezlet majd pályaválasztási tanácsadás is megtörtént 

valamint diákjaink részt tudtak venni a választott középiskolák nyílt napjain még a 

novemberi szigorítások előtt. A középiskolai továbbtanulás koordinálása jól sikerült, 

minden diákunkat a neki tetsző középiskolába felvették.  

A középiskolás szalagavató és ballagás mellett a nyolcadikos ballagás is iskolánk 

életének kiemelkedő eseménye volt. Köszönet érte minden szervezésben részt vevő 

osztályfőnöknek, kollégának. 

 

 

5. Közösségépítő szabadidős tevékenységek szervezése, előkészítése, lebonyolítása a 

három munkacsoport munkájának koordinálásával. 
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- Pályaorientációs nap szervezése: az idei tanévben a járványhelyzet nehezítette a 

program szervezését. Az általános iskolás korosztály számára sikerült előadókat hívni 

(köztük szülőket), akik lelkes előadásukkal felkeltették az alsós és felső tagozatos 

tanulók figyelmét. A 7. és 8. osztályos tanulókkal pedig a Megyei Munkaügyi Központ 

szervezésében a Tatabányai Városi Rendőrkaptányságon voltunk.  

- 2021. december 8-10. között részt vett iskolánk 6., 7., és 8. osztályából 24 tanuló az 

Erzsébet-karácsonyon Zánkán.  

- A Teremtés hete eseményével a projekthét keretében minden tanórán, a tanmenetben 

tervezettek szerint foglalkoztunk. 

- 2021. december 11. szombati munkanapon gyümölcssalátát készítettünk osztályonként 

és szintén osztályszinten karácsonyoztunk. Azért a hatodik osztályosok a hon-és 

népismeret órán tanult betlehemezést az alsó tagozatos diákoknak előadták, egy kis 

karácsonyi hangulatot varázsolva az aulában gyönyörűen feldíszített karácsonyfa alatt. 

Erre a napra az osztályok különböző intenzitással, de szinte mindegyik osztályból 

hoztak tartós élelmiszert, melyet az adománygyűjtés keretében iskolavezetői 

szervezésben tovább ajándékoztunk. 

- Lelkes hatodik osztályos diákokkal részt vettünk a 2021-es Vízkihíváson október 1-31. 

között. Jövőre szélesebb körben propagáljuk. 

- Minden felsős osztály az osztályfőnökök vezetésével technika órákon elkészítették az 

alsó tagozatos „testvérosztályuknak” a kis kézműves mikulásajándékukat. Ezeket 

azonban sajnos a járványhelyzet miatt nem tudták személyesen átadni. De a tanító 

nénik közvetítésével mindegyik kis ajándék célba ért. 

- a Neszmélyi Református Egyházközség karácsonyi műsorában 38 diákunk vett részt 

szép szerepléssel. Külön köszönet illeti a Barnáné Szabó Ildikó, Mócherné Lajos Erika, 

Koósné Juhász Hajnalka, Pusztai Mónika tanító néniket valamint Szommer Tündét és 

Ströckerné Gere Renátát, hogy a felkészítésben és a szereplésben is nagy segítséget 

nyújtottak. Erre az alkalomra a hetedik osztályos református hittanra járó gyerekek saját 

verset és rap-pet is írtak, zenét szerkesztettek. 

- Több diákunk is rajzolt a „Neszmély gyerekszemmel” pályázatra, ahol igazán szép 

alkotások is születtek. Reményeink és az ígéret szerint egy falinaptárban viszont 

láthatjuk a jól sikerült alkotásokat. 

- A hatodik, hetedik és nyolcadik osztályos tanulókkal mézeskalácsot sütöttünk a 

Helytörténeti gyűjtemény épületében. Az így elkészült mézes kalácsokat nemcsak 

hazavihették a gyerekek, hanem jutott belőle az iskolai karácsonyfánkra és 

adományoztak a Neszmélyi Református Egyházközség szervezésében az egyházközség 

70 év feletti időseinek is. 

- Rehák Ida, Luca és Botond szerepeltek az idei Falukarácsony műsorában valamint Gál 

Hanna az Adventi műsorban. Fontosnak tartom, hogy diákjaink részt vesznek más 

közösségi rendezvényeken is, iskolai szervezéssel vagy anélkül, hiszen ezáltal is viszik 

iskolánk jó hírnevét és aktív tagjai lehetnek más közösségeknek is. 

- 2021. november 24-re szervezett előadást – melyen iskolánk 7. és 8. osztályos tanulói 

vettek volna részt - az aktuális karantén miatt le kellett mondanunk. 

- A hetedik osztályosok azonban osztályfőnökük szervezésében el tudtak menni a 

tatabányai Jászai Mari Színházba a Valahol Európában című előadásra. 
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- Ugyan nem a munkaközösségünk szervezésében valósultak meg a Lázár Ervin 

Programban való részvételünk, de az osztályfőnökök vezetésével, koordinálásával, 

aktív részvételével vettek részt tanulóink több előadáson, múzeumi rendezvényen.  

- Iskolánk könyvtárának szervezésével, velük együttműködve egy robotikát népszerűsítő 

előadáson vehettek részt felső tagozatos diákjaink érdeklődésüket igencsak felkeltve. 

Reméljük iskolánkban is megvalósulhat ilyen jellegű szakkör, szabadidős elfoglaltság.  

 

 

6. Iskolánk Jót s jól Alapítványának munkája: Az idei tanévben is az október 23-i 

nemzeti ünnepünkhöz kapcsolódóan iskolánk Jót s jól Alapítványa újra egy pályázatot 

írt ki „Nekem az otthon mit jelent” címmel.  Igen sok pályamű érkezett: 15 alsós és 22 

felsős mellett 2 középiskolás diák is nyújtott be pályamunkát, melyet alapítványunk 

vásárlási utalvánnyal és kisebb ajándékokkal honorált. 

Továbbá alapítványunk vásárolt egy Lovagló kültéri fitness eszközt is, bővítve a már 

kialakított sportpark állományt. 

A tanév végén még egy fotópályázatot hirdettünk: Vissza a múltba! címmel, amelyre a 

tatai Patarán készített fotókkal lehetett pályázni. Sajnos a Patarán való részvétel is több 

tanóra elmaradását eredményezte, így az iskolaidőben szervezendő programokon való 

részvételt nagyon át kell gondolni. Hiába tervezünk a tanév elején, ha a tanév közben 

jönnek azok a program időpontok, amelyeken szeretnénk részt venni. Hasonlóan 

felemás érzésekkel zártuk a tatai laktanya nyílt napján való részvételt. A gyerekek azt a 

programot is nagyon élvezték, de a tanórák elmaradását vonta maga után. Tapasztalatból 

tudom, hogy a gyerekeket sokkal jobban megismerhetjük ezeken a külső programokon, 

maradandó közös élményt szereznek, mégis a tanóra rovására mennek ezek a 

rendezvények. Igazán nem tudom, hogy mi lehetne ilyenkor a jó megoldás.  

7. Összegzés: Jó lenne, ha mindannyian megfontolnánk Dr. Szabó Előd nagytiszteletű úr 

szavait, miszerint „Nagy dolgokban egység, kis dolgokban szabadság és mindezt 

szeretetben elvégezni.”  

A bevezetőben írt okok miatt a következő tanévben nem szeretném ellátni az 

osztályfőnöki munkaközösség vezetését. 

 

 

Készítette: Takácsné Pogrányi Irén az osztályfőnöki munkaközösség vezetője 

Neszmély, 2022. június 28. 
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5. sz. melléklet  

Év végi beszámoló 2021/2022 

Művészeti Alapiskola 

 

Szaktanári éves beszámolót tett kollégák:  

Dezső Marianna – zongora tanszak 

Menyhárt László – ütő tanszak 

Nagy László – gitár tanszak 

Sárvári Zsuzsanna – fuvola tanszak, szolfézs kötelező tárgy 

 

Az idei év kiemelt feladata volt a zeneiskola számára a jubileumi évről való méltó 

megemlékezés. 

Általánosan megfogalmazott célkitűzéseink az évre:  

- művészeti alapképzésünk megismertetése szélesebb körben 

- tanszakok létszámának növelése 

- fellépési lehetőségek, koncertek számának növelése 

- az összetett iskola többi ágazatával való együttműködés, kapcsolódási pontok keresése 

Pozitív tapasztalatok: 

A szaktanári beszámolók alapján a tanszakvezetők egyetértenek abban, hogy minden tanszakon 

eredményes és fejlődésben gazdag munka zajlott.  

Ütő tanszakon kiemelkedő a kamarazenélés - az ütő kamaracsoport nagy sikerrel vett részt a 

karácsonyi koncerten és egy megyei fesztiválon.  

A zongora tanszak tehetséggondozó munkájának keretében öt növendék készült fel szakmai 

országos és megyei versenyekre, ahol sikeresen képviselték intézményünket. 

Gitár tanszakon tanórán kívüli időt is igénybe véve készült fel egy vegyes kamaracsoport (2 

gitár, fuvola, ütő), akik szintén sikeresen képviselték iskolánkat a megyei fesztiválon.  

A fuvola tanszak legnagyobb sikere a növendéklétszám emelkedése. Közülük négy növendék 

a kötelező felkészüléseken kívül is vállalt feladatot iskolai, illetve megyei szerepléseken. 

Motiváló és további időbefektetésre ösztönző a növendékek hozzáállása, lelkesedése a plusz 

munka iránt. 

Az intézmény szinte valamennyi programjában aktívan közreműködött a művészeti alapiskola. 

Nagy segítség volt idén az új tantermek használatba vétele, ahol zavartalanul és jobb 

minőségben zajlott az oktatómunka. Remekül használható a digitális tábla is, amivel sok időt, 

egyéb eszközhasználatot meg lehet spórolni. A csoportos oktatásnál nagyon jól működött a 



A Launai Miklós Református Iskola beszámolója a 2021/2022. tanév munkájáról 

41 
 

pedagógiai asszisztensekkel való csapatmunka az előkészítősök csoportja kapcsán, valamint a 

kisbuszos utaztatás is olyan fontos segítség, amivel a létszámunkat pozitívan tudjuk alakítani.  

Kiemelkedő és inspiráló az iskolavezetés támogatása az eszközbeszerzésekkel, nevezésekkel, 

továbbképzésekkel kapcsolatban is, ami az oktatómunkánkat segíti.  

„Nagyon szimpatikus az a közelítés ahogy a konkrét tananyagon túlmutatóan is folyik az 

intézményben a személyiségfejlesztés, aminek egyik leghatékonyabb eszköze a 

művészetoktatás.” /Menyhárt László/ 

 

Negatív tapasztalatok: 

  Az év folyamán minimális létszámváltozás előfordult – 3 növendék (szolfézs tanszak; zongora 

tanszak; fuvola tanszak) családi- és egészségügyi okok, illetve iskolaváltás miatt év közben 

kimaradt -, a második félévtől 1 fő (zongora tanszak) beiratkozásával tudtuk növeltük a 

létszámot. 

A második félévben volt olyan felkészülés, ahol nem kellően térült meg a befektetett munka. 

Ennek legfőbb oka a szervezésben, ezen kívül a túlvállalásban keresendő.  

A túlterheltség megfigyelhető egyes növendékek munkavégzésében is, ami gyakran 

befolyásolja az egyéni hangszeres órákra való készülést. A tehetséges tanulók több területen is 

próbára teszik tehetségüket, ami kifárasztja a gyerekeket.  

Az év során történő változásokkal kapcsolatos információk áramlása, időben történő 

megismerése. 

 

Óralátogatások, önértékelés: 

A tanév során többször is részt vettünk egymás növendékeinek az óráin, erre adott remek 

lehetőséget a közös órák szervezése, ahol egy-egy tanszak teljes létszámmal van jelen és 

egymástól tanul. Ezen kívül többször tartottunk külön meghallgatást a versenyekre, 

fesztiválokra való felkészülés előtt, ahol hasznosan működött a kollégák közötti véleménycsere.  

2022. áprilisában indult Sárvári Zsuzsanna Önértékelés eljárása, aminek adminisztrációja 

augusztusban záródik.  

 

Továbbképzéseken való részvétel: 

21.10.14. Új szelek a hangszeres zeneoktatásban Kiss Zenede / Sárvári Zs. 

22.02.28-03.01. Portfolió védés - Barsi Botond / Sárvári Zs. 

 

 

Tanév programjai: 
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Szeptember 

- KEM vezetői értekezlet, Komárom 

- 10 órai koncert / Tatabánya Város Szimfonikus Zenekarának művészei 

- Magiszterek című kiállítás – Tata, Angyalok és Tündérek Galéria / Menyhárt László 

és Demissie Efraim koncertje 

- Kiállítás a Tatai Református Iskolában / Bocsi Ramóna – zongora 

- 10 órai koncert/Jakabovics Jonatán – gitár 

Október 

- Zene világnapja - minikoncertek a szünetekben  

- 10 órai koncert / Voice and Brass 

- október 23-i iskolai műsor / Simon Virág - fuvola 

- tanszaki koncert – zongora 

November 

- tanszaki koncert – fuvola, ütő, gitár 

- Szentendre - Nemzetközi Orbán György zongoraverseny 

December 

- Karácsonyi koncert – zeneiskola tanárainak és kamaracsoportjainak hangversenye 

- félévi meghallgatások  

Január 

- Kiállításmegnyitó, Tár-lak Galéria, Esztergom / Németh Léna - zongora 

Február 

- AMI online szakmai konferencia - A pedagógusminősítés és tanfelügyelet aktuális 

kérdései / Nemzeti pedagógus kar 

Március 

- közös órák 

- tanszaki koncert – zongora, fuvola 

- KEM Négykezes és Kétzongorás fesztivál 

- 10 órai koncert / Maróti zenekar 

Április 

- Launai hét – minikoncertek, trombita fanfár 

- Jubileumi műsor / EK szolfézs csoport, zongora hatkezes, gitár duó 

- LVI. Komárom-Esztergom Megyei Zeneiskolák Kamarazene Fesztiválja, Oroszlány 

- BECS tanítás 

Május 

- Hangszerbemutató koncert 

- Zeneiskolai felvételi meghallgatás 

- közös órák 
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- Év végi hangszeres vizsgák 

- Szolfézs előrehozott írásbeli alapvizsga 

- 10 órai koncert / zongora négykezes koncert – Dezső Marianna és Both Lehel 

 

Június 

- felmentett tanulók kötelező tárgyi vizsgája 

- előkészítő szolfézs csoport nyilvános bemutató órája 

- Szolfézs előrehozott szóbeli alapvizsga 

- Év végi kiállítás – Tata, Régi Zsinagóga / Schmidt Réka és Sárvári Zsuzsanna fuvola 

duó 

 

Összegezve az idei év eseményeit, úgy vélem, hogy az év elején kitűzött általános és kiemelt 

célunknak is sikerült megfelelni. Az elmúlt öt év befektetett munkája látható a tanszakok 

létszámának stagnálásában és növekedésében, valamint a megyei sikereket elérő szólisták és 

kamaraegyüttesek kiállításában. További érdeme a művészeti alapképzésnek, hogy 

növendékeink egyre több településről (Neszmély, Süttő, Dunaalmás, Esztergom, Tata) 

érkeznek hozzánk zenét tanulni és hálásak a lehetőségért, hogy ezt a közelben megtehetik. 

 

Készítette: Sárvári Zsuzsanna 

Neszmély, 2022. június 17. 

 

 

  

 

 

 

 



A Launai Miklós Református Iskola beszámolója a 2021/2022. tanév munkájáról 

44 
 

6. sz. melléklet 

Év végi beszámoló 

2021-2022 tanév 

készítette Kenéz Anikó szakmai igazgatóhelyettes 

 

 Beszámoló havi bontásban  

   Az év első feladata számomra a gólyatábor volt, amit Indul a mi hajónk! címmel rendeztünk 

meg. A szakmai rész kiállítással zárult. 

A tanév öt új szakmai kolléga „beiktatásával” kezdődött, illetve négy óraadó alkalmazásával, 

így a tanév az újak segítésével kezdődött. 

Szeptember 

Az évnyitó értekezleten megfogalmazódott bennem a tíz kiállítás terve, melynek első eseménye 

a tatai Angyalok és Tündérek Galériában megrendezett Magiszterek kiállítás volt, melyen nyolc 

művésztanár képviseltette magát.  

Dolezsán Á. Kortársunk a művészet című továbbképzésen vett részt a Ludwig Múzeum 

szervezésében. 

A Kréta felületén nagyon sok teendő volt, korábbi informatikusunk szeptember végéig volt 

iskolánk alkalmazásában, viszont az év eleji teendők nem fejeződtek be addig, részben a 

kollégák mulasztásai miatt (pl. időben le nem adott csoportok listái). Ezért ezek a le nem zárt 

ügyek további hiányosságokat indukáltak. A problémát az is okozta, hogy a Krétába négyen 

dolgoztunk, és egy folyamatot sokszor többen vittünk végig. Hozzáértésem hiányában sok időt 

igényelt a feladatok megoldása (pl. a tantárgyak és csoportok összeegyeztetése). 

Ősszel zajlott a teleház hátsó termeinek alakítása, berendezése, és a fűtés beszerelése, melynek 

következtében többször kellett az oda tervezett óráknak más helyszínt találni, ezzel 

megnehezítve a csoportoknak kijelölt órák megtartását, zűrzavart okozva. 

Az órarend véglegesítése után némely kolléga partizán akciókba kezdett, az órája megtartására 

kijelölt termet egy másikra cserélve, amely csere már nem kerülhetett be az órarendbe, 

akaratlanul további zavart okozva. Amennyiben üres teremre volt szükség bármely 

foglalkozáshoz, sokszor futottunk bele ilyen problémába. 

A Magiszterek című tárlat szervezésének elindítása után a Tatabányára tervezett szabadtéri 

kiállítással kezdtem foglalkozni, melyben Kerti Tibor vett még részt. A tervezett szerint a 

diákok munkáiról készített fotókból összeállított montázst kellett készíteni hatalmas méretben, 

melyhez első körben megfelelő felbontású fotókkal kellett volna rendelkeznünk. A munkákról 

korábban egy külsős fotós már készített anyagot, de erre a célra nem volt megfelelő. A munkák 

kiválogatásával és újra fotózásával telt el három hét, majd következett az alkotások egymás 

mellé rendezése a virtuális paravánokra, amelyet Kerti Tibor kollégával távkapcsolatban 

próbáltunk megoldani. Ezekre a tevékenységekre a Krétában való munka, az új kollégák 

mentorálása, a tatai kiállítás szervezése, a túlóráim megtartása, a szakmai tanárok helyettesítése, 

a tanmenetek ellenőrzése, a beiskolázási program kidolgozása és a minősítésemre való készülés 
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mellett már nem juthatott kellő figyelem, így kifutottunk az időből. Javaslatom a következő 

évre, hogy amennyiben ilyen nagy arányú feladatról van szó, amelyre valójában már nincs 

kapacitás, azt adjuk oda olyan kollégának, aki célprémiumért bevállalja, és így garantálja annak 

sikerét. 

A hónapban Tatai Református Gimnáziumban diákjaink kiállítását rendeztük meg, és ezzel egy 

időben elindítottuk cserediák programunkat is, melynek során a négy fős csoportok egy-egy 

napot tölthettek a testvér intézményben. 

A szakmai vizsga leírás kidolgozására Zichó Gabriella jóvoltából került sor, és további szakmai 

tanárok munkájának eredménye. 

A térségi szakkör szervezése Wieszt Petra feladata lett idén. 

Október 

A 12. és 13.  évfolyam számára továbbtanulási tájékoztatót tartottam, melynél Nagy Zsolt is 

közreműködött. 

A XVI. Országos Középiskolás Képzőművészeti Diáktárlat hajdúszoboszlói pályázatára a 

munkák összegyűjtése, küldése történt.  

A hónap közepén lezajlott a ped.2. minősítésem, online formában. 

Különleges esemény volt a Zichó Viktor egy alkalmas szereplése iskolánkban, aki vetítettképes 

előadás formájában Kőrösi Csoma nyomán megtett útjáról mesélt a középiskolásoknak, nagy 

sikerrel. 

November 

Zichó Gabriella és Dolezsán Ágnes szakmai tanárok a 13. évfolyammal a budapesti Kiscelli 

Múzeumba látogattak el, a kortárs szakmai környezet tantárgy adta lehetőséget kihasználva. 

 A neszmélyi Barcsa Pál amatőr festő kiállítását szerveztem meg, amely eseményen sok 

meghívott jelent meg, Budapesttől Esztergomig. 

Novemberben zajlott a középiskolai nyílt nap, mely a visszajelzések alapján nagyon jól sikerült, 

és a vártnál nagyobb volt az érdeklődés, körülbelül 50 fő jött el. 

Dolezsán Ágnes tanárnővel a 12. évfolyammal a Magyar Nemzeti Galériába tettünk látogatást 

a szakmai órák keretében, ahova egész napos programot szerveztünk, mivel az előtte való 

években a pandémia miatt ez nem kerülhetett sorra.  

Az első félévben óralátogatásokat tettem Wieszt Petra, Tamás Eszter, Kutasi Katalin és 

Csovelák Edit szakmai tanároknál. 

Elkezdődött az Erasmus+ program szervezése, tervezése. 

Vizsgaremek konzulens választás zajlott. 

Mivel a járványügyi helyzet lehetővé tette, a jelenléti felvételi előkészítők is elkezdődhettek 

szombatonként. 

December 
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A Talentum Iskola „Mi a csoda?” pályázat eredményei szerint több díjazottunk lett, melyet a 

félévi beszámolóban soroltam. 

Decemberre még nem volt teljes az Erasmus jelentkezők listája, viszont a nyáron Bécsben 

töltendő három hét pontos időintervallumát megkaptuk a szervezőintézménytől.  

Január 

Az Erasmus+ további szervezése körüli teendőkkel számoltunk, de ezekkel egy időre teljesen 

le kellett állnunk, mert úgy tűnt, hogy idén ismét elmarad a diák mobilitás.  

Ebben a hónapban került sor az Ágazati Szakmai Érettségi Tantárgyak Versenyén való 

részvételünkre, mely három fordulós volt. Négy diák indult a 12 évfolyamból, kik közül Pados 

Vivien jutott tovább az első fordulón. 

Januárban került sor a vezetői önértékelésre, melyben igazgatóhelyettesi minőségben vettem 

részt. 

 Jubileumi évünknek hangsúlyt adva, az esztergomi Tár-lak Galériába szerveztem következő 

kiállításunkat, melynek érdekessége, hogy itt művésztanárok és diákok is képviseltették 

magukat. A megnyitón Menyhárt László ütő tanár volt tanítványával fantasztikus minikoncertet 

adott. 

A soron következő teendő a szalagavató dekorációjának elkészítése volt, melyet rendszerint a 

művészeti munkaközösség tagjai állítanak össze, az idén viszont a nagyon aktív 11. évfolyam 

oldotta ezt meg tanári segítséggel. Az én feladatom a szalagavató szervezésében való részvétel. 

Ebben a hónapban még voltak online felvételi előkészítők, melyeket továbbra is szombatra 

tettünk. 

A félév végén az archívumba kért tanulói munkákat nem mindenkitől kaptam meg, pedig ezek 

biztos alapot képezhetnének a később oly fontos portfóliókhoz. Volt olyan tanuló, akitől 

egyetlen munkát sem lehetett begyűjteni egy egész félév után.   

Február 

Közreműködtem az intézményvezetői önértékelés folyamatába. 

A XXX. Országos Rajzverseny Nyíregyházán került megrendezésre, melyre Staudinger Zsanett 

12. évfolyamos és Nagyfi Máté 13.évfolyamos diákot neveztük be. Dolezsán Ágnes tanárnő 

kíséretével vettek részt ezen a tanulók, Zsanett 30., Máté pedig a 35. lett a 47 versenyzőből. 

Bár novembertől foglalkoztam az emelt szinten érettségizőkkel a csoportomból, az érettségire 

való jelentkezés határideje után derült ki, hogy van diák, aki mentesített lévén több érettségi 

tantárgyból, a művészettörténetet is megjelölte, így utolsó perceben kezdődhetett csak el a 

felkészítése, úgy, hogy az első félévet elégtelennel zárta a tárgyból. 

A Belső Önértékelési Csoport tagjaként online tájékoztatót tartottunk az érintetteknek a 

folyamattal kapcsolatban. 

A budapesti Kondor Béla Közösségi Ház Képző- és iparművészeti kiállítására az idén kevés 

munkát küldtünk be, melyekből mindössze hármat állítottak ki. 
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Februárban a középiskolai felvételi került a fókuszba, mely hosszas szervezést igényelt, 

melynél idén is több mint 60 jelentkezőnk volt, akik közül többen a mi iskolánk nyolcadikosai 

voltak. 

Március  

A IV. Országos Festészeti Versenyre Koppi Janka 13-os, és Jáger Hajnalka 12-es diák utazott 

Szombathelyre, Zichó Gabriella tanárnő vezetésével. A megmérettetés eredményeként 

mindketten a középmezőnyben végeztek, ami, tekintettel arra, hogy az ország legnívósabb 

művészeti iskoláiból voltak a diákok, reális eredmény. 

A gyakorlati felvételi  180 munkájának értélkelése szintén több napos munka volt, ennél Wieszt 

Petra szakmai tanár működött közre. 

A hónap végével a 13. évfolyam szakmai vizsga portfóliójának, valamint a 12. évfolyam 

érettségi portfóliójának leadása közelgett, és ez idén sem ment gördülékenyen. Mivel minden 

évben változnak a tanárok, és az idén a szakmai megbeszélések lehetőségének megteremtése is 

különösen nehéz volt, így az információk nem minden esetben jutottak el az érintettekhez. 

Külön probléma volt számomra, hogy bár részletesen, több oldalas dokumentumba foglaltuk 

össze a szakmai vizsgára való készülés teendőit, maga a tanár nem tartotta számon, vagy nem 

igazodott hozzá. 

Nagy Zsolt szakmai tanár révén először vettünk részt Euroskill versenyen, mely egy nemzetközi 

szakmai megmérettetés. Az elődöntő online zajlott, és öt 13-os diákunk vett ezen részt. 

A budapesti döntőbe csak Nagyfi Máté jutott, aki országos szinten az első lett. 

Az érdem első sorban a Nagy Zsolt szaktanáré, nélküle nem történt volna nevezés. 

Április 

Ballagási előkészületek, ballagási meghívó és tabló készült. 

A jubileumi évünkben a Launai hétre Biblia illusztrációk címmel rendeztünk kiállítást iskolánk 

aulájában. Az ez alkalomból tartott hálaadó istentisztelethez a Zichó Gabriella által tervezett 

dekoráció adott méltó hátteret, mely diákok által elkészített különleges, megvilágított 

alkotásokból állt. Közös alkotásként az iskola madarát készítettük el, melybe minden diák részt 

vett. 

Ugyanekkor rendeztük a 7. kiállításunkat, a komáromi Egressy Béni Alapfokú Művészeti 

Iskola felkérésére, a VI. Egressy Regionális Zongoraverseny alkalmából.9-es diákjaink belső 

pályázatként emléklapot terveztek a résztvevők számára. 

Az Ágazati Szakmai Érettségi Tárgyak Versenyén, melynek eredményeképp Pados Vivien 12. 

évfolyamos diákunk a három fordulós versenyen országos 4. helyezést ért el. Szaktanáraként 

én kísértem a verseny különböző helyszíneire. 

Április végén a 12, 13. évfolyam portfólióinak elkészítése, és a vizsgaremekek befejezése volt 

a legfontosabb, mely a korábbi évekhez képest valamivel simábban ment, de az érintettek 

számára ugyanolyan stresszel járt. 

Szakmai tantárgyakból is megtartottuk a kis érettségit, ahol a diákoknak a gyakorlattal nem volt 

gondjuk, általában jól teljesítettek, de a művészettörténetnél néhány elégtelen született. 
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Május 

Májusban újra elkezdhettem az Erasmus+ mobilitási program iskolai szervezését, mely diákok 

és kísérőtanárok toborzását jelentette első sorban. Mivel a pandémia  miatt a szervezés már több 

ízben hol leállt, hol újra indult, nehéz volt 12 diákot találni, akik idén Bécsbe mennének szakmai 

gyakorlatra.  

Amint megvoltak a diákok, a csapatot összehívva megtörtént az online jelentkeztetés, amit egy 

a programhoz tartozó nyelvi szintfelmérő kitöltése előzött meg. A diák a 10-13. évfolyamokból 

vannak.  

Bár májusra több szakmai tanárnak nagyon lecsökkent az óraszáma a végzősök óráinak 

megszűnésével, és sok munka várt ránk, a tanév végéig ezeknek tizedét tudtuk megvalósítani 

néhány kolléga tartós hiányzása miatt, akiket helyettesíteni kellett. 

 A hónapban Benkőné Pető Mária helyi amatőr ikonfestő kamara kiállítását rendeztem meg 

iskolánkban, mely egy alkotói bemutatkozással nyílt meg. 

Az év végére tudtam beilleszteni az intézményi önértékelés keretén belül két művésztanár -

Nagy Zsolt és Zichó Gabriella kollégák- ellenőrzését.  

Idén is a szakmai vizsga anyagainak leadási határidején túl adtak le többen is portfóliót, mivel 

a túlzottan nagy számú fotózásra leadott munka lelassította a folyamatot. Végül hónap végére 

adta la az utolsó diák a munkáit, amelyek összességgében változatos és színvonalas anyagot 

mutattak, és a szakmai tanárok felkészültségét jelzik. 

Lezajlott a szakmai vizsga, amelyet egy év végén bukott tanuló kivételével mindenki sikeresen 

letett. Köszönet érte a szakmai tanároknak, rengeteget dolgoztak, hogy ezt elérhessék a sokszor 

rendkívül alacsony képességű diákok. 

Májusban a szakmai gyakorlat programját állítottam össze, mely az idén a Fellner Jakab év 

kapcsán a barokk művészetről szól. A tervezet Dezső Marianna kolléganővel 

együttműködésben született, aki a tatai Barokk pályázaton való részvételre ösztönzött minket. 

Június 

A szakmai gyakorlat programja tatai művészettörténeti sétával, és terepgyakorlattal kezdődött, 

és sok manuális grafikai, illetve mintázás programmal, ami év közben nehezen megoldható. Az 

eredményt tekintve nagyon sikeres az idei gyakorlat, sok kvalitásos munka született, dicséret a 

szaktanároknak érte! 

Zárásként év végi kiállításunkat a Kuny Domokos Múzeum Volt Zsinagóga Kiállítóhelyen 

szerveztem meg, melyet Kövesdi Mónika művészettörténész nyitott meg, sikerrel. 

Egész évben nagy segítséget nyújtott Sárvári Zsuzsanna, aki a zeneiskolánk diákjait és tanárait 

fellépésre ösztönözte a megnyitóinkon, ezért köszönettel tartozunk neki. 

Összességében nagyon nehéz év volt, rengeteg tennivalóval, amit sokszor erőn felül próbáltam 

teljesíteni, és ezekben nem segített a szakmai tanárok közötti folyamatos konfliktus, ami 

valószínűleg a túlterheltség és az iskolai program váratlan eseményei okoztak. 
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Van aki úgy jellemezte az évet, hogy rossz hangulatú volt, a rengeteg plusz program nagyon 

sok plusz feladatot is adott mindenkinek. A leterheltség miatt eddig még soha nem látott módon 

estek egymásnak a kollégák.  

 Jövőre szeretnék olyan munkafeltételeket, mely a minőségi munkát és a szakmai tanárokkal 

való tényleges együttműködést lehetővé teszi. A szakmai tanárok kéréseivel sajnos csak részben 

tudtam idén foglalkozni a sok egyéb tennivaló miatt, pedig alapvető lenne legalább egy grafikai 

műhely iskolánkban, amelynek hiánya minden egyes szakmai értekezleten szóba került. 
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7. sz. melléklet  

Év végi beszámoló a Launai Miklós Református Iskola  munkájáról  

- igazgatóhelyettesi szemmel - a 2021/22-es tanévben 

 

A nyári szünetet követően augusztus végén ismét visszatértünk az intézménybe és a több éves 

gyakorlatnak megfelelően elkezdtük a tanév előkészítését. A szokásos tanév eleji 

adminisztrációs tevékenységeket bonyolítottuk: órarend készítés, éves munkaterv, tanmenetek 

átnézése, előző évi naplózárás, ügyeleti beosztások elkészítése stb. A hónap végén 

megszerveztük az előző tanév végén elégtelen osztályzatot kapott tanulók javítóvizsgáját.  

Az idei tanévet sok új kolléga kezdte iskolánkban. Közösségünkbe való beilleszkedésük 

segítésére kötetlen beszélgetést szerveztünk, melyen egymással és iskolánk 

szokásrendszerével, hagyományaival ismerkedtek. 

Augusztus utolsó hétvégéjén részt vettünk a  református iskolák országos tanévnyitóján. 

Iskolánkat Dörömbözy Margit igazgatónő, Valkiné Gúthy Éva hitoktatónk és jómagam illetve 

két tanulónk - Rehák Luca és Rehák Botond – képviselte. 

 Szeptemberben az oktatás hagyományos módon indult. A tanévet jelenléti oktatással kezdtük, 

a járványügyi szabályok szigorú betartása mellett. A tanévnyitó ünnepséget ismét rendhagyó 

módon szerveztük: külön az általános iskolásoknak illetve a középiskolásoknak. 

Ebben a félévben intézményünk négy pedagógiai asszisztenst alkalmaz az alsó tagozat 

osztályaiban. Az ő munkájuk nagy segítséget jelent az SNI-s és BTMN-es tanulók oktatásában. 

Segítségükkel, türelmükkel, következetes hozzáállásukkal a tanulóknál a szabálytudat, az 

önállósodás, a csapatmunka és a társak elfogadása fejlődést mutat. 

A félév beindításakor külön szervezési feladatot jelentett az oktató-nevelő munkát segítő utazó 

gyógypedagógus, logopédus, állatasszisztált foglalkozást végző szakember órarendjének 

összeállítása, szülői beleegyező nyilatkozatok begyűjtése, a csoportokba járó tanulók beosztása. 

Külön megbeszélésre volt szükség a FÜRKÉSZ programban résztvevő pedagógusokkal. 

Témánk - a Kenderkében bekövetkezett vezetőváltás miatt - a korábban kialakított szokásrend 

és az új elképzelések egyeztetése, megbeszélése volt. 
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A félév indításakor sok időt fordítottunk Anikóval a Kréta napló tanév váltást követő indítására. 

Tantárgyfelosztás, új pedagógusok felvitele a rendszerbe, órarend , csoportba járó tanulók 

helyes besorolása és egyéb, a rendszer működéséhez szükséges teendőket végeztük el. 

A félév indításaként valamennyi osztályban megtörténtek a szülői értekezletek jelenléti 

formában. A látogatottság 80% körül alakult. 

Szeptember végén megtörtént a 8. osztály digitális nyelvi próbamérése, mely az Oktatási 

Hivatal EFOP 3.2.15 – VEKOP-17 uniós projekt keretében, az országos mérések rendszerének 

fejlesztéséhez kapcsolódó digitális mérés volt. A mérés koordinátori feladatait láttam el, 

melynek kapcsán feladatom volt a tanulói azonosítók generálása, kapcsolattartás a 

felmérésvezetővel, a helyszín tárgyi feltételeinek biztosítása, óraátszervezések megszervezése. 

Október elején a statisztika elkészítése során az adatszolgáltatásban vettem részt. A feladat 

elvégzésében ezen alkalommal kisebb részben tudtam feladatot vállalni az 1. osztályban történt 

tartós helyettesítés miatt. 

Az óralátogatásokra sorát is megkezdtem.  Az alsó tagozatban 2 osztályban 3 órát látogattam 

Mócherné Lajos Erika és Pusztai Mónika kolléganőknél. 

Fontos feladat volt azoknak a határozatoknak az elkészítése, melyek a testnevelés órák alóli 

felmentésekről illetve a szakértői véleményekben leírt kedvezményekről szóltak. E határozatok 

kiküldése a Krétán keresztül a szülők és osztályfőnökök részére megtörtént. 

Az őszi szünet előtt a Vértes Volán kérésének eleget téve elkészítettem a közösségi 

közlekedéshez kapcsolódó – egész iskolát – érintő adatszolgáltatást, abban a reményben, hogy 

az információk feldolgozása után tanulóink számára kedvező menetrend és egyéb utazási 

feltétel kerül kialakításra. 

A szünet után dr. Kerekes Róbert bűnmegelőzési előadássorozatot indított középiskolásaink 

illetve felső tagozatos tanulóink számára. 

A középiskolai beiratkozáshoz kapcsolódóan 8. osztályos pályaválasztási szülői értekezleten 

vettem részt a kocsi Vincze Imre Református Iskolában, ahol szakgimnáziumunkba folyó 

képzésről tájékoztattam a továbbtanulás előtt álló gyerekeket és szüleiket.  

November közepétől ismét indult a Lázár Ervin program, melynek során eddig az 1.2.8. 

osztályos gyerekek vehettek részt ingyenes színházlátogatáson- illetve múzeumpedagógiai 
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foglalkozáson. Kapcsolattartóként feladatom volt az érintett osztályfőnökök tájékoztatása, a 

tanulók Kréta rendszeren keresztüli jelentkeztetése, az előadások utáni jelenlétek rögzítése. 

Még ebben a hónapban sor került az idei tanévben esedékes  SNI-s, BTMN-es tanulók 

felülvizsgálati kérelmével kapcsolatos adminisztrációra is. Az osztályfőnökök segítségével 

sikerült valamennyi tanulónk vizsgálatához szükséges dokumentációt továbbítani a szakértői 

bizottságok felé. A tanév hátralévő részében várjuk a szakértői vélemények megérkezését. 

 Németh Péterné Szilvi fejlesztőpedagógus segítségével megtörtént az 1. osztály bemeneti 

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

észlelés, valamint a matematikai készség területén nagyobb megsegítést igényelnek a gyerekek. 

Prevenciós további fejlesztésbe 1 fő került.  

Ebben a tanévben a 2. és a 3. osztályban heti 1 alkalommal az osztályfőnök aktív 

közreműködésével készségfejlesztés történik tematikus tervezet alapján. A 3. osztályban inkább 

a szociális kompetenciák erősítésén van a hangsúly. Az énkép erősítés, társas együttműködés, 

pozitív viselkedési szabályok és normák, másik elfogadása és közös jó élmények átélése 

játékokon , játékos feladatokon keresztül  célja a foglalkozásoknak. A  pedagógus különböző 

fejlesztési területekhez kapcsolódó játékos feladatokkal fejleszti a tanulók készségeit  és 

igyekszik érdekesebbé tenni számukra a közös órát. 

A fejlesztő foglalkozásokon kiscsoportban vagy egyénileg van lehetőség a képességek 

kibontakoztatására, alkalmazkodva az egyéni fejlesztési tervben leírtakhoz. A szakvélemények 

alapján a fejlesztő foglalkozásokon hangsúlyosabb szerepet a figyelmi funkciók, nyelvi-

helyesírási készség és a gondolkodási-logikai képesség területek kapnak. A tanulók szívesen és 

a képességeikhez mérten vesznek részt a foglalkozásokon. A középiskolásokkal  a hatékonyabb 

tanulás érdekében tanulásmódszertannal is foglalkoznak. 

Elmondható, hogy a gyerekek egyéni ütemben, képességeikhez mérten a pedagógusok 

méltányos segítségével és a fejlesztéseknek köszönhetően részben lépést tudnak tartani a 

követelményekkel.  

 Kapcsolattartásunk személyesen és infokommunikációs eszközökön keresztül valósul meg.  

November-december hónapban végeztük az 1. osztályosok DIFER mérését Dorogi Lilla 

kolléganővel. A szervezési feladatok: Oktatási Hivatal felé történő adatszolgáltatás,  

regisztráció az Edia oldalra, a mérési azonosítok generálása volt a feladatom.   
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A hónap végén megtartottuk az éves programtervben rögzített fogadóórát online formában. 

Sajnos a szülői részvétel alacsony szintet ért el. 

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

Kenderke Művészeti Iskola FÜRKÉSZ programjában. 

A folyosóra és ablakaira ötletes színes dekorációt varázsolt a félév folyamán Kecskeméti Éva 

Kinga, a folyosó másik oldalát pedig a gyerekek életvitel és vizuális kultúra órán készített 

munkadarabjai díszítik. 

A felső tagozatban 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. Lehetőségük van 

tanulóinknak korrepetálásokon, felvételi- és érettségi előkészítőkön való részvételre. 

Az SNI-s tanulóink szintén részt vesznek heti rendszerességgel fejlesztő foglalkozásokon 

Kapócs-Romanek Ligia irányításával. A fejlesztő órák célja a képességek, részképességek 

intenzív fejlesztése, hiányosságok pótlása, a hátrányok, a tanulói kudarcok kialakulásának 

csökkentése, tantárgyi megsegítés, a beilleszkedés segítése. A foglalkozások hatékonyságát 

fejlesztő eszközök, játékok, valamint speciális könyvek, munkafüzetek, feladatlapok segítik. 

Ebben a félévben  27 SNI-s tanulóval foglalkozott Ligia.  

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 8 fő 1. osztályos és 4 fő 

2. osztályos valamint a 3.osztályból 4  tanulónak szükséges a logopédiai ellátás. A fejlesztések 

heti két alkalommal október hónappal kezdődtek meg hétfő és pénteki napokon. A gyermekek 

artikulációs és fonológiai zavar terápiában részesülnek.  

A tavalyi év tavaszán jelentkeztem a Ped II. fokozat megszerzésére, az első lépésként szükséges 

portfóliót megírtam és feltöltöttem az Oktatási Hivatal oldalára. A minősítési eljárás második 

lépésére április 1-én került sor. Minősítésem eredményével maximálisan elégedett vagyok. Jó 
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érzés volt szembesülni azzal, hogy a minősítést végző szakértő és elnök pedagógiai 

tevékenységemet, munkásságomat a pedagógus kompetenciákhoz viszonyítva megfelelőnek 

találta. Sok dicséretet, elismerést kaptam, mely megerősített abban, hogy munkámat a szakmai 

követelményeknek megfelelő módon végzem. 

Az első félév zárása után elkészítettem osztályfőnöki, szaktanári és igazgatóhelyettesi 

munkámról a félévi beszámolókat. A félévet záró tantestületi értekezletre intézményi 

statisztikát állítottam össze. 

Februárban befejeztem a korábban megkezdett vezetői önértékelés adminisztrációs munkáit. A 

lemorzsolódással kapcsolatos adatokat rögzítettem az Oktatási Hivatal felé. Az E-dia 

mérésekkel kapcsolatosan megbeszélést tartottam az osztályfőnököknek. Összeállítottam az 5 

éves intézményi önértékelési programot. Létrejött az új BECS-es csoport, mellyel 

kapcsolatosan több megbeszélést is tartottunk a másik két BECS-es kollégával. Munkaköri 

leírásokat készítettem, határozatokat írtam az új szakértői vélemények alapján SNI és BTMN-

es tanulóink számára. Az előre hozott érettségihez szükséges osztályozó vizsgák koordinálása 

is elvégzendő feladataim közé tartozott. 

Az intézmény reftantárgyi referenseként szakmai továbbképzést szerveztem az alsós 

munkaközösség számára, ahol a Református Tananyagtár két munkatársa ismertette meg 

kollégáinkat az oktató munkát segítő kiadványokkal. Márciusban a Pisa mérés előkészítő 

munkáival is foglalkoztam. Még ebben a hónapban a nyári Zánkai Élménytábor pályázati 

anyagát is elkészítettem, a felületre feltöltöttem. Sajnos az elbírálás során intézményünket 

várólistára helyezték, így nagy valószínűséggel e tábor megvalósulása elmarad. 

A hónap végén megérkeztek intézményünkbe a „Digitális oktatáshoz való egyenlő hozzáférés 

feltételeinek biztosítása a tanulók és a pedagógusok számára” című projekt által biztosított 

notebookok. A szülők és kollégák felé történő átadás és a szükséges jegyzőkönyvek elkészítése 

és a Kréta rendszerbe történő felvitele szintén feladataim közé tartozott. 

A rövid április hónap során két fontos tevékenységet kellett elvégeznem; az online 

kompetenciaméréshez kapcsolódó teendőket, adatgyűjtő rendszer kezelését valamint a BECS 

adatgyűjtői feladatait: kérdőívek kiküldését szülők és kollégák felé, óralátogatásokat, interjúk 

készítését, jegyzőkönyvek feltöltését. 

Májusban cikket írtam fenntartónk, a Tatai Egyházközség által működtetett, negyedévenként 

megjelenő újságjába, melyben bemutattam iskolánkat. A MÁK ellenőrzéshez szükséges tanuló 
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adatokat tartalmazó excel táblázatot is elkészítettem. Online képzés formájában részt vettem 

egy továbbképzésen, melynek témája a pedagógusok munkaidő elszámolása volt. A hónap 

végén, „kikapcsolódásként” részt vettem Művészeti Iskolánk zongora és fuvola tanszakának 

vizsgáján. 

A tanév utolsó időszakában zárással kapcsolatos teendőkkel foglalkoztam: bizonyítványok, 

törzslapok írásában segítettem munkatársaimat, saját osztályom tanulóinak bizonyítványát, 

törzslapját írtam, év végi beszámolókat, intézményszintű statisztikát készítettem. 

A tanév folyamán állandó feladataim közé tartozott a pedagógusok útiköltség elszámolásának 

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

tanulók szakértői véleményének rögzítése az office365 táblázatába, a külsős segítő 

munkatársakkal való kapcsolattartás, a Kréta naplóval kapcsolatban felmerülő problémák 

megoldása.  

Minezek mellett osztályfőnöki feladatokat is ellátok a 7. osztályban.  

A biológia szakos kolléga hiánya miatt állandó helyettesítéstőként is dolgozom plusz heti két 

órában. Az órákra való alapos felkészülés, ppt-ek készítése sok időt és energiát vesz el. 

Mindezek ellenére szívesen vállalom ezt a feladatot is, így több időt tölthetek tanítványaim 

társaságában.  

A Tata felől közlekedő iskolabusz felügyelő tanári feladatait is elvégzem heti rendszerességgel 

a csütörtöki munkanapokon.  

 

Beszámolóm további részében havi bontásban ismertetem az előzőekben elmondottakat. 

 

Szakmai tevékenységem a 2021/22-es tanévben 

Felsorolás szintjén kívánom összefoglalni a tanév folyamán végzett tevékenységemet. 

Augusztus 

❖ a tanév rendjének megbeszélése, előkészítése 

❖ tantárgyfelosztás egyeztetése 

❖ javítóvizsgák megszervezése, lebonyolítása, adminisztrációs teendők irányítása 
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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 

❖ ebédeltetési rend osztályonkénti összeállítása 

❖ törzslapok átnézése, hiányosságok pótoltatása 

❖ munkaköri leírás elkészítése a ped. asszisztensek számára 

❖ fejlesztő pedagógusok munkájának szervezése 

❖ tantárgyi korrepetálások, előkészítők megbeszélése az érintett kollégákkal 

❖ SNI és BTMN-s tanulói táblázat aktualizálása  

 

Október 

❖ 1. osztályos DIFER mérés előkészítése 

❖ egyesületi igazolások ellenőrzése a sportkörökkel kapcsolatban 

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

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

be 

❖ tanulói adatok helyes felvitelének ellenőrzése a Krétába 

❖ német nyelvi méréssel kapcsolatos online értekezleten való részvétel (Győr) 

❖ DIFER adatszolgáltatás az OH részére 

❖ DIFER regisztráció elkészítése az eDIA részére, azonosítók generálása 

❖ 2 óra látogatása a 3. osztályban 

 

November 

❖ SNI és BTMN-es tanulók felülvizsgálati kérelmeinek intézése 

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

Krétán keresztül 

❖ óralátogatás 4. osztály 

❖ pályaorientációs napon való részvétel (7. osztály) 
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❖ színházlátogatás (7. osztály) 

December 

❖ naplóellenőrzések 

❖ helyettesítések, túlórák ellenőrzése, elszámolása 

❖ részvétel igazgatói webináriumon 

❖ intézményvezetői önértékelés elindítása (adatgyűjtői tevékenység) 

❖ az önértékeléshez kapcsolódó szülői kérdőívek kiküldése  

❖ 3 napos zánkai Erzsébet karácsonyon való részvétel 

Január 

❖ részvétel igazgatói webináriumon 

❖ 1. és 2. osztályos mondatbank feltöltése Krétába 

❖ intézményvezetői önértékeléshez kapcsolódó jegyzőkönyv készítése 

❖ Pisa felméréshez szükséges adatszolgáltatás elkészítése, tanulói azonosítók generálása, 

adatszolgáltatás elkészítése, továbbítása az OH felé 

❖ első féléves beszámoló készítése az iskolai munkáról illetve a saját szakmai 

tevékenységemről 

❖ az első félév zárása után félévi beszámoló írása az igazgatóhelyettesi munkáról 

❖ intézményi statisztika elkészítése 

❖ Pisa felmérés koordinátori feladatait megkaptam  → előkészítő adminisztrációs 

teendők: űrlap kitöltése 

❖ az első félév 8.osztályos angol osztályozó vizsgájának adminisztrációs teendőinek 

ellenőrzése 

❖ részvétel a 29-ei (szombati) szalagavatón 

❖ Kréta rendszerben hétfői órarend átállítása a félévi értekezlet miatt (1-3 óra volt 

megtartva) 

Február 

❖ az előző időszakban megkezdett vezetői önértékelés adminisztrációs munkái 

→adatgyűjtői teendők ellátása 

❖ lemorzsolódással kapcsolatos adatszolgáltatás bejelentése az OH felé 

❖ E-dia mérések ügyintézési kezdete→ osztályfőnökök tájékoztatása 

❖ 5 éve intézményi önértékelési program összeállítása → dokumentumkészítés 

❖ BECS csoport létrejötte → 1. megbeszélés: munkafolyamat megbeszélése, 

feladatkiosztás 

❖ Hálaadó istentisztelet megbeszélése 

❖ Difer mérés anyagának elemzése 
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❖ BECS csoport →2. megbeszélés: a becselendő  kollégákkal online → 

folyamatismertetés, kvalidálás elindítása, kollégák elosztása 

❖ munkaköri leírások elkészítése 

❖ határozatok írása az érettségiző SNI és BTMN-es gyerekek részére 

❖ Pisa felmérés: tájékoztató levél szülők részére 

❖ előre hozott érettségi miatt osztályozó vizsgák felügyelete, adminisztrálása 

 

Március 

❖ Református Tananyagtár szakmai programjának megszervezése 

❖ Kompetenciamérés adatszolgáltatási rendszerének kezelése 

❖ Pisa mérés intézményi megszervezése, adminisztrációs teendők elvégzése 

❖ nyári Zánkai Élménytábor megszervezése, pályázati anyag feltöltése 

Április 

❖ intézményi laptopok átvétele, 9. évfolyamon tanuló diákok szüleinek illetve kollégák 

felé történő átadása, Kréta rendszerbe történő rögzítése 

❖ online kompetenciamérések megszervezése, a lebonyolított mérésekkel kapcsolatos 

adminisztrációs teendők elvégzése az adatgyűjtő rendszerbe 

❖ BECS -adatgyűjtői tevékenység végzése: kérdőívek kiküldése szülők, kollégák felé, 

óralátogatások, interjúk készítése, jegyzőkönyvek feltöltése 

Május 

❖ iskolánkat bemutató cikk megírása a Tatai Harangszó c. újságba 

❖ MÁK ellenőrzéshez kapcsolódó tanulói adatszolgáltatás elvégzése 

❖ online képzésen való részvétel a pedagógusok munkaidő elszámolásával 

kapcsolatban 

❖ részvétel a zeneiskola zongora és fuvola tanszakának vizsgáján 

Június 

❖ tanév zárásának előkészítése 

❖ Kréta admin adminisztrációs feladatainak végzése. 

❖ angol osztályozó vizsgájának adminisztrációs teendőinek ellenőrzése 

❖ 8. osztályos ballagás előkészítése, lebonyolítása 

❖ bizonyítványok, törzslapok írása 

❖ évvégi beszámolók elkészítése (szaktanári, osztályfőnöki, igazgatóhelyettesi) 

❖ intézményi szintű statisztika elkészítése 

 

állandó tevékenységek: 

❖ szakértői vélemények intézése 

❖ Kréta teendők 

❖ LEP ügyintézése 
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❖ túlórák elszámolása 

❖ útiköltség ellenőrzése 

❖ óralátogatások 

❖ iskolabuszon felügyelő tanári feladatok ellátása 

 

Iskola életével kapcsolatos pozitív tapasztalataim: az oktató- nevelő munka hatékonyságát 

növelő tárgyi feltételek – más iskolákhoz viszonyítva – kiválóak. A tény, hogy minden tanterem 

rendelkezik interaktív táblával vagy interaktív panellel hatalmas lehetőség, melyet remélem 

valamennyi kolléga ki is használ. Szintén nagyon kedvező, hogy minden pedagógus számára 

lehetőség adódott saját számítógép igénylésére, annak mindennapi munkaeszközként történő 

használatára. 

A családias légkör, a reggeli áhítatok hangulata szintén pozitívum. Számomra a 

közösségfejlesztés és a tanulók személyiségfejlesztésének jó színterei. További pozitívum, 

hogy alapfokú művészeti iskolánkban több tanszakon is tanulhatnak tanulóink illetve más 

iskolák diákjai is. A más intézményből hozzánk érkező gyerekek iskolánk jó hírét viszik a 

környező településekre. 

Pozitívumként értékelem még rendezvényeink magas szintű szervezettségét. Több kolléga 

lelkiismeretes, a közösségért tenni akaró munkáját. 

 

Iskola életével kapcsolatos negatív tapasztalataim: 

Nagyon nehéz ezt olyan  szavakba önteni, hogy valakikben ne maradjon tüske….. A legnagyobb 

gondot számomra a munkához való hozzá jelenti. Néhány kolléga úgy gondolja, hogy a 

munkaideje csak a tanítási órák megtartását jelenti. Plusz feladatok  elvégzésére nem 

hajlandó, ha nagy nehezen elvégezz egy feladatot, akkor is az állandó bírálatot, morgolódást 

hallani tőle. Több esetben tapasztaltam a kiadott feladat visszapasszolását. Az „én nem tudom 

megcsinálni, nem értek hozzá” mondatok sűrűn elhangzottak. Sok esetben nem látok 

hajlandóságot arra, hogy megtanulná, meg akarná csinálni az illető. Mástól várja a megoldást. 

Az informatikai felületek kezelésének hiánya nem mentesít a munkavégzés alól. A mai világban 

ez már alapvető. Ha nem tudod, akkor neked is meg kell tanulni!!! Többször emlegetjük az egy 

életen át való tanulást! Ez mindenkire vonatkozik, ránk is!  A napközis Erzsébet táborhoz való 

hozzáállásról nem is beszélnék részletesen.  Nem látom benne, hogy a pedagógus a gyerekek 

számára nyújtandó élményt észre vette volna a lehetőségben. Amit látok benne, az a saját 

érdekek előtérbe helyezése. 

Hiányolom az év közbeni munkaértekezleteket, melyeken az aktuális eseményeket, 

problémákat meg lehetne személyesen beszélni. 

A kollégák munkahelyen történő tartózkodására törzsidőt rendelnék el. Véleményem szerint 

a napi 5-6 óra iskolában való eltöltése elvárható a munkavállalótól. Így könnyebben 

megoldódnának a helyettesítések is. 

Szívességi helyettesítések számát korlátoznám. Tanévenként 2 napban határoznám meg. 
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Utolsó mondatként: amit elvárunk a diákoktól, azt mi magunktól is követeljük meg! Ne feledd: 

példa vagy!!! 

 

Neszmély, 2022.június 20.                                                                    Hörömpöli Tiborné 

                                                                                                                     igazgatóhelyettes 
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8.sz. melléklet - Iskolai programnaptár 2021-2022. 

 

 

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 és Diákcsere 

program

29. szerda 21. TEREMTÉS HETE/munkaértekezlet

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

S
 z

 e
 p

 t
 e
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 e
 r

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. 10 órai koncert

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/14 óra Zichó Viktor előadása 

22. péntek 38. reformáció istentisztelet, nemzeti ünnep 5. órában Zongora tanszaki hangverseny/I.félévhumán és osztályfőnöki munkaközösség; Dezső Marianna

23. szombat 10 túra: 2. túra: Királykút-Korma-Gárdony (kb. 6 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

T
Ó

B
E

R

Reformáció ünnepe

Nap Hét
Tanítási 

nap 

száma

Program

A

B

A

B
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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. Fuvola tanszaki hangverseny/I.félévSárvári Zsuzsanna

20. szombat

21. vasárnap

22. hétfő 52. SZÓBELI ÉRETTSÉGI

23. kedd 53. SZÓBELI ÉRETTSÉGI

24. szerda 54. munkaértekezlet SZÓBELI ÉRETTSÉGI

25. csütörtök 55. SZÓBELI ÉRETTSÉGI

26. péntek 56. 1. ADVENT SZÓBELI ÉRETTSÉGI osztályfőnöki munkaközösség

27. szombat

28. vasárnap

29. hétfő 57.

30. kedd 58. 10 órai koncert

Nap Hét
Tanítási 

nap 

száma

Program
N
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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. szombat10 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/ / 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
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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

19. szerda 87.

20. csütörtök 88.

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

22. szombat KÖZÉPISKOLAI KÖZPONTI ÍRÁSBELI VIZSGA, 5. túra: Neszmélyi arborétum

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 95. Félévi értekezlet/szülői értekezletek

Program

Nap Hét Tanítási 

nap 

száma
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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 115.

Program

Nap Tanítási 

nap száma

Hét
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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. felvételi eredmények kitétele honlapra.

17. csütörtök 126.

18. péntek 127.

19. szombat

20. vasárnap

21. hétfő 128.

22. kedd 129. Pisa mérés

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. Pisa mérés

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

31. csütörtök 137. IV. KEM Négykezes és Kétzongorás FesztiválDezső Marianna

Program

Nap Tanítási 

nap 

száma

Hét
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Felelős

általános iskola középiskola AMI

1. péntek 138. Hörömpöli Ildi minősül

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 Kötelező istentisztelet

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 húsvét TAVASZI SZÜNET

18. hétfő húsvét TAVASZI SZÜNET

19. kedd TAVASZI SZÜNET

20. szerda 147. Kompetencia mérés 10. osztály

21. csütörtök 148.

22. péntek 149. BEÍRATKOZÁS

23. szombat LV. KEM Művészeti Iskolák Kamarazene FesztiváljaNagy László

24. vasárnap

25. hétfő 150. papírgyűjtés DÖK

26. kedd 151. papírgyűjtés DÖK

27. szerda 152. fogadóóra Kompetencia mérés 10. osztály

28. csütörtök 153.

29. péntek 154.  12. BALLAGÁS

30. szombat

HétNap

Tanítási 
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Felelős

általános iskola középiskola AMI

1. vasárnap Anyák-napja alsós munkaközösség

2. hétfő TNM ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGIK- MAGYAR/kisérettségi - angol humán munkaközösség

3. kedd TNM ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGIK- MATEMATIKA/kisérettségi humán munkaközösség

4. szerda TNM  8, kompetencia mérés ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGIK- TÖRTÉNELEM/kisérettségi - német humán munkaközösség

5. csütörtök 155. ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGIK- ANGOL

6. péntek 156. ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGIK- NÉMET

7. szombat

8. vasárnap

9. hétfő 157.

10. kedd 158.

11. szerda 159. Kompetencia mérés 8. osztály

12. csütörtök 160.  fejszámoló verseny

13. péntek 161. 10 órára iskolába//bukásértesítések

14. szombat

15. vasárnap

16. hétfő 162. Szakmai vizsga

17. kedd 163. Szakmai vizsga

18. szerda 164. Kompetencia mérés 6. osztály Szakmai vizsga

19. csütörtök 165. helyesírási verseny

20. péntek 166.

21. szombat

22. vasárnap

23. hétfő 167.

24. kedd 168.

25. szerda 169. Kompetencia mérés 6. osztály/Kihívás Napja

26. csütörtök 170.

27. péntek 171.

28. szombat

29. vasárnap

30. hétfő 172.

31. kedd 173.

M
á

ju
s

Nap Hét

Program
Tanítási 

nap 

száma

áldozócsütörtök

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.

14. kedd DÖK-NAP/8. 

15. szerda 181. BALLAGÁS

16. csütörtök

17. péntek Szakmai gyakorlat 10  - 30 óra- és 11 évfolyam 60 óra

18. szombat

19. vasárnap

20. hétfő Erzsébet tábor 1. Szóbeli érettségi

21. kedd Szóbeli érettségi

22. szerda Szóbeli érettségi

23. csütörtök BEÍRATKOZÁS

24. péntek

25. szombat

26. vasárnap

27. hétfő Erzsébet tábor 2. 

28. kedd

29. szerda Tanévzáró értekezlet

30. csütörtök Református középiskolák találkozója Karcag
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8:00 osztályozó értekezlet
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Felelős

általános iskola középiskola AMI

1. péntek Református középiskolák Találkozója Karcag

2. Szombat Református középiskolák Találkozója Karcag

3. vasárnap Református középiskolák Találkozója Karcag

4. hétfő SZABADSÁG 1

5. kedd SZABADSÁG 2

6. szerda SZABADSÁG 3

7. csütörtök SZABADSÁG 4

8. péntek SZABADSÁG 5

9. Szombat

10. vasárnap

11. hétfő SZABADSÁG 6

12. kedd SZABADSÁG 7

13. szerda SZABADSÁG 8

14. csütörtök SZABADSÁG 9

15. péntek SZABADSÁG 10

16. Szombat

17. vasárnap Bécs szakmai gyakorlat Erasmus program keretében

18. hétfő SZABADSÁG 11

19. kedd SZABADSÁG 12

20. szerda SZABADSÁG 13

21. csütörtök SZABADSÁG 14

22. péntek SZABADSÁG 15

23. Szombat

24. vasárnap

25. hétfő SZABADSÁG 16

26. kedd SZABADSÁG 17

27. szerda SZABADSÁG 18

28. csütörtök SZABADSÁG 19

29. péntek SZABADSÁG 20

30. szombat

31. vasárnap

Program

Nap Hét

Tanítási 
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