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

 

 

- A magatartás és szorgalom értékelésénél az előző években megszokott módon a szöveges 

értékelés folytatása az alsó tagozaton és a felső tagozaton. /sikerült 

- A NAT felmenő rendszerben való bevezetése már a második évfolyamot is érintette, ezért 

folyamatosan szükséges az új tanmenetek kidolgozása; felső tagozaton az 5-6. 

évfolyamra szintén elkészültek az új tanmenetek, folyamatos az új dokumentumok 

kidolgozása a következő tanévre. /sikerült 

- A járványügyi helyzethez való folyamatos alkalmazkodás új és új feladatokat állított 

gyermekek és a pedagógusok elé. / részben sikerült 

- A lezárások miatt az iskolába érkező elsőseink lényegében híján vannak a szociális 

kompetenciáiknak ezek felépítése igen nagy feladatot ró a pedagógusokra. /részben 

sikerült 

- A digitális oktatás során szerzett tudásunk beépítése a mindennapi gyakorlatba, illetve 

alkalmazkodás az egy-egy osztály karanténba helyezésével fellépő megváltozott 

körülményekhez. /részben sikerült 

- Az élménypedagógia eszközrendszerének, szemléletmódjának felhasználásával a tanulók 

készségeinek, képességeinek fejlesztése / sikerült 

- Iskolánk hitéleti nevelésének továbbfejlesztése / sikerült 

- A belső továbbképzések hatékonyságának továbbfejlesztése, több bemutatóóra tartása és 

egymás óráinak látogatása. Az évet érintő pandémia miatt ez is csak részben sikerült. 

- Az oktató-nevelő munka további fejlesztése változatos és innovatív módszerekkel és 

eszközökkel, valamint a megismert digitális oktatási módszerek beépítése a 

hagyományos oktatás keretei közé.  /sikerült 

- A halmozottan hátrányos helyzetű tanulók integrációs felkészítése fokozott figyelemmel 

az országos kompetenciamérés eredményeire. A járványügyi szabályok miatt igen 

megnőtt a hiányzások száma, amely ezen diákok felzárkóztatását akadályozta. / részben 

sikerült 

- Hatékonyabb kapcsolattartási formák kidolgozása a szülőkkel. / részben sikerült 

- Az alsó és a felső tagozat munkájának hatékonyabb összehangolása. Az 

információáramlás gördülékenyebbé tétele a tagozatok között. / részben sikerült 

- Az új adminisztrációs (Kréta) rendszer megismerése és megismertetése a kollégákkal, 

szülőkkel. /sikerült 
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- Tehetséges diákjainkat igény szerint segítjük, hogy részt vegyenek a különböző 

megmérettetéseken, versenyeken. /sikerült 

 

 

FELADATOK/INTÉZKEDÉSEK 

- A lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók számának további csökkentése.  

- Az információáramlás gördülékenyebbé tétele a tagozatok között és a szülők irányába is. 

A szülők hatékonyabb bevonása a problémakezelésbe, illetve hatékonyabb 

panaszkezelési mechanizmus kialakítása. 

- A legtöbbet mulasztó tanulók szüleit a gyermekvédelemmel közösen meg kell látogatni, 

és ösztönözni az iskolába járásra különösen az SNI tagozaton. 

- Az igazolatlan hiányzások visszaszorítása, szülők, pedagógusok, szakemberek 

hatékonyabb együttműködésére van szükség. 

- A sajátos nevelési igényű tanulók megfelelő fejlesztése nekik készített egyéni haladási 

tervezés alapján. 

- Több bemutatóóra tartása és egymás óráinak látogatásával különösen a felső tagozaton. 

 

 

II. SZEMÉLYI FELTÉTELEK 

 

Létszám alakulása a 2021. augusztus 1 – 2022. június 30. közötti időszakban: 

 

 Belépő alkalmazottak 

száma 

Kilépő alkalmazottak 

száma 

pedagógus 5 fő 1 fő 

Nevelő-oktató munkát segítő 

dolgozó 

- - 

technikai alkalmazott 2 fő -------- 

 

Megjegyzés: 2021. július hónapban kilépett 2 fő pedagógus és 1 fő technikai alkalmazott 
 

Pedagógusok: 

 

2022. június 1. napon érvényes   pedagógus 

létszámadatok 

fő határozott 

idejű 

határozatlan 

idejű 

Teljes munkaidőben 49 ------ 49 

Részmunkaidőben 3 1 2 

Főiskolai végzettséggel rendelkezik 42 ------- 42 

Középfokú képesítéssel rendelkező ----- ------ ------ 
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Nevelő-oktató munkát segítő alkalmazottak 

 

2022. június 1. napon érvényes 

nevelőmunkát segítő dolgozói 

létszámadatok 

 

fő határozott 

idejű 

határozatlan 

idejű 

Teljes munkaidőben 18 -------- 18 

Részmunkaidőben 5 -------- 5 

Dajka ----- ------ ------ 

Pedagógiai asszisztens 3 --------- 3 

Iskolatitkár 3 -------- 3 

Gazdasági vezető 1 ------- 1 

Gazdasági ügyintéző 1  1 

Karbantartó/udvaros/konyhás 15 -------- 15 

Tartósan távol 

(GYES, GYET, tartós betegállomány stb.) 

------ -------- ---------- 

1-2. sor összesen: 23 -------- 23 

 

II./1. Pedagógusok: 

a) 

 

 

 

Megszűnt pedagógus jogviszonyok (2021. július 1-2022. június 30.) 

Felsorolás (fő)  

Szakképzettség 

(tanító/…szakos 

tanár  

Álláshely 

(teljes 

/részmunkaidő  

Álláshely 

(határozott/ 

határozatlan  

Megszűnés oka 

(pl. nyugdíjazás 

stb.)  

Képesítés nélkül 1 1 ------ 

Nyugdíjasként ----- ----- ----- 

Tartósan távol 

(GYES, GYET, tartós betegállomány stb.) 

2 ------ 2 

Pedagógus szakvizsgával rendelkezik 3 ------- 3 

Szaktanácsadó/Tanfelügyelő 1 ------- 1 

Hitoktatói végzettséggel rendelkezik 2 ------- 2 

Megbízási szerződéssel foglalkoztatott: 7 7 ------ 

Vállalkozói szerződéssel foglalkoztatott: 1 1 ------- 

Összesen: ----- ------- ------- 

Jelenleg (2022. június 1. állapot szerint) a pedagógusok száma fő 

teljes munkaidőben 47 

részmunkaidőben 3 

óraadó (vállalkozói szerződéssel is) 8 

Összesen: (tartósan távollévő 2 fő nélkül) 57  
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 1 fő (igazgató) 

magyar 

történelem 

szakos tanár  

teljes határozatlan 
nyugdíjazás 

 

 1 fő 

 matematika 

fizika szakos 

tanár  teljes  határozatlan 

 közös 

megegyezés 

1 fő tanító teljes határozatlan 

közös 

megegyezés 

 

 

 

Új pedagógus(ok) 

Felsorolás (fő) 
Szakképzettség 

(tanító/…szakos tanár 

Álláshely 

(teljes/részmunkaid

ő 

Álláshely 

(határozott/határozatl

an 

1 fő tanító teljes határozatlan 

 1 fő   tanító  teljes  határozatlan 

 1 fő   testnevelés szakos tanár  teljes  határozatlan 

 1 fő   tanító  részmunkaidős  határozatlan 

 1 fő   bölcsész  részmunkaidős  határozott 

 

 

Tartósan távollévő pedagógusok 

Felsorolás (fő) 

Szakképzettség 

(tanító/…szakos 

tanár 

Álláshely 

(teljes/részmunk

aidő 

Álláshely 

(határozott/határ

ozatlan 

Oka (pl. GYED 

stb.) 

1 fő tanító teljes határozatlan GYED/GYES 

1 fő 

 biológia-

földrajz szakos 

tanár  teljes  határozatlan   CSED/GYED 

 

Hitoktatók (katolikus) 

Babinszki Tamás 

Czakó Sándorné 

Koncz Bernadett 

Németh Gabriella Judit 

Tóth Gábor (intézményi alkalmazott) 

Váradi Szabolcs 

 

Hitoktatók (református) 

Laczkó Éva 

Tihanyi Kristóf 

 

II./2. Technikai dolgozók 

 

 

 

 

Jelenleg a technikai dolgozók száma fő 

teljes állásban 14 

részmunkaidőben: 3 
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A tanév során a Zárda utcai épület és udvar karbantartására hirdettünk álláshelyet.2022. 

februárjáig a Vadász utcai karbantartó és 1 fő megbízási jogviszonnyal rendelkező munkavállaló 

látta el ezt a feladatot. 

Szakos ellátottságunk megfelelő, de a felső tagozaton több tantárgy tanításában speciális 

szakkollégiumi tanító végzettségű kolléga vesz részt. 

Hitoktatásban a hiányzások miatti helyettesítés logisztikailag és gazdaságilag is az 

intézményünket terheli. 

 

II./3. Tanulók: 

 

a) Létszám 

 

 

 

 

 

b) SNI, HH és HHH tanulók létszáma – (külön általános iskola, külön középiskola) 

 

 

Évfolyam SNI HH HHH 

1. 3 6 2 

2. 4 6 1 

3. 8 3 1 

4. 9 7 3 

5. 6 6 3 

6. 5 5 3 

7. 4 4 4 

8. 3 3 2 

 

 

 

 

 

 

Tagozat  (fő)  október 1. 

Alsó tagozat 341 

Felső tagozat 322 

SNI alsó 11 

SNI felső 18 

Általános iskola összes 692 
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2021-22. tanév 

 

1.

a 

1.

b 

1.

c 

1.

d 

2.a 2.b 2.c 2.d 3.a 3.b 3.c 4.a 4.b 4.c öss

z. 

Osztálylétszám 

10.01. 23 27 28 24 24 24 23 24 27 25 27 22 23 22 343 

Osztálylétszám 

01.20. 
23 27 28 24 24 24 23 24 27 25 27 22 23 22 343 

Érkezett 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Távozott 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Osztályátlag 

 0 0 0 0 4,67 4,90 4,69 4,74 4,33 4,70 4,59 4,41 4,48 4,20 4,57 

Magatartás 

átlag  4,3

4 

4,5

1 

4,7

5 

4,7

5 
4,54 4,71 4,78 4,58 4,78 4,60 4,70 4,68 4,74 4,09 4,61 

Szorgalom 

átlag 4,7

3 

4,6

4 

4,8

5 

4,8

3 
4,50 4,75 4,74 4,46 3,96 4,72 4,59 4,32 4,48 4,27 4,55 

Egy főre jutó 

hiányzás (óra) 
10

3,0

7 

98,

66 

10

1,8

5 

91,

83 

105,

62 
77,87 

93,1

7 
105 

111,

92 

74,5

2 

70,5

5 

164,

04 
142,34 

149,

13 

106,

39 

      igazolt 

10

3,0

7 

98,

66 

10

1,8

5 

91,

83 

105,

62 
77,87 

92,9

5 
105 

111,

92 

74,5

2 

70,5

5 

164,

04 
142,34 

142,

18 

105,

88 

      igazolatlan 
0 0 0 0 0 0 0,21 0 0 0 0 0 0 6,95 0,51 

Kitűnő (5,0) 

tanulók száma 14 14 13 14 8 16 7 9 3 7 6 6 8 2 127 

4,49-4,99 

között 

teljesítők 

száma 

0 0 0 0 10 8 12 11 8 10 12 7 2 6 86 

Jav.vizsg. 

tanulók - összes 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 3 

      1 v. 2 v. 3 

tantárgyból 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 3 

      3-nál több 

tantárgyból 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Összes 

tantárgyi 

elégtelen 

0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 4 0 5 
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c) Tanulócsoport (szakképzésben szakmák szerinti bontásban) 

 

 

III. TANULMÁNYI ÉS VERSENYEREDMÉNYEK 

 

III./1. Tanulmányi eredmények 

 

a) Az iskola és tagozatonkénti tanulmányi átlaga (magatartás és szorgalom jegyek nélkül) 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Tagozatonként (összesítés) 

 

TANULMÁ

NYI ÁTLAG 
2021- 

2022 

2020- 

2021 

2019- 

2020 

2018- 

2019 

2017-2018 2016-2017 

ALSÓ TAGOZAT 4,57 4,53 4,54 4,60 4,53 4,57 

FELSŐ 

TAGOZAT 

4,02 4,03 4,11 4,13 4,04 4,03 

SNI-TAGOZAT 3,65 3,54 3,65 3,70 3,78 3,50 

 

Tagozatonként (alsó) 

Osztályozatlan 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Osztályozó 

vizsgára 

kötelezett  

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Osztályozó 

vizsgát tett 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Szülői kérésre 

az évfolyamot 

ismétli 
0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 

Tagozat Létszám (fő) 

Alsó tagozat (osztály) 14 

Felső tagozat (osztály) 12 

SNI-tagozat (osztály) 3 

Napközis csoport (3 tagozaton) 12 

 Átlag 

Iskolai összes teljes átlag 4,08 

Alsó tagozat 4,57 

Felső tagozat 4,02 

SNI-tagozat 3,65 
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Tagozatonként (felső) 

 

 

 

5.a 5.b 5.c 6.a 6.b 6.c 7.a 7.b 7.c 8.a 8.b 8.c össz. 

Osztálylétszá

m 

10.01. 

26 27 27 25 27 28 28 29 27 24 29 27 324 

Osztálylétszá

m 

01.20. 

26 27 27 25 28 28 28 29 27 24 29 27 325 

Érkezett 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 

Távozott 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

Osztályátlag 

 

3,92 4,2

3 

4,3

1 

3,7

8 

4,5

3 

4,0

4 

3,8

7 

3,7

7 

3,9

8 

3,6

8 

4,2 4,2

1 

4,04 

Magatartás 

átlag  

4,32 4,3

8 

4,5

6 

4,5

8 

4,8

9 

4,2

9 

4,4

8 

4,4

1 

4,4

8 

4,2

9 

4,6

9 

4,4

8 

4,51 

Szorgalom 

átlag 

3,88 4,3

1 

4,1

5 

3,7

9 

4,4

6 

3,8

9 

3,8

9 

4,0

7 

3,6

7 

3,2

5 

4,0 4,1

5 

3,96 

Egy főre jutó 

hiányzás 

(óra) 

114,

81 

12

0,7 

10

3 

13

3,5 

10

7 

13

5 

20

0,1

7 

18

9 

17

2 

21

3,7 

15

9,5 

13

9,9 

149,

02 

      igazolt 97,8

1 

11

0 

10

3 

13

3,5 

10

7 

12

4,5 

15

9,2

1 

16

2 

17

0 

21

3 

15

9 

13

9,7 

139,

89 

      

igazolatlan 

17 10,

7 

0 0 0 10,

5 

40,

96 

27 2 0,5 0,5 0,1

85 

10,2

0 
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Kitűnő (5,0) 

tanulók 

száma 

1 6 4 1 5 6 3 3 2 0 5 5 41 

4,49-4,99 

között 

teljesítők 

száma 

3 9 7 4 15 6 4 3 5 4 6 6 72 

Jav.vizsg. 

tanulók - 

összes 

2 2 1 3 1 2 1 3 1 1 0 0 17 

      1 v. 2 v. 3 

tantárgyból 

1 1 1 3 1 2 1 1 1 1 0 0 13 

      3-nál 

több 

tantárgyból 

1 1 0 0 0 1 1 2 0 0 0 0 6 

Összes 

tantárgyi 

elégtelen 

12 14 2 4 1 9 17 33 2 1 0 0 95 

Osztályozatl

an 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Osztályozó 

vizsgára 

kötelezett  

1 1 0 3 0 0 0 2 1 0 0 0 8 

Osztályozó 

vizsgát tett 

0 1 0 1 0 0 0 0 3 0 1 1  7 

Szülői 

kérésre az 

évfolyamot 

ismétli 

 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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2021-22. 

tanév 

 

1.O. 2.

O. 

3.O. 4.O. 

 

5.O. 6.O. 7.O. 8.

O. 

össz. 

Osztálylétsz

ám 

10.01. 

2 2 2 5 6 4 4 4 29 

Osztálylétsz

ám 

01.20. 

2 2 2 4 6 4 4 3 27 

Érkezett 1 0 0 0 0 1 0 0 2 

Távozott 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Osztályátla

g 

 

0 3,8

1 

3,39 4,26 3,90 3,36 2,93 3,9

5 

3,65 

Magatartás 

átlag  

4,30 3,0

0 

3,00 3,60 3,80 3,00 2,50 5,0

0 

3,52 

Szorgalom 

átlag 

4,3 4,0

0 

3,50 4,30 3,60 3,00 3,00 4,3

0 

3,75 

Egy főre 

jutó 

hiányzás 

(óra) 

273 15

4 

225 408,7 155 256 747,75 15

0 

296,18 

igazolt 
272 15

4 

225 279 151,

33 

185 362,5 14

6 

221,85 

      

igazolatlan 

1 0 0 129,7 3,66 71 385,25 4 74,32 

Kitűnő (5,0) 

tanulók 

száma 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

4,49-4,99 

között 

teljesítők 

száma 

0 0 0 1 1 1 0 0 3 

Jav.vizsg. 

tanulók - 

összes 

0 0 1 0 0 0 2 0 3 

      1 v. 2 v. 

3 

tantárgyból 

0 0 1 0 0 0 1 0 2 

      3-nál 

több 

tantárgyból 

0 0 0 0 0 0 1 0 1 

Összes 

tantárgyi 

elégtelen 

0 0 2 0 0 5 1 0 8 

Osztályozatl

an 

0 0 0 1 0 0 1 0 2 

Osztályozó 

vizsgára 

kötelezett  

0 0 0 0 0 0 1 0 1 
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Tagozatonként (SNI-tagozat) 

 

 

 
 

 

 

Osztályozó 

vizsgát tett 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Szülői 

kérésre az 

évfolyamot 

ismétli 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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b) Tantárgyi átlagok tantárgyanként - (tagozatonként) 

 

alsó tagozat 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Tantárgyak Átlag - 2022 Átlag - 2021 

magyar nyelv 4,03 3,99 

magyar irodalom 4,30 4,23 

matematika 4,25 4,24 

környezetismeret 3,83 4,22 

ének-zene 4,94 4,91 

vizuális kultúra 4,84 4,85 

életvitel és gyakorlat 4,41 4,92 

testnevelés és sport 4,95 4,90 

hittan katolikus 4,86 4,67 

hittan református 5,00 4,97 

angol nyelv 4,36 4,42 

német nyelv 3,33 3,96 
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felső tagozat 

 

 

 

 

 

 
 

 

Tantárgyak Átlag 2022 Átlag 2021 

magyar irodalom 4,07 4,04 

magyar nyelv 3,84 3,82 

angol nyelv 3,93 4,09 

német nyelv 3,41 3,53 

matematika 3,58 3,54 

történekem 4,06 4,12 

kat. hittan 4,53 4,20 

természettudomány 3,66 3,64 

biológia-egészségtan 3,68 3,72 

fizika 3,18 3,44 

kémia 3,31 3,47 

földrajz 3,40 3,79 

ének-zene 4,22 4,31 

vizuális kultúra 4,41 4,33 

hon-és népismeret 4,89 --- 

informatika 4,28 4,35 

technika, életvitel és gyakorlat 4,51 4,40 

testnevelés és sport 4,59 4,61 
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SNI-tagozat (alsó) 

 

 

 
 

 

 

SNI-tagozat (felső) 

 

Tantárgyak Átlag - 2022 Átlag - 2021 

magyar irodalom 3,50 3,62 

magyar nyelvtan 3,33 3,04 

matematika 3,16 3,40 

technika 3,94 4,00 

ének 4,10 4,76 

vizuális kultúra 3,93 4,16 

testnevelés 3,83 4,12 

hittan 4,20 4,03 

digitális kultúra 4,60 4,42 

környezetismeret 4,15 3,45 

Tantárgyak Átlag - 2022 Átlag - 2021 

magyar irodalom 3,20 3,03 

magyar nyelvtan 3,22 2,85 

matematika 2,94 2,85 

történelem 2,71 2,48 

természetismeret 3,21 2,65 

természett. földrajz 3,5 2,33 

természett. biológia 2,90 3,35 

természett. kémia 2,90 2,70 

természettud. fizika 2,65 2,65 

technika 4,11 3,88 

ének 3,80 3,80 

vizuális kultúra 4,05 3,78 

testnevelés 3,83 4,33 

hon- és népismeret 4,16 --- 
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Az anyanyelvi kompetenciák fejlesztése mellett a matematikai készségek fejlesztését is előtérbe 

kell helyezni . Mind az alsó, mind pedig a felső tagozatunkon vannak olyan tanulók, akik éppen 

hogy elérik a minimum követelményszintet. Még több, jobb motivációra törekszünk a 

gyengébben teljesített tantárgyak esetében.  

 

c) Kitűnő (5,0) és javítóvizsgára utalt tanulók és a bukások száma (az elmúlt 5 évben) 

 

 alsó tagozat 

 

  2022 2021 2020 2019 2018 

Kitűnők száma 

(5,0) 

127 127 74 101 78 

4,49 felett 

teljesítők 

száma 

86 74 64 73 69 

2,0 alatt 

teljesítők 

száma 

0 0 0 0 0 

hittan 4,28 4,38 

digitális kultúra/informatika 3,75 3,98 

angol nyelv 2,65 2,70 



18 

 

Javítóvizsgára 

utalt tanulók 

száma 

3 4 5 4 4 

Évismétlésre 

kötelezettek 

száma 

0 0 0 0 2 

Az összes 

tantárgyi 

bukás száma 

5 6 7 7 6 

 

 

Felső tagozat 

 

 

  2022 2021 2020 2019 2018 

Kitűnők száma 

(5,0) 

41 45 56 62 55 

4,49 felett 

teljesítők 

száma 

72 69 85 85 89 

2,0 alatt 

teljesítők 

száma 

1 23 19 30 1 

Javítóvizsgára 

utalt tanulók 

száma 

17 19 18 28 25 

Évismétlésre 

kötelezettek 

száma 

1 4 1 2 0 

Az összes 

tantárgyi 

bukás száma 

95 63 27 57 44 

 

SNI-tagozat 

 

  2022 2021 2020 2019 2018 

Kitűnők száma 

(5,0) 

0 1 2 1 0 

4,49 felett 

teljesítők 

száma 

3 4 3 3 2 

2,0 alatt 

teljesítők 

száma 

0 4 4 9 0 

Javítóvizsgára 

utalt tanulók 

száma 

3 1 1 1 0 



19 

 

Évismétlésre 

kötelezettek 

száma 

1 3 3 8 7 

Az összes 

tantárgyi 

bukás száma 

8 20 17 2 3 

 

 

A javítóvizsgás tanulóink mindegyike sokat mulasztó gyermek is egyben. Nem tudják 

pótolni a tananyagokat (nem is nagyon akarják), illetve a tanórai munkájuk is változó, a 

munkamoráljuk gyenge. Van, amikor a felszerelést nem hozzák el, vagy nem veszik elő, 

vagy egyszerűen nem akarnak dolgozni. 

 

 

 

 

d) A dicséretek száma: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tantárgyak Dicséretek száma 

magyar nyelvtan 23 

magyar irodalom 32 

angol nyelv 24 

német nyelv 3 

matematika 12 

történelem 10 

katolikus hittan 0 

református hittan 6 

természettudomány 4 

földrajz 11 

fizika 4 

biológia 1 

kémia 8 

ének 24 

technika 10 

testnevelés 20 

rajz 1 

digitális kultúra/informatika 0 
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A 2019/2020-as tanévben intézményünk jutalmazási rendszerébe bekerült az alsó tagozaton 

adható nevelőtestületi dicséret. E szerint az alsó tagozaton nevelőtestületi dicséretet kaphat az a 

tanuló, aki 4. évfolyam végén kitűnő tanulmányi eredménnyel rendelkezik és a tanulmányi, 

művészeti vagy sport versenyeken iskolánk képviseletében eredményesen szerepelt. 

A 2021/2022-es tanév végén két tanuló kapott nevelő testületi dicséretet. 

Felső tagozaton is számos nevelőtestületi dicséretet kaptak a több tantárgyból kitűnő 

eredménnyel végzettek. Mellé a tanulmányi versenyeken elért kimagasló 

eredményük/sportteljesítményük párosult. 

 

 

e) Tantárgyi elégtelenek száma: 

 

alsó tagozat 

 

Tantárgyak Tantárgyi elégtelenek száma 

magyar nyelvtan 3 

matematika 2 
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felső tagozat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Tantárgyak Tantárgyi 

elégtelenek száma 

magyar nyelvtan 5 

magyar irodalom 5 

angol nyelv 4 

német nyelv 7 

matematika 13 

történelem 5 

katolikus hittan 5 

református hittan 0 

természettudomány 5 

földrajz 4 

fizika 7 

biológia 3 

kémia 5 

ének 6 

technika 6 

testnevelés 4 

rajz/vizuális kultúra 5 

digitális kultúra/informatika 6 
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SNI-tagozat 

 

Tantárgyak Tantárgyi elégtelenek száma 

magyar nyelvtan 2 

magyar irodalom 2 

matematika 3 

természetismeret 1 

történelem 1 

 

 

 
 

 

 

 

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

 

alsó tagozat 

 

  2022 2021 2020 2019 2018 

Magatartás 

átlag 

4,61 4,67 4,69 4,60 4,71 

szorgalom  

átlag 

4,55 4,58 4.59 4,51 4,55 
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felső tagozat 

 

  2022 2021 2020 2019 2018 

Magatartás 

átlag 

4,51 4,54 4,56 4,46 4,42 

szorgalom  

átlag 

3,96 3,99 4,03 3,96 3,93 

 

 

 
 

SNI-tagozat 

 

  2022 2021 2020 2019 2018 

Magatartás 

átlag 

3,52 3,43 4,56 4,46 4,42 

szorgalom  

átlag 

3,75 3,58 4,03 3,96 3,93 
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g) Egy főre jutó igazolt és igazolatlan hiányzások alakulása (az elmúlt 5 évben) 

 

alsó tagozat 

 

  2022 2021 2020 2019 2018 

Egy főre jutó 

igazolt 

hiányzások 

105,88 69,32 54,59 79,14 69,6 

Egy főre jutó 

igazolatlan  

hiányzások 

0,51 0,33 0,08 1,25 3,79 
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felső tagozat 

 

  2022 2021 2020 2019 2018 

Egy főre jutó 

igazolt 

hiányzások 

139,8

9 

79,12 61,0

6 

91,33 89,64 

Egy főre jutó 

igazolatlan  

hiányzások 

10,20 3,61 1,47 1,63 1,06 

 

 
 

 

SNI-tagozat 

 

  2022 2021 2020 2019 2018 

Egy főre jutó 

igazolt 

hiányzások 

221,8

5 

143,05 102,

84 

109,4 131,6 

Egy főre jutó 

igazolatlan  

hiányzások 

74,32 77,8 68,3 144,3 144,6 
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Az elmúlt évhez viszonyítva ugyan statisztikailag nőtt a mulasztások száma, de a járványügyi 

szabályoknak eleget téve többször több osztályunk is karanténba került. Így az online 

oktatásnak az előző évekhez hasonlóan most is lényeges szerep jutott.  

Sajnos megemelte a hiányzások számot az is, hogy az orvosok gyakran heteken keresztül is 

betegállományban tartották a gyerekeket. 

 

h) A lemorzsolódással veszélyeztett és pedagógiai támogatásban részesülő tanulók 

 

felső tagozat 

 

tanuló neve 

tanulmányi 

átlageredmény 

tanulmányi 

átlageredmény 

változása 

elégtelen 

osztályzatok 

száma 

előző 

tanév 

év 

végi 

(A) 

adott 

tanév 

félévi 

(B) 

adott 

tanév 

év 

végi 

(C) 

B-A C-B 

adott 

tanév 

félévi  

adott 

tanév 

év 

végi  

Bakács Attila 5.o. 3,20 3,00 2,75 -0,20 -0,25 1 1 

Csikós Heléna 5.o. 1,83 1,63 1,00 -0,20 -0,63 3 2 

Holczinger Marianna Katalin 

5.o. 

3,60 2,92 2,92 -0,68 0 3 2 

Rafael Ilona Angéla 5.o. 2,30 2,67 2,83 0,37 0, 16 0 0 

Rafael Vivien 5.o. 1,80 2,00 1,00 0,20 -1,00 0 12 

Szalkai Bence 5.o 3,20 3,25 2,58 0, 05 -0,67 0 0 

Csikós Zsella Csilla 6.o. 2,83 2,46 2,08 -0,37 -0,38 2 5 

Dávid Barbara 6.o. 1,92 2,50 2,58 0,58 0,08 2 0 

Jáni Gergely Attila 6.o. 2,91 2,92 2,85 0,01 -0,07 1 1 
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Jónás Amália Beáta 6.o. 3,08 2,62 2,38 -0,46 -0,24 3 3 

Rafael Ármin Márk 6.o. 2,23 2,77 2,69 0,54 -0,08 2 0 

Rafael Máté János 6.o. 1,69 1,67 2,08 -0,02 0,41 3 2 

Acsai Boglárka 7.o. 3,00 2,60 2,73 -0,40 0,13 3 0 

Balog Bianka 7.o.  2,46 2,73 2,73 0,27 0 0 0 

Balogh Milán Sándor 7.o. 3,38 2,67 2,73 -0,71 0,06 4 0 

Bugyi Gergő 7.o. 2,69 2,73 2,80 0,04 0,07 0 0 

Galbács Amira Arabella 7.o. 3, 46 3,17 1,00 -0,29 -2,17 1 15 

Gáspár László Dzsúlió 7.o. 2,46 2,60 2,80 0,14 0,20 3 0 

Molnár Angelika 7.o. 2,66 2,71 2,71 0,05 0 2 0 

Rafael Mária 7.o. 2,53 2,13 1,00 -0,40 -1,13 2 5 

Rafael Richárd 7.o. 2,40 2,60 2,20 0,20 -0,40 1 3 

Raffai Tícia Margaréta 7.o. 3,23 2,73 2,33 -0,50 -0,40 1 2 

Szalkai Milán Gábor 7.o. 2,92 2,53 2,40 -0,39 -0, 13 2 2 

Tamás András 7.o. NO NO 1,00 ------- ------- 0 15 

Torma Anna Kata 7.o. 1,60 2,20 2,47 0,60 0,27 5 0 

Jakab Zoltán 8.o. 2,46 2,27 2,33 -0,19 0, 06 2 1 

összes: 26 -       

 

 

SNI-tagozat 

 

tanuló neve 

tanulmányi 

átlageredmény 

tanulmányi 

átlageredmény 

változása 

elégtelen 

osztályzatok 

száma 

előző 

tanév 

év 

végi 

(A) 

adott 

tanév 

félévi 

(B) 

adott 

tanév 

év 

végi 

(C) 

B-A C-B 

adott 

tanév 

félévi  

adott 

tanév 

év 

végi  

Csikós Viktor 7.o. (16 éves) NO NO NO     

Nagy Zoltán  (7.o.) 3,08 2,60 2,47 0,48 0,13 1 1 

Rafael Szandra  (7.o.) 
3,16 NO NO 3,16 ------- --------

- 

-------

- 

Csikós Amanda Erzsébet  

(4.o.) 

NO NO NO -------- -------- --------

- 

-------

-- 

összes: 4 -       

 

A mulasztás miatt nem osztályozható tanulók száma nem csökken, mert minden évben vannak 

olyan tanulók, akik nem járnak iskolába. Az elmúlt tanévben is két olyan lány volt, akik a hatodik, 

illetve a hetedik évfolyamból maradtak így ki, a 16. életévüket betöltve. Az idei évben két 

hetedikes tanulótól kell így megválnunk. Félő, hogy egy szintén hetedik osztályos tanulónk 

jövőre már nem fog járni, mert ősszel betölti a 16. életévét és a szülő sem ösztönzi az általános 

iskola befejezésére. 
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III./2. Továbbtanulási eredmények 

 

8 általános után melyik iskolatípusba mennyi fő tanulót vettek fel – idei tanév eredményei 

 

 fő - 2022 % 2021 

Gimnázium 28 47% 

Technikum 43 37% 

Szakképző iskola 12 (3 fő SNI) 11% 

 

 

Az idei tanévben minden diákunkat felvették az általuk megjelölt középiskola egyikébe. 

A szülők, diákok, pedagógusok közös tevékenysége, a szakemberek segítsége által nőtt az 

érettségit és szakmát adó, 5 éves technikumok népszerűsége. 

63 tanulónkat az elsőként megjelölt helyre vették fel, 19-en egyházi fenntartású intézményben 

tanul tovább. Választásuk reálisnak bizonyult. 

Végzős diákjaink pályaválasztási kiállításon, tanácsadói előadásokon vettek részt, kérdőívet és 

tesztet töltöttek a eredményességért. 

 

 

 

 

 

 

 

 

III./3.  A kompetenciamérések tapasztalatai 

 

6.évfolyam 

6.a osztály 

 Matematika Szövegértés 

osztály átlag 1454  osztály átlag 1493 

iskolai átlag 1450  iskolai átlag 1451 

országos átlag 1468  országos átlag 1478 

Kisvárosi/városi/a hozzá 

hasonló települési átlag 

1427  Kisvárosi/városi/a hozzá 

hasonló települési átlag 

1432 
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nyolc évfolyamos átlag 1609  nyolc évfolyamos átlag 1639 

6. B osztály 

Matematika  Szövegértés 

osztály átlag 1417  osztály átlag 1320 

iskolai átlag 1450  iskolai átlag 1451 

országos átlag 1468  országos átlag 1478 

Kisvárosi/városi/a hozzá 

hasonló települési átlag 

1427  Kisvárosi/városi/a hozzá 

hasonló települési átlag 

1432 

nyolc évfolyamos átlag 1609  nyolc évfolyamos átlag 1639 

6. C osztály 

                    Matematika Szövegértés 

osztály átlag 1468  osztály átlag 1470 

iskolai átlag 1450  iskolai átlag 1451 

országos átlag 1468  országos átlag 1478 

Kisvárosi/városi/a hozzá 

hasonló települési átlag 

1427  Kisvárosi/városi/a hozzá 

hasonló települési átlag 

1432 

nyolc évfolyamos átlag 1609  nyolc évfolyamos átlag 1639 

8. évfolyam 

8. a osztály 

                  Matematika Szövegértés 

osztály átlag 1534  osztály átlag 1647 

iskolai átlag 1583  iskolai átlag 1604 

országos átlag 1609  országos átlag 1590 

Kisvárosi/városi/a hozzá 

hasonló települési átlag 

1549  Kisvárosi/városi/a hozzá 

hasonló települési átlag 

1532 

hat évfolyamos átlag 1765  hat évfolyamos átlag 1760 

                                                           8. b osztály 

                Matematika                                                                     Szövegértés 

osztály átlag 1608  osztály átlag 1613 

iskolai átlag 1583  iskolai átlag 1604 

országos átlag 1609  országos átlag 1590 

Kisvárosi/városi/a hozzá 

hasonló települési átlag 

1549  Kisvárosi/városi/a hozzá 

hasonló települési átlag 

1532 

hat évfolyamos átlag 1765  hat évfolyamos átlag 1760 

8. c osztály 

                  Matematika Szövegértés 

osztály átlag 1586  osztály átlag 1631 

iskolai átlag 1583  iskolai átlag 1604 

országos átlag 1609  országos átlag 1590 

Kisvárosi/városi/a hozzá 

hasonló települési átlag 

1549  Kisvárosi/városi/a hozzá 

hasonló települési átlag 

1532 

hat évfolyamos átlag 1765  hat évfolyamos átlag 1760 

                                                          8. d osztály 

                  Matematika                                                                  Szövegértés 



30 

 

 

 

 

 

 

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

 
 

 

Intézményi értékelés 

 

A tanulók képességeloszlása mindkét évfolyamon, mindkét tantárgyból széles spektrumú. A 

minimum szinten teljesítő alul marad illetve közel azonos, míg a maximum szinten teljesítő jóval 

az országos és városi általános iskolák eredménye fölött van. Az iskolai átlagteljesítmény az 

országos átlagnak megfelelő, szélesebb sávú. A CSH index alapján a tanulók tényleges 

eredménye a várható teljesítmény intervallumában volt. A regressziós becslés alapján a telephely 

teljesítménye szignifikánsan nem különbözött az országostól szövegértésből egyik évfolyamon 

sem, míg matematikából a 8. évfolyamon az országoshoz képest gyengébb lett.  

6. évfolyamon az eloszlás görbe matematikából laposabb (2.-4. szint közel azonos), 

szövegértésből lefelé tolódott (a 3-4-esről a 2-3-as felé). Az utóbbi azt mutatja, hogy a tanulók 

szövegértése gyengült, ami kihathatott a matematikai teljesítményre is. A 6.-osok teljesítménye 

a 2018. évihez képest gyengébb, a többitől nem különbözik jelentősen. Ennek egyik oka az online 

oktatásra vezethető vissza, mely az első évben nem volt zökkenőmentes. Feladatként jelöltük 

meg minden tantárgynál lehetőség szerint, a szövegelemzést, szövegértést fejlesztő feladatok 

megoldását, hangos olvasást. 

osztály átlag 1583  osztály átlag 1628 

iskolai átlag 1583  iskolai átlag 1604 

országos átlag 1609  országos átlag 1590 

Kisvárosi/városi/a hozzá 

hasonló települési átlag 

1549  Kisvárosi/városi/a hozzá 

hasonló települési átlag 

1532 

hat évfolyamos átlag 1765  hat évfolyamos átlag 1760 

 2021 2019 2018 2017 2016 

6. évfolyam:  

   1-2. szint 

Matematika 48,1% 50% 31% 38,1% 49% 

Szövegértés 39% 17,1% 18,4% 22,8% 27,5% 

8. évfolyam: 

 1-3. szint 

Matematika 45,4% 41% 36,4% 31,3% 48% 

Szövegértés 24,9% 17,2% 20,1% 24,2% 39,9% 
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A 8. évfolyamon az eloszlás görbe matematikából a 4-es, szövegértésből a 4-5-ös szint felé 

tolódott el az országos eloszláshoz képest. A két évvel korábbi tanulói eredmények alapján a 

becsült és a tényleges teljesítmény az országos és városi átlagok felett volt. A telephelyen a 

képességpontok alapján jobb volt az átlagos fejlődés. Ez mutatja, hogy a továbbtanuláshoz 

kellően megalapozott tudást sikerült nyújtani sokuknak. Sajnos az alapszint alatt teljesítők aránya 

8. évfolyamon növekedett mindkét vizsgált résznél, ami abból adódhat, hogy nagyon nehéz már 

őket év vége felé pontos, folyamatos munkára bírni. Tudják, hogy számukra ennek „nincs tétje”, 

ezért nem is teszik oda magukat! Nem igazán tudjuk motiválni őket! 

Az átlageredmények négy év távlatában nagyon nem mutatnak kiugró értékeket. A minimális 

eltérést a feladatsor összeállításakor létrejövő nehézségi különbségből illetve az évfolyamok 

változó összetételéből adódhat.  

 

 

 

 

III./4. Az idegen nyelvi szövegértési készség felmérésének eredményei, tapasztalatai 

 

Csoportonként: 

 

 összesített átlag 

(egyéni eredmények) 

hallásutáni 

szövegértés 

olvasott 

szövegértés 

6. a  német  53% 47% 58% 

6. b német 54% 60% 48% 

6. c német 52% 48% 57% 

6. a angol 77% 78% 76% 

6. b angol 66% 72% 60% 

6. c angol 76% 84% 67% 

8. a német  65,5% 56% 75% 

8. b német  63% 74% 53% 

8. c német  69% 81% 59% 

8. d német  61% 71% 53% 

8. a angol 70% 71% 69% 

8. b angol 62% 67% 57% 

8. c angol 82% 83% 80% 

8. d angol 76% 77% 75% 

 

A 60 %-ot el nem érő diákok %-a 

 

 60 %-ot el nem érő diákok %-a 

6. a német  60% 

6. b német  64% 

6. c német  50% 

6. a angol 14% 

6. b angol 36% 
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6. c angol 0% 

8. a német 40% 

8. b német 40% 

8. c német 20% 

8. d német 40% 

8. a angol 25% 

8. b angol 64% 

8. c angol 14% 

8. d angol 22% 

 

 

2021-ben a megfelelő, 60 %-os minősítést szerzett diákok aránya: 

 

 német nyelv 6. angol nyelv 6. német nyelv 8. angol nyelv 8. 

iskolai átlag 42% 83% 65% 69% 

országos átlag 51,5% 70,6% 58,3% 74,3% 

 

Ha elemezzük a fenti táblázati eredményeket, akkor látjuk, hogy a hatodikos német eredmény 

10 %-kal alatta marad az átlagnak, az angol hatodikos felülmúlja 13 %-kal. Ha a nyolcadikos 

statisztikát nézzük, azt látjuk, az angol 5 %-kal alatta marad az országos átlagnak (nagy 

valószínűséggel egy osztály teljesítménye miatt, ahol összesen 22 % felelt meg a 

követelménynek). A német itt felülmúlja az országos eredményt 7 %-kal.  

Izgatottan várjuk az idei digitális mérés eredményeit. Remélhetőleg hamarosan látni fogjuk.  

Egy külön dokumentumot is mellékelek, ahol láthatóak az országos tendenciák (az angol 

nyelvet tanulók száma tovább növekszik), illetve összehasonlító elemzésem táblázatainak alapjai 

is abban vannak.  

 

 

 

III/5. Belső vizsgák  

 

 

Osztály Létszám Tantárgy Átlag 

4. osztály 3 angol nyelv 2.66 

5. osztály 1 angol nyelv 5 

7. osztály  1 angol nyelv 5 

8. osztály 1 angol nyelv  5 

3. osztály 2 német nyelv szöveges 

4. osztály 4 német nyelv 4,75 

6. osztály 1 német nyelv 5 

7. osztály 1 német nyelv 5 

8. osztály 1 német nyelv 5 
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Intézményünkben lehetőség van második idegen nyelv tanulására szakköri keretek között. 

Lehetőséget biztosítunk a tanulók számára, hogy osztályozóvizsgát tegyenek a második nyelvből 

is és ennek eredménye amennyiben igénylik, bekerül a bizonyítványba is. 

 

 

III./6. Versenyeredmények  

 

 

Országos/Megyei versenyek 

 

Tantárgy/ 

Verseny neve 

Létszám Helyezés Felkészítő 

tanár 

Harmatcsepp 

országos levelezős 

verseny elődöntő 

25   

Harmatcsepp 

levelezős verseny 

országos döntő – 

szövegértés 

1 3. helyezés Illés Zsuzsanna 

Aranytoll helyesírási 

verseny 

egyházmegyei 

verseny 

5 5. helyezés és 7. 

helyezés 

Bodócsné 

Horváth 

Katalin 

Országos 

Tűzmegelőzési 

Bizottság alkotói 

pályázat 

1 1. helyezés Bodócsné 

Horváth 

Katalin 

Tápió Natúrpark 

Térségi rajzpályázat 

28 1. és 2. helyezés Hornyák Ágnes  

Bodócsné 

Horváth 

Katalin 

Kaán Károly 

Természetismereti 

Verseny 

3 4., 6. és 8. helyezés Ötvösné 

Lengyel 

Andrea 

Pest Megyei  

Diákolimpia  

15 2. helyezés Bodócs Blanka 

Lány labdarúgás 3-4. 

korcsoport 

 megyei elődöntő  

3. helyezés 

Aszódi Csaba 

Tóth Gábor 

Fiú labdarúgás 1. 

korcsoport 

 körzeti 1. helyezés Aszódi Csaba 

Tóth Gábor 

Fiú labdarúgás 2. 

korcsoport 

 körzeti 2. helyezés Aszódi Csaba 

Tóth Gábor 

Fiú labdarúgás 3. 

korcsoport 

 körzeti 2. helyezés Aszódi Csaba 

Tóth Gábor 

Fiú labdarúgás 4. 

korcsoport 

 körzeti 1. helyezés Aszódi Csaba 

Tóth Gábor 
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Atlétika körzeti 

verseny 3. 

korcsoportos lány 

 körzeti 3. és 4. 

helyezés 

Aszódi Csaba, 

Tóth Gábor, 

Ötvösné 

Lengyel 

Andrea 

Atlétika körzeti 

verseny 3. 

korcsoportos fiúk 

 körzeti 2. és 4. 

helyezés 

egyéni ezüst és bronz 

Aszódi Csaba, 

Tóth Gábor, 

Ötvösné 

Lengyel 

Andrea 

Atlétika körzeti verseny 

4. korcsoportos lány 

 körzeti 2. és 3. helyezés 

egyéni bronz 

körzeti 1., megyei 4. 

helyezés (súlylökés) 

Aszódi Csaba, 

Tóth Gábor, 

Ötvösné 

Lengyel 

Andrea 

Atlétika körzeti verseny 

4. korcsoportos fiú 

 körzeti 3. helyezés 

egyéni ezüst 

Aszódi Csaba, 

Tóth Gábor, 

Ötvösné 

Lengyel 

Andrea 

Országos 

Diákolimpia 

(röplabda) 

 2. helyezés Györéné Iványi 

Andrea 

Országos 

Diákolimpia (Sakk, 

csapat) 

 1. helyezés Társi Miklós 

Képregény-pályázat 

(német) 

14 1., 2. és 3. helyezés Dr. Molnárné 

Fényes Judit, 

Kovácsné 

Jakab Anikó 

Kossuth Lajos 

Gimnázium (idegen 

nyelvi 

szövegértés/szóbeli) 

10 8. helyezés Kovácsné 

Jakab Anikó,  

HEBE (idegen 

nyelvi) 

 Két 1.  helyezés 

3., 4., 5., 6. és 9. 

helyezés 

Király Ildikó, 

Györéné Iványi 

Andrea, 

Szalóki 

Krisztina, Dr. 

Molnárné 

Fényes Judit, 

Ötvösné 

Lengyel 

Andrea, 

Kovácsné 

Jakab Anikó, 

Nagy 

Zsuzsanna 
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Damjanich János 

Gimnázium (angol 

nyelv) 

 1. és 4. helyezés Nagy 

Zsuzsanna, 

Ötvösné 

Lengyel 

Andrea 

Anya-Nyelv-Csavar 4 1. helyezés Babinszkiné 

Karczub Mária, 

Szalóki 

Krisztina 

Simonyi Zsigmond 

Helyesírási Verseny 

4 megyei 

fordulóba 

jutott 

Babinszkiné 

Karczub Mária, 

Király Ildikó, 

Nagy 

Zsuzsanna, 

Tóthné Hegyesi 

Erika 

Szép Magyar Beszéd 6 Regionális 

döntő 

bronz 

fokozat 

Nagy 

Zsuzsanna 

Aranytoll 

egyházmegyei 

helyesírási verseny 

8 1.és két 2. helyezés Babinszkiné 

Karczub Mária, 

Király Ildikó, 

Nagy 

Zsuzsanna 

NÉPEK TAVASZA 

1848 

3 1. helyezés Babinszkiné 

Karczub Mária 

Alapműveleti 

matematikaverseny 

(megyei) 

3 1., 3. és ötödik 

helyezés 

Czakóné 

Kardos Ildikó 

Alapműveleti 

Matematikaverseny 

(országos) 

 8. helyezés Czakóné 

Kardos Ildikó 

Így közlekedtek ti  5-6. 

évfolyam 

1., 2. és  3. helyezés Halasi-Czalbert 

Pálné 

 

 

Házi versenyek 

 

Tantárgy/Verseny 

neve 

Létszám Helyezés Felkészítő tanár 

Rajz- és kézműves 

pályázat az Állatok 

Világnapja 

alkalmából 

168   

 

 

 

 Daléneklési 

verseny 

49 
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Egyházmegyei 

versmondó verseny 

házi forduló 

36 A felkészítésben 

és a 

lebonyolításban 

az alsó tagozat 

valamennyi 

pedagógusa részt 

vett 

Népmese napja 

alkalmából 

rendezett 

rajzpályázat 

76 

Vers- és 

prózamondó 

verseny 

53 

Szent József 

pályázat 

78 

Farsangi jelmez 

verseny 

osztályonként 

343 

Fenntarthatósági 

témahét – 

újrahasznosított 

tárgyak  

97 

Harmatcsepp házi 

verseny  

34 

Aranytoll 

helyesírási verseny 

házi verseny 

51 

Képregény-

pályázat (német) 

14   

Népmesei 

vetélkedő 

5-6. osztály   

Rajzpályázat 5-6. osztály   

Zenei vetélkedő 7-8. osztály   

Pilinszky-emlékév 8. osztályok   

Helyi 

szavalóverseny 

29   

III./7.  NETFIT® rendszer szerinti fizikai fittségi mérések adatainak elemzése, értékelése 

 

Váci Mihály Katolikus Általános Iskola 2021/22. - NETFIT eredmények kiértékelése 

(forrás: netfit.eu/netfit/riport) 
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Iskolánk ez évben teljes NETFIT felmérést tudott készíteni, így az eredményeket a honlapról 

letöltött táblázatokkal tudjuk színes és közérthető formában közölni. Általános és a testnevelő 

kollégák együttes megállapítása, hogy a pandémiás időszak mutatja negatív hatását  a diákjaink 

fizikális és testi fejlődésében. Sajnos a mindennapos testnevelés órai keretben végzett rövid ideig 

tartó intenzív mozgások hiánya a diákok aerob fittségi profiljának piros (fokozott fejlesztés 

szükséges) zónába tolódását eredményezte. Tapasztalatunk, hogy a gyerekek egy része, aki a 

távoktatásban nem volt kellően motivált a mozgásra, azok az idei tanévben önmagukhoz képest 

is gyengébb eredményeket tudtak produkálni a felmérések során. Csak azok a gyerekek tartották 

a fittségi szintet (vagy fejlődtek tovább), akik egyesületi sportolók, és a mindennapokban is 

nagyon aktívak voltak. 

 

 

IV. FŐBB ISKOLAI ESEMÉNYEK 

 

dátum  esemény 

2021.08.23. Tanévnyitó bejelentkezés 

2021.08.24. Pótvizsgák lebonyolítása 

2021.08.26. Tanévnyitó tantestületi értekezlet 

2021.08.29. Alsó tagozatos Veni Sancte 
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2021.09.01. Elsős szülői értekezlet 

2021.09.02. Alsós munkaközösségi értekezlet 

2021.09.03. Veni Sancte Fót 

2021.09.06. Második évfolyam szülői értekezlete 

2021.09.07. Harmadik évfolyam szülői értekezlet 

2021.09.08. Negyedik évfolyam szülői értekezlet 

2021.09.10-12. Szereplés a Tápiófeszt rendezvényén 

2021.09.13. Vezetői értekezlet 

2021.09.22. Online CSÉN megbeszélés 

2021.09.23. Szakmaközi konferencia (Gyermekjóléti Szolgálat) 

2021.09.24. A Magyar Diák Sport Napja 

2021.09.24. Csoportközi foglalkozás a napköziben 

2021.09.26. Szívünk Világnapja (kerékpározás) 

2021.09.29. Papírgyűjtés 

2021.09.29. Sulizsák (Göncölj a Földért! ruhagyűjtés) 

2021.09.30. Tematikus nap – A népmese világnapja (SNI-tagozattal) 

2021.10.01. Idősek Világnapja – videós köszöntés 

2021. 10.01. Zenei világnap 

2021.10.04. Állatok Viágnapja – rajz pályázat 

2021.10.06. Megemlékezés tagozatonként az aradi vértanúkra 

2021.10.08. Pályaorientációs nap – tanításmentes munkanap 

2021.10.08. Vadászati kiállítás Budapest 

2021.10. Rózsafüzér litániák évfolyamonként hetente 

2021.10.13. Déli régiós vezetői értekezlet 

2021.10.15. Jezsuita konferencia Budapest 

2021.10.15. Csatlakoztunk az „1 millió gyermek” imádkozza a Rózsafüzért 

elnevezésű akcióhoz 
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2021.10.21. CSÉN bemutató óra 

2021.10.22. Ünnepi megemlékezés az 1956-os forradalomról az iskola 

rádióban 

2021.10.22. Csoportközi foglalkozás a napköziben 

2021.10.28. Szakmaközi konferencia – Gyermekjóléti szolgálat 

2021.11.05. Szent Imre nap – tanításmentes munkanap 

2021.11.11. Szent Márton életének bemutatása 

Csoportok vetélkedése a felső tagozaton (szabadulószoba) 

2021.11.11. Márton napi lámpás felvonulás 

2021.11.11. A 4. évfolyam részvétele a LEP programban 

2021.11.15. Egyházmegyei szavalóverseny alsó tagozatos iskolai fordulója 

2021.11.15. Lelki gyakorlat az alsó tagozatos kollégáknak 

2021.11.16. Daléneklési verseny az alsó tagozaton 

2021.11.25 Szakmaközi konferencia – Gyermekjóléti szolgálat 

2021.11.26. Csoportközi foglalkozás a napköziben 

2021.11.27. Megújulási ima est és Adventi gyertyagyújtás  

2. évfolyammal 

2021.11.28. Adventi koszorú készítés a családokkal 

2021.11.29. Adventi gyertyagyújtás az alsó tagozaton 

2021.12.03. A Meseszó Egyesület mesemondója jártaz alsó tagozaton 

2021.12.03. Mikulás a Művelődési Házban 

2021.12.04. Adventi gyertyagyújtás a templomban 1. évfolyam 

2021.12.06. Szent Miklós életének bemutatása (SNI-tagozattal) 

2021.12.06. 2.évfolyam gyertyagyújtás alsó tagozaton 

2021.12.11. 3. évfolyam gyertyagyújtás a templomban 

2021.12.11. Áthelyezett munkanap – nevelési értekezlet 

2021.12.13. Gyertyagyújtás az alsó tagozaton 
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2021.12.14. CSÉN bemutató óra 

2021.12.14. 2. évfolyam szülői értekezlet 

2021.12.15. CSÉN bemutató óra 

2021.12.16. Adventi lélekmelengető az alsó tagozaton a családok 

részvételével 

2021.12.17. Csoportközi foglalkozás a napköziben 

2021.12.18. Gyertyagyújtás a templomban 4.évfolyam 

2021.12.19. Városi gyertyagyújtás az Európa téren 

2021.12.20. A templom karácsonyfáinak feldíszítése az alsós kollégákkal 

2021.12.21. Váci nap – tanításmentes munkanap 

2021.12.21. Betlehemezés az alsó tagozaton a SNI tagozattal közösen 

2021.12.21. A Szent József pályázat eredményhirdetése- kiállítás a 

templomban 

2021.12.21. A Tápió 15 alapítvány számára szervezett gyűjtés lezárása 

2022.01.06. Vízkereszt – intézmény termeinek megszentelése 

2022. 01. 20. Osztályozó értekezletek 

2022. 01. 22. Központi írásbeli felvételi (8. o.) 

2022.01.21. A Magyar Kultúra Napja- flashmobe az alsó tagozaton 

Rádiós megemlékezés a felső tagozaton 

2022.01.21. Az első félév vége 

2022.01.28. Csoportközi foglalkozás a napköziben 

2022.02.02. Gyertyaszentelő 

2022.02.07. Félévi tantestületi értekezlet 

2022.02.07. 2. évfolyam LEP program 

2022.02.09. Öko-tanterem bemutató 

2022.02.13. Évfolyammise 1.osztályok 

2022.02.15. 1.évfolyam LEP program 
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2022.02.16. 3. és 5. évfolyam LEP program 

2022.02.18. Farsangi témanap az alsó tagozaton 

2022.02.20. Évfolyam mise 2.osztályok 

2022.02.25. Csoportközi foglalkozás a napköziben 

2022. 02. 25. farsangi témanap a felső tagozaton 

2022.02.27. Évfolyam mise 4.osztályok 

2022.02.28. Szakmaközi konferencia (Gyermekjóléti Szolgálat) 

2022.03.02. Hamvazó szerda – Nagyböjti előkészületek 

2022.03.04. Gólyanap az alsó tagozaton 

2022.03.04. Csatlakozás a Katolikus Karitasz gyűjtéséhez az ukrajnai 

menekültek számára 

2022.03.07. Fogadó óra 

2022.03.07. Megkezdődött a tagozatokon a használt olaj gyűjtése 

2022. 03 09. 6. évfolyam LEP programja 

2022. 03. 10. Laptopok kiosztásag 

2022.03.11. Ünnepi műsor15-e alkalmából 

2022.03.11.18.25. Nagyböjtben évfolyamonként vettünk a keresztúti 

ájtatosságokon 

2022.03.16. Harmatcsepp tanulmányi verseny iskolai forduló 

2022.03.21. Alsós munkaközösségi értekezlet 

2022.03.22. A Víz világnapja- flashmobe az alsó tagozaton 

2022.03.23. Déli régiós vezetői értekezlet 

2022. 03. 24. 8. évfolyam LEP programja 

2022. 03. 24. Meccs: magyar-szerb 

2022.03.25. Csoportközi foglalkozás a napköziben 

2022.03.26. Szakmai nap tanításmentes munkanap 

2022.03.27. Dr. Marton Zsolt Püspök atya látogatása Nagykátán 
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2022.03.27. Részvétel a városi „Ki? Mit? Tud?” -on 

2022.03.28. Aranytoll helyesírási verseny – iskolai forduló 2. évfolyam 

2022.03.29. Aranytoll helyesírási verseny – iskolai forduló 3.-4.évfolyam 

2022.04.01. Keresztúti ájtatosság végzése a tantestület tagjaival 

2022.04.04. Történelmi akadályverseny az alsó tagozaton 

2022.04.04. A tápióbicskei csata emlékünnepsége 

2022.04.09. Bartók a Tápió mentén ünnepségsorozat 

2022.04.11. Költészet napi együtt szavalás az alsó tagozaton 

2022.04.11. Fogadóóra 

2022.04.13. Nagyböjti lelki nap tanításmentes munkanap 

2022. 04.13. Kirándulás Szekszárdra, A kis herceg című előadás (németet 

tanuló diákok) 

2022.04.20. Nagykáta Sportegyesület sportnapja az alsóban 

2022.04.20. Szülői értekezlet 1. évfolyam 

2022.04.21. Aranytoll Egyházmegyei verseny   

6. évfolyam LEP programja 

2022.04.22. A Föld Napja- tematikus nap 

Föld napi vetélkedő a felső tagozaton 

2022.04.25.-29. Fenntarthatósági témahét 

2022.04.26. Szülői értekezlet  2. évfolyam 

2022.04. 26-27. Papírgyűjtés 

2022.04.29. Májusfa-állítás 

2022.04.29. Csoportközi foglalkozás a napköziben 

2022.04.30. Bartók a Tápió mentén szakmai konferencia 

2022.05. Anyák napi ünnepségek osztályonként 

2022.05.05. Ruhagyűjtési akció „Göncölj a Földért!” 

2022.05.09. Fogadóóra 
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2022.05.09. Lelki gyakorlat a tantestület számára 

2022. 05 10.  7. évfolyam LEP programja 

2022. 05.11. Meccs: magyar kupadöntő 

2022.05.21. Nagymarosi Ifjúsági Találkozó 

2022.05.22. Elsőáldozás – Tápióbicske 

2022.05.27. Diákönkormányzat napja – Nagykáta Sport Egyesület 

Sportnap a felső tagozaton 

2022.05.29. Elsőáldozás Nagykáta 

2022. 05.30- 06.03. Határtalanul (7.b) Al-Duna és Kazán szorosok 

2022.06.03. Csoportközi foglalkozás a napköziben 

2022.06.04. Városi megemlékezés a Nemzeti Összetartozás Napja 

alkalmából 

2022. 06.04. Meccs: magyar-angol 

2022.06.07. Nagykáta Sport Egyesület Sportnap 

2022.06.08-09. Osztályozóvizsgák 

2022.06.10. Egyházmegyei Ifjúsági Világnap Monor 

2022.06.11. Éjszaka a könyvtárban 

2022.06.12. Organikus Pedagógiai Találkozó Budapest 

2022.06.13. Osztályozóértekezlet 

2022.06.13. Szerenád 8. évfolyam 

2022.06.14. Gyereknap az alsó tagozaton 

2022.06.15. Tanévzáró szentmise 

2022.06.18. Ballagás 

2022.06.22. Tanévzáró ünnepség alsó tagozat 

2022.06.23. Tanévzáró ünnepség felső tagozat 

2022.06.23. Tanévzáró tantestületi értekezlet 

2022.06.24. TE DEUM Vác 
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2022.06.16-24. Napközis tábor alsó tagozat 

2022. 06.24-06.30. Természetjáró tábor (Zemplén) 30 fő 

2022.06.27-07.01. Mátrafüredi természetvédelmi tábor 70 fő 

2022. 07. 20-07. 26. Felsős zarándéktábor (Tihany-Pannonhalma) 22 fő 

2022. 07.04-07. 09.  Mátrafüredi művészeti tábor (felső tagozat) 50 fő 

 

 

Mivel úgy gondoljuk, az idei tanévben még mindig hátrányait szenvedjük az online oktatás 

hónapjainak, még fontosabb volt számunkra, hogy az élménypedagógia eszközeinek segítségül 

hívásával sok-sok olyan programot szervezzünk gyermekeink számára, amelyek segítik a 

szociális kompetenciáik fejlődését, együttműködési készségük, konfliktuskerülési és kezelési 

stratégiáik kialakulását és fejlődését. Minden lehetőséget megragadtunk, hogy pótoljuk az elmúlt 

évek hiányosságait.  

 

 

 

V. AZ INTÉZMÉNY EGYHÁZI/HITÉLETI/LELKISÉG ÉS KÖZÖSSÉGÉPÍTÉSI 
TEVÉKENYSÉGE 

 

 

- Hétfő reggeli közös áhítat a tagozatokon a járványügyi rendelkezések betartásával vagy 

rádióból, az alsó tagozaton a gyerekeket két csoportra osztva 1-2.évfolyam, 3-4. 

évfolyam. Ezeken közös imádkozással, énekléssel, beszélgetésekkel készülünk az 

előttünk álló hétre. 

- Külön aktualitást ad ezeknek az alkalmaknak, amikor a közös imádságot valakiért 

ajánljuk fel. (súlyosan beteg iskolatárs gyógyulásáért) 

- Új védőszentek életének bemutatása 

- Részvétel az októberi rózsafüzér litánián évfolyamonként 

- Részvétel a Nagymarosi Ifjúsági Találkozón  

- „Egy millió gyermek imádkozza a Rózsafüzért” 

- Évfolyammisék egyéb alkalmakkor 

- Márton-napi lámpás felvonulás az alsó tagozaton szülőkkel, gyerekekkel 
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- Adventi lélekmelengető a családoknak az alsó tagozaton 

- Adventi gyertyagyújtások a templomban és a tagozatokon  

- Adventi vasárnap az Európa téren 

- Pásztorjáték a templomban 

- Lelki napok adventben és nagyböjtben 

- Szentgyónási lehetőség ünnepek előtt 

- Templom fenyőfáinak feldíszítése 

- Adventi jócselekedetek gyűjtése  

- Lemondásaink töviskoszorúi a nagyböjtben 

- Keresztúti részvétel évfolyamonként 

- Pedagógusok részvétele a keresztúti ájtatosságon 

- Ünnepi közös szentmisék 

- Ünnepi pályázat a Szent József-év alkalmából az alsó tagozaton, kiállítás szervezése a 

felső tagozaton 

- Elsőáldozási szentmise Nagykátán illetve a Tápióbicskéről bejáró tanulóknak saját 

községükben. Természetesen tanítóik részt vettek az ő ünnepükön is. 

- Imacsoport működtetése a pedagógusok számára 

- Szentségimádások szervezése első szombatokon 

- Egyházmegyei Ifjúsági és Ministráns Találkozó 

- Felsős zarándoktábor (Tihany – Pannonhalma útvonal) 

 

 

VI. TÁRGYI FELTÉTELEK, BERUHÁZÁSOK 

 

Tárgyi eszközfejlesztés (2021.július 1-től 2022.június 30-ig) 

Beszerzett eszköz megnevezése db 
Beszerzett eszköz értéke 

Ft 

Íróasztal 2 102 460 

Elektromos bútorszéf  
1 

17 480 

LENOVO notebook 
21 

3 779 790 

Oldalszárnyas tábla zöld 
1 

165 862 

Elektromos áramkör építő napelemmel 
10 

235 000 

SAECO Incanto kávégép 
1 

48 500 
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2 ajtós polcos szekrény  
4 

188 920 

2 ajtós 3 fiókos szekrény  
1 

          64 500     

1 ajtós polcos szekrény  
1 

          30 700     

3*9 fokos alu létra 
1 

          43 000     

Skil Sarokcsiszoló 
1 

          16 900     

Asztalosvéső készlet 
1 

            3 500     

Komód 2ajtó3fiók 
1 

          32 200     

Dewalt fúrócsavarozó 
1 

          50 090     

Kétajtós szekrény 180*110*40 
9 

         918 783     

Kétajtós szekrény 180*108*40 
5 

         508 305     

Kétajtós szekrény 180*100*40 
1 

          99 957     

Nyitott polc üveggel 80*90*25 
4 

          90 000     

Törhetetlen mélytányér 
75 

          44 625     

Törhetetlen lapostányér 
75 

          44 700     

Törhetetlen.salátástálka 
20 

            7 614     

Zanussi Hűtő egyajtós ZRDN39FW 
1 

         124 980     

Krómozott 5 polcos állvány 
1 

          47 752     

Kávéfőző 
1 

48 500 

Lombfúvó 
1 

56 629 

Szúró fűrész, fűrészlap 
1 

15 900 

Fejhallgatók  
30 

109 107 

Projektorok 
2 

269 800 

Lézernyomtató 
1 

150 000 

TPLINK switch 
1 

20 180 

Fűnyíró 
1 

29 890 

Akkus csavarozó 
1 

34 900 

PERMETEZŐ 
1 

14 401 

Mászóvár 
1 

2 781 351 

Összesen: X 10 196 276  
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Épület felújítás, beruházás/karbantartás, hálózatfejlesztés stb. (július 1-től június 30-ig) 

 

Beszerzett eszköz megnevezése db 
Beszerzett eszköz értéke 

Ft 

Vadász.u.1. termek és fsz. folyosó PVC burkolat 

cseréje  7 703 354 

Tálalókonyha burkolása, festése   6 631 875 

Pelletkazán karbantartási költségei   217 043 

Gázkészülékek karbantartása   139 100 

Keringető szivattyú 
 

850 000 

Sportpálya karbantartás Vadász u.1  11 170 920 

Összesen: X 26 712 292 

 

VII. AZ INTÉZMÉNY GAZDASÁGI HELYZETE 

Tanuló létszám alakulása (fő) 

 Vadász u.1. Zárda u.5. Bajcsy Zs.u.36. Összesen 

2012.10.01. 333 332 49 714 

2013.10.01. 367 323 51 741 

2014.10.01. 373 326 45 744 

2015.10.01. 348 350 40 738 

2016.10.01. 362 339 32 733 

2017.10.01. 373 309 30 712 

2018.10.01. 354 288 36 678 

2019.10.01. 360 289 31 680 

2020.10.01 347 315 27 689 

2021.10.01 322 341 29 692 

 

A tanulólétszám 678-744 fő között alakult az eddigi működésünk során, az osztályok száma 

pedig 29-31 között volt. A 2021/2022 tanévben 29 osztályt indítottunk, ebből 3 szegregált, 

összevont osztály volt. 
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Az állami normatíva és az egyházi kiegészítő, egyéb bevételi források, lehetőségek 

kihasználása 

 2020.év 2021.év 2020.év 2021.év 

Bevétel megnevezése Összeg (EFt) Összeg (EFt) % % 

MÁK normatíva 324 890 358 328 69,5 68,6 

EKIF Működési 

támogatás   

108 800 96 553 23,3 18,5 

Egyéb fenntartói támog. 14 852 42 919 3,2 8,2 

Bérkompenzáció 207 0 0,0 0,0 

Tanulók étk.tér.díj 10 223 13 796 2,2 2,6 

Bérleti díj 136 0 0,0 0,0 

Egyéb(pl. Határtalanul 

pályázat,kamatbev., 

kártérítés, kerekítés, 

egyéb támog.stb) 

8 527 10 808 1,8 

 

2,1 

 

Összesen 467 635 522 404 100,0 100,0 

 

A közoktatási feladat ellátásához szükséges bevételeket elsősorban a fenntartó folyósítja MÁK 

béralapú normatíva és Egyházi kiegészítő működési támogatás formájában.  

Az egyházi működési támogatás intézményünknek továbbutalt része 2021.évben 70% volt 

(2020-ig 80%), ami 140.000.-Ft/fő /év összeget jelentet. 2022.évben a fenntartó megszüntette a 

havi fix átutalt összeget és előirányozta, hogy a korábbi megtakarításunkból 70.681 EFt összeget 

használjunk fel tárgyévi kiadásaink fedezetére. 

2022.06.01-ig 194.983 EFt állami normatívát, 40.950.EFt Egyházi működési támogatást és 

14.608 EFt fenntartói egyéb támogatást (jutalmak, tábor) kapott intézményünk. 

 

Az EKIF 2021.nyarán 1.000 EFt összeggel támogatta az iskola 5 (előző évben 3) nyári táborának 

kiadásait, melyből 2 napközis tábor, 1-1 erdei és vándortábor, és 1 mátrafüredi tábor volt. 

2022.év nyári szünetében szintén 5 táborban való részvételt támogat a fenntartó összesen 

925.000.-Ft összegben. 

2021.év második felében 25 438 EFt-ot kaptunk dolgozóink jutalmazására (jubileumi és egyéb 

jutalom+járulék), 3.780 EFt-t 21 db laptop vásárlásra valamint 238 EFt-ot a tankönyvbeszerzés 

felelősének megbízási díjára. 

 

2020.évben elhatárolásra került (2021/2022 tanévet érintő) Határtalanul pályázatok felhasználása 

az alábbi volt: 

 

Azonosító Összeg (Ft) Pénzügyi 

realizálás 

Felhasználás 

éve 

Cél 
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20-01-0498 2.663.338** 2020.év 2021.év (09.hó) Hajós kaland a déli 

végeken 

20-01-0500 3.299.938 2020.év 2021.év Erdélyi körutazás * 

 * A Covid helyzet miatt lemondásra került, a pályázati összeget visszautaltuk 2021.09.29-

én 

 ** 4.049.-Ft nem került felhasználásra (szochó változás miatt), visszautaltuk 

 

A fenntartótól kapott támogatások („egyéb fenntartói támogatás”) és a Határtalanul pályázaton 

2021-évben nyert és 2022.tavaszán felhasznált támogatási összeg (3.378.789.-Ft) iskolánk 

költségvetésében nem szerepeltek, így tervezett bevételeinket túlléptük. 

 

A közétkeztetés alakulása az alábbi: 

 2019.év 2020.év 2021.év 2022.01.01-

2022.06.15. 

étkezési napok 

száma 

177 184 176 109 

megrendelt adag 

(év) 

67 128 46 311 53 779 35 601 

étkező tanulók napi 

átlaga 

379 252 306 327 

 

A tanulók étkezési térítési díjbevétele a COVID helyzet miatt (volt, hogy osztályok kerültek 

karanténba) elmaradt a tervtől, a szolgáltatói díjak azonban 2021.évben nem változtak. Étkezési 

szolgáltatásra 2020.09.01-től 2021.12.31-ig kötöttünk szerződést, majd cca. 8% -kal emelkedtek 

az árak 2022.01.01-től. A jelenlegi gazdasági helyzet miatt (infláció, termékhiány stb..) 

2022.09.01-től félő, hogy jelentős áremelkedésre számíthatunk. 

 

Az étkezési térítési díjakból származó bevételünket befolyásolja, hogy a szolgáltatói árban 

milyen a nyersanyagnorma (a tanulók ezt fizetik) és rezsi aránya (jelenleg 62% - 38%), illetve 

mennyi a kedvezményben részesülő tanulók nagysága. Az ingyenes étkezők aránya iskolánkban 

közel 20%, a kedvezményes étkezőké pedig 23%. 

 

Bérleti díjaink nincsenek, a BÜFÉ, tantermek bérbeadása a kialakult járványügyi helyzet miatt 

megszűnt. 

Bérbeadásnál korábban vagyonvédelmi szempontból megfontoltan kötöttünk szerződéseket és 

elsősorban oktatáshoz kapcsolódó tevékenységekhez (pl. Autósiskola, Vöröskereszt, 

horgászvizsga stb.). 
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Az iskola táborait a Váci Mihály Alapítvány is támogatja, illetve átvállalja 1 rászoruló tanuló 

szorgalmi időszakban történő étkezési költségének finanszírozásában. 

 

- költségtakarékossági intézkedések 

 

Beszerzéseinknél, szerződéseink megkötésénél mindig törekszünk a legelőnyösebb ár-érték 

arány megtalálására. IT eszközök, alkatrészek vásárlásakor rendszergazda közreműködésével, 

interneten is lekérdezhető ár összehasonlításokat végzünk, beruházásoknál, karbantartásoknál is 

több vállalkozótól kérünk árajánlatot.  

Földgáz és áramszolgáltatásnál a fenntartó által is javasolt Servitor Pro Multis Kft 

közreműködésével kötöttünk szerződést. 

A székhelyen 2017.év végére energetikai korszerűsítés valósult meg az EKIF lebonyolításában, 

ekkor valósult meg a fűtési rendszer felújítása és Pelletkazán telepítése. 

A pellet minősége változó, amiből probléma adódik, mivel az általunk üzemeltetett Hoval BioLyt 

kazánok nagyon érzékenyek és a porladós, laza szerkezetű pellet rendszeres dugulásokat okoz, 

ami a karbantartónak is többletmunkát jelent valamit plusz karbantartási szolgáltatást is igénybe 

kell vennünk.  

A pellet beszerzésre korábban a fenntartó kötött keretszerződést, idén mi kértünk árajánlatokat. 

A piacon hiány és áremelkedés volt tapasztalható, végül januárban az Energo Pellet Kft, Gyönk 

cégtől vásároltunk 23 raklap pelletet cca. 8%-kal drágábban mint tavaly,  

- korábbi megtakarítások felhasználása 

Az iskola 2012.évi megalakulása óta takarékos gazdálkodást folytat, melynek 

következményeként - évről-évre - sikerült pénzeszközt megtakarítanunk. 

EKIF jóváhagyással ezekből korábban is már számos beruházást, felújítást sikerült 

megvalósítanunk (pl. ablakcserék, sportpályák, vizesblokkok, radiátorcserék, tetőtér beépítés, 

termek, folyosó burkolat cseréje stb.), ugyanakkor még számos hiányosságot kellene pótolni. 

Igényeinket a fenntartó felé is jeleztük a 2022.évi költségvetés összeállításkor. 

 

Főigazgató úr személyesen is tárgyalt az Önkormányzattal, ismeri a Zárda utcai telephelyünk 

problémáit (régi és új épület tetőszerkezet), illetve a tulajdonos energetikai beruházás (új épület) 

tervét (amiről 2021.őszéhez képest nincs információnk), ráadásul ez nem foglalja magába a 

tetőcserét.  
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Ezen beruházások kivitelezése, költségek viselése tárgyalások eredménye kell, hogy legyen és 

az ehhez kapcsolódó terem karbantartásokat természetesen intézményünk a megtakarítása terhére 

részben vállalná is. 

A Fenntartó és az Önkormányzat között létrejött Megállapodás (2012.év) értelmében a 

beruházás, felújítás a tulajdonos kötelezettsége (az állagmegóvás, karbantartás intézményi lenne, 

de sajnos azt kell tapasztalnunk, hogy ettől az Önkormányzat forráshiány miatt rendszeresen 

elzárkózik. Főigazgató Úr kezdeményezte az Önkormányzatnál a hatályos megállapodás 

átdolgozását, de ez azóta nem valósult meg. 

 

IT eszközeink egy része régi beszerzések eredménye (2013.,2014., 2015. évek) ezért terveztünk 

a 2022.évi költségvetésben 5 db projektort (lámpa cserék is egyre sűrűbben jelentkeznek) és 1 

db fénymásolót. A kompetencia felmérésekhez szükség volt 30 db fejhallgatóra valamint 

beterveztünk az alsós évfolyamra egy Játszóvárat, mivel a korábbi a felülvizsgálat során nem 

felelt meg a követelményeknek, ezért le kellett zárnunk. Ennek felépítése május végére 

megvalósult. 

 

Dózsa György úti telephelyünkön folyik az alsós évfolyam étkeztetése, ahol közel 300 tanulót 

kell megebédeltetni igen rövid idő alatt (jelenleg 9 napközis csoport, terv 10). Ide gondoltunk 

egy ipari mosogatógép vásárlást, ami magas hőfokon, gyorsan (2-3 perc) segítené a konyhások 

munkáját, nem elhanyagolható szempont a higiénia, víz és tisztítószer megtakarítás sem. Szintén 

ezen a telephelyen a tetőtérben kialakított helyiségekben folynak a fejlesztő órák, megbontott 

nyelvi órák egy része. Tavasztól őszig rettenetesen meleg, ráadásul a fűtéssel is állandó gondok 

vannak, így a klímakiépítéssel mindkét problémát meg tudnánk oldani. Természetesen 

kezdeményeztük a tulajdonos (Egyházközség) anyagi hozzájárulását, de nem tudnak segíteni.  

Vadász u. telephelyen 2021.évben elkezdtük az öltöző szekrények kicserélését (földszint), mivel 

a jelenlegiek töröttek, szétesnek, a takarítás miatt az aljuk sérült. Ezt szeretetnénk folytatni az 

emeleteken is. 

A felső tagozaton (Vadász u.) sportpályánk karbantartását kellett beterveznünk, ami a 

rendeltetésszerű használat mellett, fokozott igénybevétel miatt szükségessé vált, illetve 

terveztünk egy felvonuló tér kialakítását ünnepségekre is. A Sportpálya karbantartása mostanra 

meg is valósult. 

 

A fent említett fejlesztések forrása a 2022.évi jóváhagyott költségvetés szerint részben EKIF 

kiegészítő támogatás, részben pedig tartalék felhasználás. 
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VIII. A PEDAGÓGIAI MUNKA BELSŐ ELLENŐRZÉSE, ÉRTÉKELÉSE 

VIII/1. Óralátogatások 

a) Óralátogatások ellenőrzési, megfigyelési szempontjai:  

 

- módszertani felkészültség 

- az online oktatás során elsajátított digitális módszertani kultúra beépítése a jelenléti 

oktatásba 

- egyéni bánásmód elvének érvényesülése 

- élménypedagógiai módszerek megléte 

- SNI-s, BTMN-s gyermekek sikeres együttnevelésének módszerei 

 

 

 

Óralátogatások: 

 

 

Időpont, 

tanóra 

Tanár neve   osztály tantárgy óralátogatást 

végző neve 

2021. október  Kovácsné Jakab 

Anikó 

 német munkaközösség-

vezető 

2022. március Györéné Iványi 

Andrea 

 német munkaközösség-

vezető 

2022. március Király Ildikó  angol munkaközösség-

vezető 

2022. 03.08. Babinszkiné 

Karczub Mária 

6.b magyar nyelvtan munkaközösség-

vezető 

2022. 04.26. Szalóki Krisztina 5.b magyar irodalom munkaközösség-

vezető 

2021.12.15. CSÉN bemutató 

foglalkozás 

1.d CSÉN 1-2 

munkaközösség 

tagjai, 

igazgatóhelyettes 

2021.12.16.  CSÉN bemutató 

foglalkozás 

2.d CSÉN 1-2 

munkaközösség 

tagjai, 

igazgatóhelyettes 

2021.12.15. CSÉN bemutató 

foglalkozás 

3.c CSÉN 3-4 

munkaközösség 

tagjai, 

igazgatóhelyettes 
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2021.12.16. 1-

2. tanóra 

CSÉN bemutató 

foglalkozás 

4.b CSÉN 3-4 

munkaközösség 

tagjai, 

igazgatóhelyettes 

2022.02.23.  Gergely Fanni 

főiskolai hallgató 

2.b Matematika munkaközösség-

vezető, 

igazgatóhelyettes, 

2022.02.25.  Szabó Ivett 

főiskolai hallgató 

1.c Magyar irodalom munkaközösség-

vezető, 

igazgatóhelyettes 

2022.03.01. Szabó Ivett 

főiskolai hallgató 

4.b Matematika munkaközösség-

vezető, 

igazgatóhelyettes 

2022.03.22. 

 

Tóth Klára 

Zsuzsanna 

1.d Magyar nyelvtan munkaközösség-

vezető, 

igazgatóhelyettes, 

alsós kollégák, 

2022.03.22. 

 

 

Szabóné Urbán 

Ildikó 

4.c Környezetismeret munkaközösség-

vezető, 

igazgatóhelyettes, 

alsós kollégák, 

2022.03.22. 

 

Marosi Endréné 2.b Matematika munkaközösség-

vezető, 

igazgatóhelyettes, 

alsós kollégák, 

2022.04.12. 

 

Juhosné Révész 

Erzsébet 

3.b Matematika munkaközösség-

vezető,  alsós 

kollégák, 

2022.04.12. 

 

Barabásné Kollár 

Andrea 

1.c Magyar irodalom munkaközösség-

vezető, 

igazgatóhelyettes, 

alsós kollégák, 

2022.05.19. 

 

Bodócsné 

Horváth Katalin 

4.b Magyar irodalom munkaközösség-

vezető, 

igazgatóhelyettes, 

alsós kollégák, 

2022.05.19. 

 

Koncz Bernadett 4.b Ének-zene munkaközösség-

vezető, 

igazgatóhelyettes, 

alsós kollégák, 
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b) Bemutatóórák 

 

 

 

 

 

 

c) Az óralátogatások, bemutatóórák értékelése:  

 

 

- Az óralátogatások legfontosabb eredménye minden esetben az óramegbeszélés, amelyben 

a pedagógusnak lehetősége van reflektálni mindarra, ami a tanítási órán történt. 

- Az utóbbi években örömmel tapasztalható, hogy ennek a fajta belső továbbképzésnek 

köszönhetően a pedagógusok jobban megismerik egymás munkáját, és számos ötletet, 

módszert építenek be a mindennapi munkájukba. 

- Ugyancsak fontos szerepe van az egymás óráinak meglátogatásában, hogy az újonnan 

érkezett kollégák könnyebben épüljenek be az intézményünk mindennapi munkájába, és 

vegyék fel azokat a módszereket, értékelési módokat, követelményeket, amelyeket a mi 

intézményünk Pedagógiai Programjában meghatározott. 

- Az első osztályos tanulók szülei igen nagy örömmel fogadták, hogy a márciusi 

járványügyi korlátozások feloldásával ismét lehetőségünk volt a nyílt napok 

megrendezésére. Nagyon nagy létszámban vettek részt ezeken. 

- A felső tagozatra lépő 5. osztályosok bemutatóóráira rendszerint meghívjuk az alsós 

kollégákat, hogy értesülhessenek volt diákjaik továbbhaladásáról. Mindez segít közelebb 

hozni az alsóból való kimeneti állapotot és a felső tagozat elvárásait. 

 

 

Időpont  Tanár neve   osztály tantárgy óralátogatáson 

résztvevők köre 

2022. 04.07.  Barabásné 

Kollár Andrea 

1.c matematika szülők, kollégák, 

igazgató,igazgatóhelyettes, 

2022. 04.07.  Barabásné 

Kollár Andrea 

1.c magyar irodalom szülők, kollégák, 

igazgató,igazgatóhelyettes 

2022.04.12.  Tóth Klára 

Zsuzsanna 

1.d magyar irodalom szülők, kollégák, 

igazgató,igazgatóhelyettes 

2022. 04. 12.  Tóth Klára 

Zsuzsanna 

1.d matematika szülők, kollégák, 

igazgató,igazgatóhelyettes 

2022. 03.10. Dr. Molnárné 

Fényes Judit 

5.c magyar nyelvtan alsós tanítók, Igazgató, 

Igazgatóhelyettesek 
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VIII./2. Minősítések, tanfelügyeletek 

 

a.) Minősítési vizsga/eljárás 

 

Név Időpont Minősítési vizsga/eljárás Eredménye 

Bodócs Blanka 2022. 02.22. Pedagógus I. megfelelt 

Györéné Iványi 

Andrea 

2022.  Pedagógus II. megfelelt 

 

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

kötelezettek minősítésre): 22 fő 

Összes pedagógus száma: 55 fő 

 

b.) Tanfelügyelet 

Az idei tanévben nem vett részt pedagógusunk tanfelügyeleti eljárásban. 

 

c.) Önértékelés 

Önértékelési ciklus: 2022-ig 

13 pedagógus végezte el az önértékelést a tanév végéig, 6 pedagógus (felső és SNI-tagozat) a 

következő tanév elején tesz eleget a kötelezettségnek. 

Az alsó tagozaton valamennyi pedagógus átesett az önértékelési folyamaton, akik az ötéves 

periódus tekintetében ezt a feladatot kapták. 

A 7 önértékelését elvégző kolléga közül ketten már kívül esnek a következő perióduson, mivel 

nyugdíjba vonulás előtt állnak 

 

Marosi Endréné – önértékelés 2022.03.07. 

Szabóné Urbán Ildikó - önértékelés 2022.03.07. 

Tóth Klára Zsuzsanna - önértékelés 2022.03.07. 

Tóth Erzsébet – önértékelés 2022. 03. 28. 

Juhosné Révész Erzsébet - önértékelés 2022.03.28. 

Barabásné Kollár Andrea - önértékelés 2022.03.28. 

Bodócsné Horváth Katalin - önértékelés 2022.05.04. 

Koncz Bernadett - önértékelés 2022.05.04. 

 



59 

 

A felső tagozaton korábban megkezdett önértékelések a vírushelyzet miatt félbeszakadtak. 

Az idei tanévben igyekeztünk pótolni/folytatni, hogy az ötéves periódusba férjünk. 5 kolléga 

tett eleget kötelezettségének. A többiek a 2022-23. tanévben folytatják. 

 

Csík Krisztián – önértékelés 2022. 03.12. 

Mester Árpád – önértékelés 2022. 03. 12. 

Király Ildikó – önértékelés 2022. 03. 13. 

Szalóki Krisztina – önértékelés 2022. 04. 28. 

Babinszkiné Karczub Mária – önértékelés 2022. 05. 04. 

 

 

VIII/3. Pedagógus továbbképzések 

 

a) Belső továbbképzések 

 

- Értekezletek 

- lelkigyakorlatok 

 

2021. 08. 23. Munkaközösség- vezetők, valamint munkaközösségek értekezlete 

2021. 08. 26. Tanévnyitó alakuló értekezlet 

2022. 01. 21. Osztályozó értekezlet  

2022. 02. 07. Félévi értekezlet 

2022. 06. 13. Osztályozó értekezlet 

2022. 06. 23. Tanévzáró értekezlet 

Havonta munkaközösségi értekezletek 

2021. 11.15. Lelki gyakorlat az alsó tagozatos kollégáknak 

2021. 01. 22. Lelki gyakorlat a felső tagozaton 

2022. 04.13. Nagyböjti lelki nap tanításmentes munkanap (alsó és felső tagozaton) 

2022. 05.09. Lelki gyakorlat a tantestület számára 

 

- Bemutatóórák 

2021.12.15 1-

2.tanóra 

CSÉN bemutató 

foglalkozás 

1.d CSÉN 1-2 

munkaközösség 
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b) Külső továbbképzések 

 

 

Név Intézmény neve Tárgy/téma Létszám 

Bodócsné 

Horváth 

Katalin, 

Bodócs 

Blanka, Tóth 

Zsuzsanna, 

Zaja Andrea 

EKIF Kentenich pedagógia 4 

Czakó István 

Horváthné Palkó 

Andrea 

Fejősné Martin 

Mariann 

Juhosné Révész 

Erzsébet 

EKIF Régiós vezetői értekezlet 4 

Juhosné Révész 

Erzsébet 

Ignáci Pedagógiai 

Műhely 

Jezsuita nevelés értékei 1 

Juhosné Révész 

Erzsébet 

AVKF Organikus pedagógiai 

konferencia 

1 

Halasi-Czalbert 

Pálné, Aszódi 

Csaba 

POK A játék és ami mögötte 

van 

2 

Halasi-Czalbert 

Pálné 

KAPI Rajztanárok szaktárgyi 

képzése 

1 

 

 Az intézmény saját továbbképzési programja által meghatározott ütemezésének 

alapján való részvétel 

 

tagjai, 

igazgatóhelyettes 

2021.12.16. 1-

2. tanóra 

CSÉN bemutató 

foglalkozás 

2.d CSÉN 1-2 

munkaközösség 

tagjai, 

igazgatóhelyettes 

2021.12.15 1-

2.tanóra 

CSÉN bemutató 

foglalkozás 

3.c CSÉN 3-4 

munkaközösség 

tagjai, 

igazgatóhelyettes 

2021.12.16. 1-

2. tanóra 

CSÉN bemutató 

foglalkozás 

4.b CSÉN 3-4 

munkaközösség 

tagjai, 

igazgatóhelyettes 
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Továbbképzésbe

n résztvevő 

kolléga neve 

Intézmény 

neve 

S

z

a

k 

Tanul-

mány 

kezdete 

Tanul

mány 

vége 

P 

o 

n 

t 

Tandíj 

összege

/ 

félév 

 

Int-i 

támoga

tás 

Önrész 

Hornyák Ágnes 

Mészárosné 

Varga Katalin 

Árpás Zsuzsanna 

Hamarné Kovács 

Gabriella 

Brindzik Attila 

Bodócs Blanka 

Bodócsné 

Horváth Katalin 

Nagy Bernadett 

Sőrés-Nagy 

Ágnes 

Bognár Mariann 

Darvas András 

Kálmán 

Juhosné Révész 

Erzsébet 

Koncz Bernadett 

Králikné Pintácsi 

Katalin 

Tóth Zsuzsanna 

Iván Olga 

Hepp-Tóth 

Erzsók 

Illés Zsuzsanna 

Szabóné Urbán 

Ildikó 

Aszódi Csaba 

CSÉN – 

Boldogabb 

családokért 

akkreditált 

képzés 

 2022. 

06.16. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2022. 

01. 12. 

2022. 

08.25. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2022. 

05.06. 

60 
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 15 000 

Ft/fő 

 

Tóth Klára 

Zsuzsanna 

Szabóné Urbán 

Ildikó 

Néptánc és 

népi játék 

alapú készség 

és képesség 

fejlesztés az 

általános 

iskolában – 

akkreditált 

képzés 

 2021.0

8.28. 

2021.0

8.29. 

30    

 

- A felsőoktatásban és egyéb szervezésben történő továbbképzések 
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Továbbképzésbe

n résztvevő 

kolléga neve 

Intéz-

mény 

neve 

Szak Tanul-

mány 

kezdete 

Tanul

mány 

vége 

Pont Tandíj 

összege/ 

félév 

 

Int-i 

támo

gatás 

Önrész 

Kiss Éva Eszterhá

zy 

Károly 

Katoliku

s 

Egyetem  

Tanító 2021.0

9.01. 

2025.     

 

c) Külső továbbképzések 

 

A tanévben zajló képzések hasznosak voltak, beépíthetők a mindennapi nevelés-oktatás 

folyamatába. 

Többségük már jelenléti képzés volt, melynek hatékonysága érzékelhető 

A hét évenkénti kötelező 120 pontos képzések teljesítése folyamatos. 

Nincs olyan kolléga, akinél ne teljesülne ez az elvárt követelmény.  

Az önképzési kedv folyamatos és a szakmai megújulásra való törekvés a pedagógus 

létünk egyik fő eleme, ezért is jelentkezett három kolléga is a jövő tanévben megvalósuló 

TSMT- képzésre is. 

 

VIII/4. Tanórán kívüli foglalkozások, kiemelve az intézmény sajátos arculatát 

megjelenítő programok, rendezvények 

 

 szakkörök 

 

- Intézményünkben a munkaterv szerint működnek a szakkörök. 

- A hagyományőrző szakkör az idei tanévben is folyamatosan működött. 

- Felső tagozaton digitális történelem elnevezéssel tehetséggondozó szakkör indult. 

- Az énekkar a különböző fellépések előtt állt össze, mindig az aktuális feladatnak 

megfelelően. Alkalmi kórusunk minden rendezvényünknek, ünnepi műsorunknak része. 

- A néptánc oktatás immár évek óta folyamatos az intézményünkben. A heti 5 testnevelés 

órából heti 1 órán foglalkoznak a gyerekek néptánccal hivatalos néptáncoktató 

segítségével. Az idén ismét két pedagógus végezte el a néptáncoktatói tanfolyamot. 

- Digitális történelem elnevezéssel induló szakkörünk a tehetséges tanulók támogatására. 

- A felső tagozaton folyamatosan működött a színjátszó szakkör. Az idei tanévben két 

városi műsor összeállítása is feladatuk volt. Ezen kívül rádiós megemlékezések, adventi 
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programokon való részvétel, világnapokra alkotott előadások tarkították a repertoárjukat. 

Készültek a Szent Imre-napra, Váci-napra és farsangra is. 

 

 

 korrepetálás, felzárkóztatás 

 

- Az alsó tagozaton minden évfolyamon a tanórai keretben illetve a felzárkóztató órákon 

folyik a korrepetálás 

- A BTMN-s tanulók és az SNI-s tanulók fejlesztését két gyógypedagógus, illetve két 

fejlesztő pedagógus végzi fejlesztési tervek alapján. 

- A logopédiai ellátást külső szakember megbízásával végezzük az intézményben. 

- A szakértői vélemény alapján gyógytestnevelési ellátásra szoruló gyermek fejlesztését is 

külső szakember végzi megbízási szerződéssel. 

- Felső tagozaton különösen magyar nyelv és matematika tantárgyakból zajlik 

felzárkóztatás. Lehetőségük van a diákoknak arra, hogy a témazáró dolgozatok előtt 

kérjék a pedagógusok segítségét a felkészülésben. Az ún. lyukasórákban szintén 

alkalmat kapnak felzárkóztatásra, támogatást adunk a  házi feladatok értő 

elkészítéséhez, vagy éppen  segítségnyújtás történik egy-egy tantárgy anyagának 

feldolgozásához. 

- Napközis diákjaink a napközis nevelő segítségével is felzárkózhatnak. 

 

 tehetséggondozás 

 

- Az alsó tagozaton a tehetséggondozás részint tanórai keretek között, részint külön 

órákon történik. Amikor a különböző verseny felkészítések (tanulmányi vagy művészeti 

vagy sport) ezt megkívánják, akkor a pedagógusok külön foglalkoznak a gyerekekkel a 

délutáni órákban. 

- Felső tagozaton leginkább versenyfelkészítés zajlik a tanítási órákat követően, valamint 

online oldalakon otthoni megoldásra, gyakorlásra kapnak a tehetséges fiatalok 

feladatokat. 

 

 tanulószobák 

 

- Intézményünkben nincs tanulószoba, napközis ellátás van. 
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- Az alsó tagozaton 9 napközis csoport működik, felső tagozaton 1 csoport fogja össze a 

délutáni órákra iskolában maradó diákokat (5-7. osztályosok). 

 

 CSÉN, szöveges értékelés, furulyaoktatás, hálózatos tanítás, tanulásmódszertan, 

iskolakert 

 

- Intézményünkben az idei tanévben kezdődött a CSÉN bevezetésére való felkészítés.  

Felvettük a kapcsolatot a program koordinátoraival és az előzetes felmérések alapján részt 

vettünk tájékoztató beszélgetésen, és bemutató foglalkozásokon. Ezek alapján 19 kolléga 

jelentkezett a képzésre, melyre a tanév végén illetve a következő tanév elején kerül majd 

sor. Az elképzelések szerint az alsó tagozat valamennyi évfolyamán és valamennyi 

osztályában lesz CSÉN óra szeptembertől. 

- A szöveges értékelés az előző tanévekben kialakított módon folytatódik tovább. A felső 

tagozaton felmenő rendszerben már az 5.6.7. osztályosok kapnak bizonyítványuk mellé 

szöveges értékelés. 

- A furulyaoktatás kialakult módszertan szerint folytatódik az évfolyamokon. 

- A tavalyi évben kialakított iskolakert gondozása tovább folytatódott a technikaórák 

keretében a diákok és pedagógusok által, valamint a tanítási szünetekben az intézmény 

technikai dolgozóival együttműködésben. 

- Terveink szerint az augusztusban épülő szabadtéri tanterem szerves részeként 

fűszerkerttel bővítjük az eddig létrehozott termő/virágzó területet. 

- A délutáni mindennapos testnevelés órák mellett lehetősége nyílik a tanulóknak 

röplabdázni, kézilabdázni és teniszezni is. 

 

 

VIII/5. Iskolán kívüli foglalkozások 

 Táborok 

 Osztálykirándulások  

 

Esemény/program  Időpont Résztvevők száma 

Tájház látogatások A tanév folyamán több 

alkalommal  

343 

Könyvtári foglalkozások A tanév folyamán több 

alkalommal 

az intézmény tanulói 

(osztályonként) 

Osztálykirándulások A tanév folyamán több 

alkalommal 

az intézmény tanulói 

(osztályonként) 
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Részvétel a nagykátai 

Művelődési Ház programjain 

A tanév folyamán több 

alkalommal 

alsó tagozat és 7. évfolyam 

Folyamatos részvétel a Bozsik 

Tornán 

A tanév folyamán több 

alkalommal 

15 

 

Nagymarosi Katolikus  

Ifjúsági Találkozó 

2022. 05.21. 34 

Múzeumpedagógiai  

foglalkozások Tápiószelén 

A tanév folyamán több 

alkalommal 

120 

Lázár Ervin Programok  A tanév folyamán több 

alkalommal 

az intézmény tanulói 

Napközis tábor alsó tagozat 

 

2022.06.16-24. 116 fő 

Mátrafüredi természetvédelmi 

tábor 

2022.06.27-07.01 70 fő 

Mátrafüredi művészeti tábor 2022. 07.04-07.09. 50 fő 

Természetjáró tábor (Zemplén) 2022. 06.24-06.30. 30 fő 

Zarándoktábor (Tihany-

Pannonhalma) 

2022. 07. 20-07.26. 22 fő 

Magyar Sport Napja - Játékos- 

sportfeladatok osztálykeretben 

 

2021. 09. 25. az intézmény tanulói 

(évfolyamonként) 

Márton napi lámpás felvonulás  

 

2021. 11.11. az intézmény tanulói 

Adventi „lélekmelengető” az 

alsó tagozaton (dec.19.) 

 

2021. 12. 19. az intézmény tanulói 

Magyar Kultúra napja 

rendezvényei 

 

2022. 01. 22. 

 

7-8. évfolyam tanulói 

Városi megemlékezések, 

rendezvények 

(október 23., március 15., 

június 4., gyereknap) 

 az intézmény tanulói 

Fenntarthatósági témahét 

külsős programjai 

(gyárlátogatás, szemétszedés, 

városfelfedező túra) 

 

2022. 04. 19-24. az intézmény tanulói 

Bolondballagás/szerenád 2022. 06.13. az intézmény tanulói 
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dátum  esemény 

09. 30. Magyar népmese napja     ( Zárda utcában) 

10. 06. Megemlékezés az aradi vértanúkról 

10. 15. Népi játékok 

10. 20. Rózsafüzér imádkozás  

10. 22. Megemlékezés: 1956-os forradalom és szabadságharc (6-8.o.) 

11. 05. Szent Imre nap 

11. 11. Szent Márton életének megtekintése 

12. 03. Mikulás 

12. 06. Szent Miklós püspök élete 

12. 21. A „Család éve” előadás a Zárda u-ban a 4.C osztály 

betlehemesével 

02. 16. Lázár Ervin program: színházlátogatás – 3-5.o. 

02. 25. Farsang 

03. 09. Lázár Ervin Program: cirkusz – 6.o. 

03. 11. Március 15.  

04. 07.  Vetélkedő: Tokiói olimpia 

04. 12.  Húsvéti készülődés a könyvtárban 

05.  27.  DÖK- nap: kirándulás a „legöregebb” fához 

06. 15. Elbúcsúzás a 8 osztályosoktól 

06. 23. Tanévzáró ünnepély 

 

 

A tanév megkezdését követő pandémiás időszak még mindig korlátozta az iskolán kívüli 

tevékenységeinket. A járványügyi szabályokat betartva igyekeztünk eleget tenni a helyi oktatási 

és kulturális intézmények meghívásának, felkérésének. Ugyanúgy az intézményünkbe látogatók  

VIII/6. Közösségi munka 

 

a.) közösségi szolgálat 

 

 Partner intézmények 

 

- Damjanich János Gimnázium diákjai 50 órás közösségi szolgálatukat több 

alkalommal végezték iskolánkban. Segítettek a tanév elejei felkészülésben illetve a 

programok lebonyolításában.  

- Kifejezetten jó kapcsolatot ápolunk a Művelődési Központ, a Városi Könyvtár és 

Tájházzal. Állandó résztvevőik vagyunk programjaiknak és műsorokkal is segítjük a 

rendezvényeket.  

- Állandó kapcsolatot ápolunk a Tápió Vidék Természeti Értékeiért Közalapítvánnyal. 
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- Az idei évben a Nagykáta Sportegyesület is belépett az állandó partner 

intézményeink sorába. Számos alkalommal szerveztek tanulóinknak sport délelőttöt.  

- Állandó a kapcsolattartás a Pedagógiai Szakszolgálat és a Családsegítő Szolgálat 

munkatársaival. 

- A tápiószelei Blaskovits Múzeummal az idei évben is folytatódott az együttműködés, 

múzeum pedagógiai foglalkozásokra jártak tanulóink. 

- Az idei tanévben két végzős főiskolai hallgató végezte nálunk 10 hetes tanítási 

gyakorlatát. Meglepő sikertörténetnek könyvelhetjük el, hogy mind a ketten a pályán 

képzelik el a jövőjüket. Egyikőjük szeptembertől gyakornokként iskolánkban kezdi 

meg munkáját. 

- A helyi kulturális és oktatási intézményekkel közös programok szervezése. 

 

b.) egyéb alapon végzett közösségi munka/szeretetszolgálat 

 Partner intézmények 

 

- Az idei évben is részt vettünk a Tápió15 Alapítvány karácsonyi tartósélelmiszer-

gyűjtési akciójában, mellyel a Tápió vidéken élő rászoruló családokat támogattuk. 

- Nagymennyiségű tartós élelmiszert gyűjtöttünk össze az Egyházmegyei Karitasz 

felhívásához kapcsolódva, mellyel az Ukrajnából érkező menekülteket támogattuk. 

- Dr. Molnár István, nyugalmazott igazgató anyagi támogatása iskolakezdéshez két 

végzős diákunknak. 

 

 

 

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

 

 

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

Csoport Létszá

m 

Időpont/ 

alkalmak 

gyakorisá

ga 

Hornyák Ágnes 

Mészárosné Varga Katalin 

Árpás Zsuzsanna 

Hamarné Kovács Gabriella 

Brindzik Attila 

Bodócs Blanka 

Bodócsné Horváth Katalin 

CSÉN 

– 

Boldog

abb 

család

okért 

akkred

2022. 

06.16 

2022 

.06.16. 

2022 

.08.25. 

60 
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Terveink között szerepel a jövő tanévtől a kétheti 1 CSÉN óra bevezetése az egyik hittanóra 

helyett az alsó tagozaton. Sok-sok pozitív visszajelzés érkezett a kollégáktól a továbbképzésen 

elhangzottakról, szívesen merülnek el a program nyújtotta lehetőségekben; változó világunk ezt 

meg is követeli. 

Tanítóink a megfelelő ismeretekkel felvértezve alkalmasak lesznek ezen feladat megoldására. 

Érdeklődés merült fel a hitoktatók részéről is a CSÉN-nel kapcsolatban. Szívesen vennének részt 

ők is hasonló képzésen. 

VIII./7.2. Szöveges értékelés  

 

Az idei tanévben a teljes alsó tagozaton, felső tagozaton az 5-7. évfolyamon megtörtént a 

szöveges értékelés. 

A tanulók magatartásának és szorgalmának érdemjegyekkel történő értékelése mellett néhány 

mondatos – motiváló gondolat szerepelt a bizonyítványhoz adott kis kártyákon. 

A színes, laminált lapocskát az alsó tagozaton az iskolánk logóját viselő kulcstartóra fűzzük fel, 

melyet az általános iskolai évek alatt összegyűjtenek a diákok. 

Felső tagozaton szintén színes, laminált kártyákon szerepel néhány személyre szabott pozitív 

megerősítés az iskolai emblémák mellett. 

Az osztályfőnökök (az osztályban tanítók egyetértésével) mondatai elsősorban az érzelmi 

intelligencia/közösségfejlesztés területeit érintik. 

 

VIII./7.3. Hálózatos tanítás 

 

Az iskola valamennyi munkaközösségének munkatervében kiemelt helyen szerepelt a tanévre 

vonatkozólag a tanulás módszertani tudástár bővítése. Az eddig elsajátított technikákat már a 

Nagy Bernadett 

Sőrés-Nagy Ágnes 

Bognár Mariann 

Darvas András Kálmán 

Juhosné Révész Erzsébet 

Koncz Bernadett 

Králikné Pintácsi Katalin 

Tóth Zsuzsanna 

Iván Olga 

Hepp-Tóth Erzsók 

Illés Zsuzsanna 

Szabóné Urbán Ildikó 

Aszódi Csaba (felső 

tagozat) 

itált 

képzés 
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gyakorlatban alkalmazzák, beépültek a jelenléti oktatás kereteibe. 

A modern tanulástechnikák megosztásra kerültek, mindenki alkalmazhatja az új 

memóriatechnikákat, projektmódszert vagy az alkotó tanulási módszereket. Ezek megismertetése 

folyamatosan zajlik. 

 

Felsős testnevelő kollégánk a Játék és ami mögötte van képzésen szerzett tudásával több tantárgy 

módszertanába hozott megújulást. 

Az alsó tagozaton továbbra is jelen van a néptánc, melynek oktatásába újabb tanítók 

kapcsolódtak be. 

A munkaközösségek belső programjaiban alsó és felső tagozaton egyaránt helyet kap a 

tantárgyköziség. Iskolai versenyekre, rendezvényekre, megmozdulásokra több tudományág 

ismereteit ötvözve készítenek feladatokat, megoldást kívánó tevékenységet a gyerekek 

kompetencáinak komplex fejlesztésére. 

 

VIII./7.4. Furulyaoktatás 

 

Tovább folytatódott a furulyaoktatás az alsó tagozaton. Pozitív tapasztalatokról számoltak be a 

kollégák – mind a gyerekek, mind a szülők részéről.  

Sikerként kezelhető, hogy a zeneiskolás gyerekeken kívül is áthathatjuk a hangszertanulás 

élményét. 

Külön kiemelnénk, hogy az így megszerzett tudást rendezvényeinken is bemutathatják 

kisdiákjaink, valamint kedvet kapnak egyéb hangszerek kipróbálásához is- zeneiskolás keretek 

között. 

 

 

VIII./7.5. Az utazó pszichológusi hálózat 

 

Csoport Létszám Időpont/ 

alkalmak 

gyakorisága 

Téma 

(személyes 

tanácsadás, szülői 

beszélgetés, tanár 

mentorálás) 

6.a 21 kéthetente közösségépítés, 

elfogadás, 

tolerancia, empátia 
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felső 

tagozat 

(egyéni) 

23 kéthetente különböző 

problémakörök 

 

Ebben a tanévben a már eddig is jól bevált és működtetett formában kéthetente klinikai 

pszichológusok vezetésével egyrészt kiscsoportos keretben, másrészt egyéni tematikus 

foglalkozások voltak. Továbbra is a pedagógusok ajánlásaival és a szülőkkel egyeztetve – a 

kiválasztott gyerekek vettek részt a foglalkozásokon. Az idén több esetben szülői kérésre is 

indult beszélgetés. Felső tagozaton egy osztály csoportos foglalkozása zajlott, ill. a 23 diák 

több kiscsoportos és egyéni óráját tartották. A szakemberek elmondása szerint a leginkább 

rászorulóknak tudtak segíteni. Tapasztalatuk, hogy megjelentek ennél a korosztálynál is a 

poszt covidos tünetek. 

A megoldáskeresésbe bevonták a pedagógusokat, a szülőket, ha szükséges a 

szakszolgálatokat. Felajánlották a szülőknek további segítségüket a foglalkozások 

lezárásaként zajló szülői elbeszélgetések alkalmával. A pszichológiai támogatást a 

továbbiakban is igényeljük; véleményünk szerint egyre több diákunknál szükségeltetik. A 

nehezülő osztályfőnöki munkát nagyban segítik a szakemberek általi problémakutatások, 

helyzetfeltárások – azok eredménye. 

 

Elkészült tavasszal az Utazó fejlesztő terapeuta ellátás a váci Egyházmegyei Katolikus 

Iskolák Főhatóságának Intézményeiben elnevezésű program Működési Szabályzata. 

 

 

VIII./7.6. QLL 

 

Iskolánk nyelvtanárainak állásfoglalása alapján nem alkalmazzuk tanórai keretben ezt a 

módszert. Folytatjuk a „nyelvi fürdők” programunkat: 2.3. évfolyamon nyelvenként és 

évfolyamonként 1-1 csoport működik tanórai keretben. Nyelvszakos tanáraink és idegen nyelvi 

műveltségi területen végzett tanítóink végzik az oktatást. 
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VIII./7.7. Iskolakert 

 

Épületünk mellett kialakításra került egy kb. 20X40 méteres ágyás. Teljes talajcserét követően 

alkalmassá vált virág- és növénytermesztésre.  

Az ősszel elültetett – szülői felajánlásból származó – évelő növények a területet csak  részben 

terítik be, tavasszal a maradékon konyhakerti növények termesztését határoztuk el.  

Veteményesünket a technikát tanító kollégák, diákok és technikai személyzet gondozza.  

A jövő tanévben célunk egy fűszerkerttel bővíteni a meglévőt, hogy a tanulók technika órákon a 

főzéshez, természettudományi/biológia órákon a szemléltetéshez fel is tudják használni. 

Az alsó tagozaton pihenőkert kialakítása (az udvar szépítéseként) történt korábban. Tanító 

kollégáink a kisdiákokkal rendszeresen elvégzik a növények gondozását.  

A kert közelsége segítheti az oktató-nevelő munkát. 

 

VIII./7.8. Egyéb pedagógiai eljárások, módszertanok 

 

A kötődésképesség kialakítása, erősítése táborok, kirándulások, közösségi (osztály) együttlétek 

alkalmával 

 

 

IX. MUNKAKÖZÖSSÉGI BESZÁMOLÓK  

 

 

1-2. osztályos munkaközösség 

 

A kitűzött célok és feladatok megvalósulása 

 

- Az új NAT felmenő rendszerben való bevezetése az idei tanévben már az 1-2. évfolyamot 

érintette. Már a tanév megkezdése előtt szükségessé vált a NAT-nak megfelelő 

tanmenetek készítése illetve a régiek átalakítása, amely a munkaközösség tagjainak 

összehangolt munkájával meg is történt. 

- Ebben a tanévben is 4 osztály indult az 1. évfolyamon. A nagylétszámú  évfolyamon az 

óvodából az iskolába való átmenet, az iskolai szokásrend kialakítása sem volt könnyű 

feladat, hiszen erre a korosztályra is rányomta bélyegét az előző 2 év járványhelyzete. A 
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szociális kompetenciák szintje jóval alatta van az átlagosnak. Az egymáshoz való 

alkalmazkodás,  a szabályok elfogadása és betartása nehezen indult. 

- A járványhelyzet az idei tanév munkáját is befolyásolta igaz az előző tanévhez képest 

kedvezőbben, hiszen nem került sor tantermen kívüli oktatás bevezetésére.  Novembertől 

márciusig szinte hetente karanténba kényszerült 1-2 osztály. Ebben a helyzetben jó 

hasznát vettük az előző években szerzett tapasztalatoknak és jó gyakorlatoknak a digitális 

oktatás terén. 

- A tanév elején tervezett programok jórészt megvalósítottuk személyes jelenléttel, ezek 

egy részén már a szülők is részt vehettek. A programok legfontosabb célja gyermekeink  

nevelése volt: hitéletre, a hagyományok tiszteletére és megbecsülésére, egészséges 

életmódra, környezettudatosságra, és a művészetek iránti fogékonyságra. 

- A készségek és képességek fejlesztésénél alapvető szempont volt a tanulóink eltérő 

adottságainak figyelembevétele. A tanulási nehézségekkel küszködő tanulóknál a 

fejlesztő terhelés, differenciálás, a felzárkóztató és kiscsoportos fejlesztő 

foglalkozásokon való részvétel, valamint a személyre szabott értékelést, helyeztük 

előtérbe. 

- Tehetséges tanulóink több művészeti és tanulmányi versenyen is megmérethették 

tudásukat az idén már személyes jelenettel is. (A levelezős versenyekről sem mondtunk 

le.) 

 

Tapasztalatok, feladatok 

  

- A tanmenetek folyamatos finomítása az elmúlt 2 év tapasztalatai alapján feltétlenül 

szükséges. Az új tananyagoknak átcsoportosítása, szűkítése miatt át kell gondolni a 

tanmenetek szabadon felhasználható óráinak újratervezését. 

- Az általános iskolába bejövő évfolyamok szociális kompetenciájának fejlesztése, a 

gyermekek „nevelése” kiemelt feladat lesz az elkövetkezendőkben, természetesen a 

szülőkkel egyetértésben, együttműködve. 

- Fontos, hogy a digitális technikákat és a kisiskolás korosztály sajátosságainak 

megfelelő munkaformákat még inkább beépítsük a napi tanításunkba, amely a 

diákok figyelmét jobban fenntartva, élményszerűen, a gyorsan változó világ 

elvárásainak megfelelően bővíti tudásukat. (Marosi Endréné) 
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3-4. osztályos munkaközösség 

 

Igyekeztünk a munkatervben szereplő programokat az aktuális járványügyi szabályoknak 

megfelelően megvalósítani. Ez kevés kivételtől eltekintve sikerült. Nagy hangsúlyt 

fektettünk arra, hogy tanulóink minél több élménnyel gazdagodjanak, főleg azokon a 

területeken, amelyeken az elmúlt 2 tanév során nem igazán nyílt lehetőségünk programokat 

biztosítani pl. színház-, múzeumlátogatások, osztálykirándulások, iskolai szintű szülőkkel 

közös rendezvények. 

Egyre magasabb számban vannak jelen intézményünkben az SNI-s és BTMN-es tanulók, 

ezért a velük való egyénre szabott bánásmódra is nagyobb figyelmet kell fordítanunk. Ennek 

igyekeznek nem csak a speciális fejlesztést végző kollégák (fejlesztő és gyógypedagógusok, 

pszichológusok, logopédus, szurdopedagógus, konduktor), hanem minden pedagógus 

maradéktalanul megfelelni. Ebben a tanítók segítségére vannak gyógypedagógiai asszisztens 

kollégáink is, akik mind a délelőtti, mind a délutáni foglalkozásokon a tanítókkal 

együttműködnek.  

Tapasztalatok, feladatok 

Fontos, hogy a digitális technikákat és a kisiskolás korosztály sajátosságainak megfelelő 

munkaformákat még inkább beépítsük a napi munkánkba, mert ezek a jobban felkeltik a 

diákok figyelmét, érdeklődését, élményszerűbben bővítik tudásukat. Ebben úgy érezzük, 

még van mit fejlődnünk.  

Köszönjük minden kolléga, iskolai dolgozó, vezetőink munkáját, együttműködését. (Hamarné 

Kovács Gabriella) 

 

 

Napközis munkaközösség 

 

A művészeti nevelés, a hagyományok és hazaszeretetre nevelés elősegítése érdekében részt 

vettünk az iskolai közös ünnepi megemlékezéseken. 

Nagyon fontos és összetett feladatunk volt az első osztályos tanulók beilleszkedésének segítése, 

hiszen az előző év pandémiás helyzete miatt sokat hiányoztak az óvodából a tanulók. Meglepő 
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módon nem jelentett különösebb problémát a helyes és gyakori kézmosásra szoktatás, az ebédlő 

rendjének elsajátítása sem. 

Mivel a csoportok egy kivételével több osztályból állnak, fokozott gondot fordítottunk a közös 

szituációs és egyéb játékokra, a közösségi érzés kialakítására. Minden hónap utolsó péntekén 

megtartottuk a TEMATIKUS DÉLUTÁNOKAT. Ezek kiváló lehetőséget nyújtottak egymás 

megismerésére. Eleinte vonakodva, késő kivétel nélkül szívesen kapcsolódnak be a szituációs- 

és társasjátékokba a gyerekek. 

Napi szinten, minden helyszínen megragadtuk a lehetőséget a kritika (de főleg dicséret-jótanács) 

és önkritika gyakoroltatására. A tantermekben a magatartás értékelő táblázatok használatával, 

illetve a szülők tájékoztatása a napközis üzenő füzetekben személyre szabottan történt. 

A fejlesztő terhelés módszerének alkalmazása a tanulók készségeink, képességeink figyelembe 

vételével történt a tanév során.  

A szabadlevegőn való tartózkodást maximálisan kihasználtuk ebben a tanévben is. 

A nyári napközis tábor megszervezése, a tanulók létszámának felmérése (112 gyermek), a 

programok lebonyolítása szintén feladataink közé tartozott. 

A modern technika használata nagy segítségünkre volt a házi feladatok közös megoldásánál, 

ellenőrzésénél. További lehetőségeket nyújtott a szabadidős tevékenységeknél is (tanmesék, 

mesék nézése, zenehallgatás, közös tánc). 

Változás történt az adminisztrációban, szeptembertől a KRÉTA rendszerben dolgoztunk. 

A hit-élet területén a gyerekek kézügyességét fejlesztettük, ismereteit gyarapítottuk a Bibliai 

történetekhez kapcsolódó színezőkkel, szituációs játékokkal. 

A napi imák étkezés előtti, utáni imák beépültek szokásrendszerükbe. 

Az étkezések során hangsúlyt fektettünk arra, hogy a gyermekkel megismertessük a számukra új 

ételek nevét, összetevőit. Az új ízek megismerése, illemtudó viselkedésre ösztönöztük őket. Az 

életfeladatok támogatása érdekében felelősi rendszert alkalmaztunk. (pohárfelelős) 

Az étkezési kultúra fejlesztése: megköveteltük a megfelelő evőeszköz kiválasztását, használatát. 

Amikor lehetett (DÖK nap, Mikulás délután, farsang…) besegítettünk az osztálytanítóknak, részt 

vettünk a szülői értekezleteken, tanulmányi kirándulásokon. 

Folyamatosan, az évszaknak megfelelően dekoráltuk iskolánk falait, illetve elkészítettük a 

karácsonyi, farsangi, tanév végi nagydekorációkat. 
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Az iskolaépület és az udvar állagának (gumilapok, épületek fala…) megóvására, a kiegészítő 

helyiségek rendeltetésszerű használatának megkövetelésére fokozott figyelmet fordítottunk. 

A projektnapok, témahetek támogatása, lebonyolítása az osztályfőnökökkel karöltve történt. 

(Lakiné Nyúl Mariann) 

SNI-tagozat 

 

Sajnos az idei tanévben sem sikerült a lemorzsolódás arányán javítani. Egész évben próbáltunk 

a szülőkkel beszélni, a családgondozók segítségét is kértük, de nem jutottunk eredményre. 

Részben mondhatjuk sikeresnek az átlagok javítását, mert a felső tagozatosak munkamorálján 

nem tudtunk javítani. Fő fejlesztendő területnek gondoljuk az egymás szeretetére, tiszteletére, 

katolikus hitéletre, hazaszeretetre nevelést.  

Az anyanyelvi kompetenciák fejlesztése mellett a matematikai készségek fejlesztését is előtérbe 

kell helyezni. Mind az alsó, mind a felső tagozatunkon vannak olyan tanulók, akik éppenhogy 

elérik a minimum követelményszintet. A javítóvizsgás tanulóink mindegyike sokat mulasztó 

gyermek is egyben. A KRÉTA-rendszerbe való átállás is nehéz volt számunkra. 

Örülünk, hogy mindhárom végzős diákunk továbbtanul szakközépiskolában. (Juhász Erzsébet) 

 

Humán munkaközösség 

  

Digitális történelem elnevezéssel tehetségkutató szakkört hirdettünk 5. osztályosoknak, tovább 

működött a színjátszó szakkör számos ünnepi és irodalmi műsort létrehozva. 

Fontos feladataink közé tartozott a szövegértés fejlesztése (különös tekintettel a hátrányos 

helyzetű tanulókra) a korábbi országos kompetenciamérés eredményeit figyelembe véve. 

Végzőseink felvételi felkészítésére szintén nagy hangsúlyt fektettünk. Az elmúlt évek digitális 

oktatása nem kedvezett a szóbeli kifejezőkészség fejlődésének, ezért a kommunikációs 

készségek fejlesztése központi szerepet kapott az oktatásban. Igyekeztünk több személyes 

jelenléten alapuló közösségi programot is szervezni a második félévben (versenyek, 

megemlékezések, emlékév, LEP) Versenyeredményeink közül kimagasló a kisújszállási 

szépkiejtési verseny regionális döntőjében elért bronz fokozat; valamint a „Népek tavasza 1848” 

egyfordulós országos projektverseny megnyerése. (Dr. Molnárné Fényes Judit) 

 

Matematika munkaközösség 
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A csoportbontás nyújtotta fejlesztési lehetőségek kiaknázását a felvételi eredmények jól 

mutatták. Úgy gondoljuk mindenkinek sikerült képességének megfelelő eredményt elérni. A 

bukások száma is csökkent ezeken az évfolyamokon. 

A csoportbontás rendszerét csak 7. és 8. évfolyamon alkalmazzuk. A 6. évfolyamnak 

elkészítettük az új szintfelmérő feladatlapokat és az évzáróra meghatároztuk az új csoportokat. 

A tanulmányi versenyek minimalizálását folytattuk, ami jó döntésnek bizonyult. Olyan versenyre 

neveztünk csak, melynek lebonyolítása online formában valósult meg. Örömünkre tanítványaink 

hozták az előző évek jó eredményeit. 

A kompetenciamérés idén új formában került megrendezésre. Sajnos nem túl jók a tapasztalatok 

(lassú volt a rendszer, lefagyott, van, akinek csökkentette az idejét stb.), kétséges, ezen 

körülmények ismeretében, milyen eredmények születnek. Jövőre ebből messzemenő 

következtetést levonni nem szerencsés! A jó rajzkészségűek élményhez juttatása a 

rajzpályázatokon való indulás fő célja. Tanulóink ismét remekeltek, 3 fő jutalomban is részesült. 

(Czakóné Kardos Ildikó) 

 

 

Természettudományos munkaközösség 

 

Az online oktatásban alkalmazott webhelyek, játékok beépültek a tanórák módszertanába. 

Versenyek és pályázatok feladatainál szintén hasznosnak bizonyultak. 

Technika tantárgyból az új tankönyvek beváltak, de a vírushelyzet korlátozta a tevékenységeket. 

Jubilálásunk alkalmából számos plusz tevékenységgel töltötték meg az órákat. Tavasszal 

témahetekhez kapcsolódó feladatokon dolgoztak nemcsak ezeken az órákon, hanem biológia és 

földrajz órákon is.  

Az idei tanévben a tenisz mellett megkezdtük a kézilabda edzéseket, szép sikereket értünk el 

röplabdában, futsal és atlétika versenyeken. Munkaközösségünk őszi-téli túrát szervezett, illetve 

sport- és természetjáró tábort hirdetett. (Aszódi Csaba) 

 

 

Idegennyelvi munkaközösség 

 

Ebben a tanévben összehangoltan és viszonylag nyugodtan tudtunk dolgozni. A covid-helyzet 

annyiban befolyásolta munkánkat, hogy néhány osztály karanténba került. Náluk ritkábban csak 

online, máshol hibrid oktatást kellett alkalmaznunk. Ez már egészen gördülékenyen ment.  
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Fontos feladat volt a digitális kompetenciamérésre való felkészülés. Sajnos a próbaüzemek 

aggasztóak voltak, de végül jól zajlott a mérés. A Tehetségháló oldal sem adott megfelelő 

mennyiségű feladatsort . 

A diákok könnyűnek találták a feladatokat. Eredményeket nem kaptunk.  

A 2021-es kompetenciamérésünk eredményét tudjuk összehasonlítani az országos statisztikával. 

A tavalyi mérésünk eredményeit összevetettem a most megjelent országos eredményekkel.  

Vissza tudtunk térni a versenyekhez, igazán jól szerepeltünk több helyen is. Sok előkelő helyet 

szereztünk. Az iskolában a humán munkaközösség mellett ez a legtöbbet versenyen részt vevő 

és sikereket is elkönyvelő munkaközösség. Fontos a tehetséggondozás, sok erre igényt tartó és 

helytálló diákunk van. A felzárkóztatásnál nagy feladataink vannak, egyre több hátrányos 

helyzetű diákkal találkozunk munkánk során.  

Egyre több diákunk készül már 8. évben is B2 szintű nyelvvizsgájára. Népszerűek a nyelvi 

tagozatok a továbbtanulást illetően. (Nagy Zsuzsanna) 

 

 

Hitéleti munkaközösség 

 

Év elején megfogalmazott terveink célkitűzéseink megvalósultak. 

 

- Így a hitéletünk gyakorlatának szervezése 

- Imacsoport működtetése a pedagógusok számára 

- Szentségimádások szervezése első szombatokon 

- Iskolánk dekorálása, faliújságok működtetése  

- Az osztályok választott védőszentjének bemutatása tovább folytatódott 

- Hagyományteremtő programok. 

Néhány kiemelkedő programunk: 

 

- Zarándoktábor a felső tagozaton  

- Szent Ferenc – a teremtett világ szépségei előadás az alsó tagozaton 

- Lelki óra a pedagógusok számára 

- Rózsafűzér litániák 

- Szent Imre-nap 



78 

 

- Magyar Szentek címmel rajzpályázat 

- Lelki gyakorlatok a plébánián és az intézményben 

- Egyházmegyei szavalóverseny 

- Az adventi lélekmelegítő és vasárnapi rendezvények 

- Pásztorjáték 

- Szent József év alkalmából hirdetett pályázat díjnyertes alkotásainak kiállítása 

- Keresztúti szentmisék 

- Nagyböjti lelki nap lebonyolítása (szentmise, filmvetítés, gitáros – énekes ájtatosságon 

hódolat a kereszt előtt, egyéni stációk készítése, feladatok a gyerekeknek) 

- Májusi lelki óra a tantestület számára 

- Nagymarosi Ifjúsági Találkozó 

- Elsőáldozás – ünnepi szentmise 

- Egyházmegyei Ifjúsági és Ministráns Találkozón való részvételünk 20 fővel – Monoron 

(Tóth Gábor) 

 

Az iskolai diákönkormányzat beszámolója 

 

Úgy érezzük, sikeres évet zártunk a nehézségek ellenére is. Sok kellemes pillanatot, az 

összetartozás érzését erősítő programon vehettek részt a tanulók. A korlátozások ideje alatti 

szabályok betartása mellett igyekeztünk megfelelő alkalmat teremteni a hagyományos 

programok megtartására (papír- és rongygyűjtés, Szent Imre-nap, karácsonyi ünnepkör, Váci-

nap, világnapok, jeles napok, sportnap). Néhányat új formában, de a gyerekek 

megelégedettségére szerveztünk meg (pályaorientációs nap, farsang). 

A második félévben közösségépítő túrát hirdettünk, vízcseppet formáztunk a víz világnapján, 

piros-fehér-zöldben és szív alakban pompáztunk a Föld napján. 

7-8. osztályosok kirándultak Határtalanul. (Tóthné Hegyesi Erika) 
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Védőnői összefoglaló 

 

A Váci Mihály Katolikus Általános Iskola védőnői tanácsadója -orvosi szobája Nagykátán, a 

Dózsa György út 6. szám alatt található, az alsó tagozattal közös udvaron. A gyerekek szűrése, 

oltása is történik, ide kísérik át a gyerekeket. 

Az iskolával, pedagógusokkal kiváló az együttműködés. 

Az éves munkatervben meghatározott feladatokat, oltásokat, orvosi vizsgálatokat, védőnői 

szűréseket elvégeztük. 14 osztály szűrése történt meg. A vizsgálatokról a leleteket a tanulók 

megkapták az osztályfőnökök segítségével. A diákok a szűrések alkalmával egyéni 

tanácsadásban részesültek állapotuknak megfelelően (egészséges táplálkozás, tartás, lúdtalp). 

Szülőkkel személyesen, telefonon konzultáltam. A kötelező oltásokban közel 200 gyermek 

részesült. A tanév elején a covid oltások szervezésében is segítettünk. A kötelező oltások 

dokumentációja megtörtént (védőnői program, nyilvántartó, oltási könyvek, Ántsz jelentés). 

Tisztasági vizsgálatokat menetrend szerint, illetve jelzés esetén elvégeztem. 

Felső tagozatban minden osztályban elsősegélynyújtási ismereteket adtunk át. (Mosonyiné Sülyi 

Judit, védőnő) 

X. SZÜLŐKKEL VALÓ KAPCSOLATTARTÁS TAPASZTALATAI 

 

- Szülői értekezletre személyes jelenléttel szeptemberben és áprilisban kerülhetett sor. 

- A járványügyi helyzetre való tekintettel az iskola épületében márciusig csoportos 

rendezvényre nem volt mód, illetve védettséget igazoló okmánnyal az előírásokat 

betartva kerülhetett sor személyes találkozásra. 

- Az elektronikus kapcsolattartás formáit használtuk az idei tanévben is leginkább. (e-

napló, Facebook nyilvános és zárt csoportok, Messenger zárt csoport, telefon) 

- Jótékonysági akciókban és a rendezvények támogatásában az idén is számíthattunk 

a szülőkre (papírgyűjtés, tombolatárgyak, segélyakciók, adventi vásár támogatása). 

- Márciustól a korlátozások feloldása után a szülők részvételével több esemény is 

megrendezésre kerülhetett (szülői értekezlet, anyák napja, osztályprogramok, 

ballagás, tanévzáró ünnepély). Ezeken már nagyarányú szülői részvételt 

tapasztaltunk. 

- A Kréta adminisztrációs rendszer a kapcsolattartás új formáját teremtette meg: pl. 

mulasztások igazolása, mindenkit érintő információk áramoltatása a faliújságon 

keresztül, privát üzenetek küldése, stb. 



80 

 

 

XI. KÜLSŐ KAPCSOLATOK 

 

Az intézményben folyó munkáról, programjainkról, versenyeredményeinkről folyamatosan 

cikkeket jelentettünk meg a honlapunkon. Felhívásokra, partnereink felé történő tájékoztatásra 

szintén a honlap bizonyult alkalmasnak.  

Ezen kívül a közösségi oldalakat, azok zárt csoportjait is használtuk külső kapcsolattartásra. 

Természetesen a papíralapú meghívók, ünnepi üdvözletek megmaradtak. 

 

XII. GYERMEKVÉDELMI MUNKA 

 

Tagozatonként 1 fő végzi a gyermekvédelmi munkát díjazás nélkül. Munkánkat az előző évek 

gyakorlatának megfelelően végeztük. Munkaköri leírás szerint dolgoztunk, amely tartalmazza 

feladatainkat, kapcsolatrendszerünket, jelzési kötelezettségeinket, a felelősségi köröket.  

 

Kapcsolatrendszerünk: mindhárman kapcsolatot tartunk az intézmény pedagógusaival, 

osztályfőnökeivel az iskola vezetőjével, helyetteseivel, iskolai védőnővel, Gyermekjóléti 

Központ munkatársaival, Nevelési Tanácsadóval, Logopédiai Intézettel. 

                                                                                                                                                                                                                   

Napi kapcsolatban vagyunk az osztályfőnökökkel: 

folyamatos az osztályfőnökök részéről az igazolatlan hiányzások figyelemmel kísérése; 

igazolatlan hiányzások nagy száma esetén a szülő értesítése, felszólítása telefonon, levélben, 

személyes találkozás formájában; iskolaigazgatóval, igazgatóhelyettesekkel - irányítás, 

koordináció; iskolapszichológussal művészetterápiás foglalkozások pszichológusok vezetésével, 

az Egyházmegyei Katolikus Iskolák Főhatósága támogatásával. 

 

A gyermekek szívesen vettek részt, csoportszinten és egyénileg is látványos pozitív változások 

voltak megfigyelhetők. A pszichológusok foglalkozásokat tartottak az arra rászoruló tanulóknak, 

természetesen szülői beleegyezéssel. Nagy segítséget jelentett az osztályfőnököknek, szülőknek. 

Az idei tanévben nőtt a foglalkoztatottak száma. Az osztályfőnök vagy a szülő kérésére 

csatlakoztak az új tanulók. 
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- Család-és Gyermekjóléti Központ munkatársaival –telefonon, levélben –hivatalos jelzés  

- napközis nevelőkkel 

- Nevelési  Tanácsadó munkatársaival 

- jegyzővel 

- gyámhatósággal 

- iskolaorvossal 

- iskolai védőnővel  

- szükség esetén az iskola rendőrével 

 

 

Mindenki a jelzőrendszer része! Kulcsszereplő az osztályfőnök! Elsősorban neki kell felderíteni 

és megoldani a problémákat. Ehhez mindenki segítségét kérje, aki a tanulóval kapcsolatban van.  

Fontos az iskolavezetéssel, a gyermekvédelmi felelőssel, a szaktanárokkal és a napközis 

nevelővel való szoros kapcsolat. Mindig jelezzék a gyermekvédelmi felelősnek, ha gond van a 

nyilvántartott tanulóval, vagy intézkedni kell, jellemzést kell írni róla. 

A szülőkkel való személyes kapcsolattartás elengedhetetlen /családlátogatás, szülő behívása az 

iskolába/. 

A problémákat nekünk házon belül kell megoldanunk, ha ez nem eredményes, akkor forduljunk 

a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálathoz/a korai jelzés fontos/. 

Több tanulóról készítettek az illetékes osztályfőnökök pedagógiai jellemzést.    

 

Legfontosabb feladatok:  

A problémák korai felismerése, okok keresése, a prevenció. 

Ha a gyermek személyiségfejlődésében, szocializációjában zavarok mutatkoznak, ennek a 

külvilág felé jelei, jelzései vannak. A zavarok mindig a gyermek szüleivel, nevelőivel és 

közvetlen környezetével való konfliktusban testesül meg. Ők a legtöbb gondot, bosszúságot 

okozó, nem a legkedveltebb tanulók. Észre kell vennünk a gyermek szóbeli és nem szóbeli 

üzenetét./ tekintet, testtartás, hangulat, fél, szorong, soha nem szólal meg, midig kérdez, osztály 

bohóca, igazság bajnoka, tanulásban visszaesik, magatartása elviselhetetlen…stb.  / Kivetíti a 

gondjait, ami sokszor nem tudatosul nála. 

 

Segítségnyújtás 
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Tárgyi (ruhanemű, tartós élelmiszer) segítségnyújtás történt több alsós és felsős diákot nevelő 

családnak. Szükség esetén tanulóink az iskolából kaptak digitális eszközt a haladásukhoz. 

Biztosítanunk kell a hátrányos helyzetben lévő tanulók felzárkóztatását, lemaradásának 

enyhítését is ezekkel az eszközökkel.                                

 

Jelzés 

 

Mindenki a jelzőrendszer tagja, köteles jelezni, büntetőjogi felelőssége van. 

Minél hamarabb, akár gyanú esetén is, nem kell bizonyítani. Innentől a gyermekjóléti veszi át, 

de együtt kell működni velük. Protokoll szerint járnak el, igyekeznek visszajelezni, de ezt sokszor 

akadályozza, hogy a szülő nem működik együtt velük, valamint a bürokrácia. Gyorsítja a 

folyamatot, ha a jelzés pontos / lakcím, elérhetőség, telefon, e-mail cím /, valamint küldjük a 

pedagógiai jellemzést is. 

Ha szükség van rá, akkor a rendőrség segítségét is lehet kérni /iskola rendőre/ 

 

Leggyakoribb problémák: rossz anyagi helyzet, munkanélküliség, rossz lakásviszonyok 

egyszülős család, anyagi gondok, rendezetlen családi élet, nevelés és ellenőrzés hiánya, 

iskolázatlan szülő, alacsony kulturáltsági szint, gondozatlanság, elhanyagoltság, 3 vagy több 

gyerek, tanulási nehézségek, rossz baráti kör, család felbomlása, alkoholizmus, igazolatlan 

hiányzások.  

A problémás tanulók szülei részéről gyakorta érdektelenség mutatkozik. Nem járnak el a szülői 

értekezletekre, nem tartják a kapcsolatot az iskolával. Sokszor problémát okoz, hogy nem 

elérhetőek a megadott telefonszámon.  

 

Magatartási, beilleszkedési nehézségekkel küzdő gyermekek: 

- otthoni, környezeti ártalmak   

- agresszivitás problémaköre, (társakkal és tanárokkal szemben) 

- vagy épp a közöny és a nyegleség, modortalanság 

- több tanuló nem hajlandó tanulni, együttműködni, zavarva ezzel társaikat 

- túlkorosság 

- újszerű problémák: digitális világ problémái okos telefon, facebook veszélyei/ fénykép, 

videó, hangfelvétel, bejegyzések írása- zaklatás, csúfolódás, zsarolás, rágalmazás, 

adathalászat, gyermek pornográfia / 
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A gyermekvédelmi munka nem lehet hatékony addig, amíg a pedagógus felé nem 

együttműködve, hanem támadva lépnek fel a családok. Az iskolában nevelnénk, de otthon az 

ellenkezőjét látja és hallja a gyerek. Amíg otthon mindent megengednek a szülők és a gyerek 

nem képes vagy nem akar szabályokat betartani, szélmalomharc a munkánk.  Együttműködést 

várnánk a társszervektől, sok esetben nem kapjuk azt meg. Mi hiába szeretnénk, hogy mindenki 

elvégezze az általános iskolát, ha a szülők a kamasz gyerekeiknek nem tudnak parancsolni és 

nem küldik őket, mert már párkapcsolatban élnek, odaköltöznek a barátjukhoz, barátnőjükhöz.  

Minden hónapban jelzünk az igazolatlan mulasztókról, majd tőlünk kérnek pedagógiai jellemzést 

a gyerekekről, és itt vége is az intézkedésnek. 

 

XIII. ADMINISZTRÁCIÓS MUNKA 

 

A 2021-22. tanévben került bevezetésre a KRÉTA adminisztrációs rendszer. A kezdeti 

nehézségek után hamar felismertük az előnyeit és hátrányait. Az első félév végére már minden 

kolléga megbarátkozott vele. Több online továbbképzés segített az elmélyülésben. 

Terveink között szerepel a törzslapok KRÉTA rendszerből történő nyomtatása minden 

évfolyamon. Természetesen még vannak nehezen elvégezhető feladatok, melyekben további 

képzésre szorulunk. 

A tanügy-igazgatási előadásokon (POK) megfelelő tájékoztatást kaptunk az iskolai 

dokumentumok megfelelő kitöltéséhez, kezelésükhöz. 

Az e-napló használata során a pedagógus kollégák nemcsak az óraadminisztrációt végzik el, 

hanem az órák anyagát, az aktuális házi feladatot és a dolgozatok időpontját is megosztják a 

szülőkkel. Ez segítséget nyújt a hiányzások során felmerülő lemaradások megelőzésében. A 

félévi és év végi statisztikák elvégzéséhez adatokat, összegzéseket, átlagokat biztosít, de nem 

teljes mértékben. 

Pedagógus kollégák a napi adminisztráció elvégzésére 5, míg diákok az igazolások bemutatására 

15 napot vehetnek igénybe. Ezzel a naplózás időbeni pontos kitöltése megoldott. Az e-napló 

naprakész. A kollégák az órai munkát, a házi feladatokat és tanulók eredményeit pontosan 

vezetik. A KIR rendszer aktualizálása időben, az elvárásoknak megfelelően történik. 
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XIV. PÁLYÁZATOK 

 

Pályázat 

neve 

Célja Nyert

/nem 

nyert 

pályázott 

összeg 

Elnyert 

támogatás 

Határtalanul 

–K1-1-

2021/000225 

Al-Duna és a 

Kazán szorosok 

Hajós kaland a 

déli végeken 

nyert 3 378 789 3 378 789 

DS Smith 

Charitable 

Foundation 

szabadtéri 

tanterem építése 

nyert 5 000 font 5 000 font 

 

Az idei tanévben kevés pályázati lehetőséggel éltünk.  

Továbbra is népszerű a Határtalanul program, melyre július 15-ig van lehetőségük a kollégáknak 

jelentkezni. Az idei tanévben egy 8. osztály (pótlás az előző évről) és egy 7. osztály kirándult 

Szerbiában (5 nap). 

2021. nyarán a DS Smith Charitable Foundation pályázatát céloztuk meg a BME 

Lakóépülettervezési Tanszékének leendő tervezőivel egy szabadtéri tanterem létrehozására, 

melyhez 5000 font támogatást nyert a Váci Mihály Alapítvány. A megvalósuláshoz további 

forrásra van szükségünk, melyhez országos pályázatok felkutatása zajlik. Reményeink szerint 

2022. augusztusában elindulhat az építkezés a pedagógusok, szülők, helyi vállalkozók és a DS 

Smith nagykátai gyáregységében dolgozók együttműködésében. 

 

XV. COVID-19 VÍRUSHELYZET OKOZTA PROBLÉMÁK, FELADATOK, 

TAPASZTALATOK 

 

Az idei tanévkezdést követően hamarosan újabb járványügyi szabályok léptek életbe. 

Szerencsére nem került sor a jelenléti oktatás felfüggesztésére, de a megbetegedések miatt több 

osztály – gyakran többször is – karanténba került. Mindez nehezítette a haladást, bár online vagy 

hibrid oktatás keretében próbálkoztak a kollégák a tananyag átadására.  

Az előző két év hozadéka, az elmaradása nehezen volt pótolható. A tavaszi feloldásokat követően 

viszont mindenkit igyekeztünk felzárkóztatni, a hiányokat kitölteni.  

Nemcsak az oktatás terén volt nehéz feladatunk, hanem a nevelés (főleg a közösségi) is 

problémákat okozott.  

A diákok körében is tapasztaltuk a poszt covid szindrómát. 
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XVI. JÖVŐ ÉVI FELADATOK, JAVASLATOK 

 

 

- Még nagyobb hangsúlyt fektetünk a nevelési feladatokra. 

- A családok meggyőzése arról, hogy a pedagógusban ne ellenséget lássanak, hanem 

partnert a gyermekek neveléséhez. 

- A rendszeresebb iskolába járásra való meggyőzés. 

- A tanulás fontosságáról való meggyőzése tanulónak, szülőnek egyaránt. 

- Egymás elfogadására, tiszteletére, segítésére, szeretetére való nevelés. 

- A tantárgyi átlagok növelése főleg a fölső tagozaton. (matematika, történelem, 

természettudományi tárgyak) 


