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1. Főbb tanügy-igazgatási és személyügyi kérdéseket érintő 
tevékenységek az adott időszakban  
 

1.1. Az intézmény éves munkatervben tervezettek teljesülése, értékelése 

Osztályfőnöki munkaközösség 

 szeptemberben a szülői értekezleteket online, vagy többségében a szülőknek küldött 

összefoglaló levél formájában valósítottuk meg 

 erdei iskola a 9. évfolyamnak Csattogó-völgy (Börzsöny) nagy sikerrel meg lett tartva 

 osztálykirándulásokat a 12. évfolyamon nem engedélyezték 

 giliceavató az 5.-es, osztályoknak, ill. a gólyaavató a 9.-es évfolyamnak elmaradt 

 októbertől áprilisig tervezett programok mind elmaradtak 

 május-június: Az „év diákja, év tanára” szavazás lebonyolítása online módon történt 

 júniusban a diáknap sikeresen lezajlott 

 erdei iskolát az 5. és 6. évfolyamnak napközis jelleggel nagy sikerrel megtartották 

 egynapos osztálykirándulások voltak az év végén 

 Nemzeti Összetartozás Napja és Trianon-emléknap, kóruskoncert, valamint az 

„Árnyéknap”, „városi iskola” a 11. évfolyamnak elmaradt 

 június 16-án a ballagás osztályonként sikeresen meg lett tartva 

 bizonyítványosztás osztályonként egyéni módon zajlott le 

Humán1 munkaközösség 

A vállalt feladatokat teljesítettük. 

Humán2 munkaközösség 

A tanév kiemelt feladatai és céljai a rendkívüli körülmények ellenére is megvalósultak.  

Mint az 1.8 és 1.9. pontokban részletezett eredmények is bizonyítják az érettségi vizsgákra és 

a tanulmányi versenyekre való felkészítés hatékony volt. 

Az 5. évfolyamon Hajdú Zsoltnénak és Telekesi Gábornak köszönhetően zökkenőmentes volt 

a történelem tantárgy bevezetése. 

Nyelv1 munkaközösség 

Az idei tanév nagy része online tanítási órák keretében zajlott, ennek ellenére a munkatervben 

leírt oktatási célokat teljesítettük.  

A vírushelyzet miatt a munkaközösség által vállalt iskolai szintű feladatok nem mindegyike 

valósulhatott meg, elmaradt többek között a diákok által nagyon kedvelt angliai tanulmányút. 
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Nyelv2 munkaközösség 

A munkatervben tervezett oktatási célokat megvalósítottuk. Munkaközösség által vállalt 

iskolai szintű feladatokat az online oktatásra való átállás miatt részben valósultak meg. 

Az év végi házi vizsgák és ausztriai tanulmányi út elmaradtak. A nyelvvizsgákra való 

felkészítést sikeresen meg tudtuk szervezni az online térben is. 

Reál1 munkaközösség 

Az éves munkatervet a járványügyi helyzetnek megfelelően részben teljesítettük. 

Reál2 munkaközösség 

Az éves munkatervünkben megfogalmazott céljaink többségét teljesítettük. A kialakult 

járványhelyzet nagyon megnehezítette a tervezett tanulmányi napok és tanórán kívüli 

tevékenységek szervezését. A megtartott programjaink között kiemelkedik a kilencedikes 

(szeptember elején Csattogó-völgyben négy nap) és az ötödikes (június elején a Szigethalmi 

Ifjúsági Táborban öt nap) erdei iskola. Ezeket az évfolyamszintű programokat teljesen 

megújult szakmai és módszertani tartalommal, az új nemzeti alaptanterv követelményei 

szerint fenntarthatósági és digitális projekthétként szerveztük meg. Mindkét program nagy 

sikert aratott a tanulók és a szülők körében, köszönhetően az alapos és körültekintő 

előkészítésnek és szervezésnek. A magas színvonalú szakmai munka elismeréseként a 

kilencedikes projekthét bekerült az Oktatási Hivatal jó gyakorlatai közé és bázisiskolai 

program lett, az ötödikes pedig ennek várományosa. 

A tanulók közép- és emelt szintű érettségire való felkészítése folyamatos volt, novembertől 

tantermen kívüli digitális munkarend keretében zajlott. Tanítványaink több 

természettudományos versenyen indultak (pl. Bolyai Természettudományi Csapatverseny, 

Curie Kémia Emlékverseny, OKTV). Többen közülük országos döntőbe jutottak. 

Felkészítésüket tehetséggondozó szakkörökön és a szabadidejükben végezték a kollégák. 

Ebben a tanévben nagy hangsúlyt fektettünk a digitális technikák mindennapi munkánkba 

való beépítésére. A tanév elején belső IKT-továbbképzéseken vettünk részt. Ezek 

nagymértékben segítették a zökkenőmentes átállást az online tanításra. A tanév során pedig 

egymást segítettük az új digitális módszerek kipróbálásában és elsajátításában. 

Testnevelés munkaközösség 

A kitűzött terveink töredékét tudtuk csak megvalósítani ebben a tanévben. A hibrid oktatási 

forma és a szigorított járványügyi intézkedések nagy mértékben érintették a munkánkat. Mind 

a tantervben előírt feladatok, mind a tanórán kívüli programok hiányosan kerültek elvégzésre, 

vagy éppen elmaradtak 

 

1.2. Munkavégzésre irányuló jogviszonyok létesítése, megszüntetése, teljes 

foglalkoztatotti állomány változása, humán-erőforrás gazdálkodás  

/Szöveges beszámoló mellett az 1. sz., 2. számú mellékletek kitöltése./ 

Nagyon sok problémát okozott a feladataink ellátása az elmúlt tanévben, egyrészt a 

pedagógusokat érintő Covid fertőzések miatt, másrészt pedig amiatt, hogy 6 pedagógus ment 

nyugdíjba, illetve kezdte meg a felmentési idejét. Az ő helyettesítésüket részben sikerült 
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óraadókkal és újonnan alkalmazott pedagógusokkal ellátni, de nagyon sokszor került sor 

alkalmi helyettesítésekre is. 

Az alkalmi helyettesítések elrendelése nagyon nehéz volt a november 11 – március 8. közötti 

időszakban, amikor az 5-8. évfolyamosok jelenléti oktatásban, a 9-12. évfolyamosok pedig 

tantermen kívüli, digitális oktatásban vettek részt, így azokra a tanárokra nem lehetett 

számítani a helyettesítésnél, akik csak nagyokat tanítottak és nem voltak bent az épületben.  

 

1.3. Intézményvezetői, intézményvezető-helyettesi pályázatok, kinevezések alakulása 

Gladkov Hajnalka intézményvezető-helyettesi megbízása meghosszabbításra került újabb 

5 évre, 2021. 08.16-tól 2026.08.15-ig. 

 

1.4. A köznevelési intézményben folytatott törvényességi és egyéb fenntartói ellenőrzések 

típusai, és azok eredménye 

Nem volt sem törvényességi, sem fenntartói ellenőrzés. 

 

1.5. Klebelsberg Képzési Ösztöndíj Program (érintettség esetén végzettséget szerzett 

hallgatók elhelyezése, tapasztalatok) 

Az intézmény nem volt érintett a programban. 

 

2. Tanulói adatok változása, áttekintése, oktató-nevelő munka 
áttekintése, értékelése 
 

2.1. Gyermek/tanulói adatok alakulása 

/Szöveges beszámoló mellett az 3. számú melléklet kitöltése./ 

A tanulók létszáma tanév közben csak jelentéktelen mértékben változott. Általában 

elmondható, hogy nagy létszámú osztályaink vannak, az átlagos osztálylétszám 32,5 fő. 

 

 

2.2. SNI, BTMN gyermek/tanulók számának alakulása, az adatok összevetése az előző 

tanévi adatokkal, a változás indokolása, intézményvezetői észrevételek, javaslatok 

/Szöveges beszámoló mellett az 3. számú melléklet kitöltése./ 

Az SNI, BTM tanulók száma iskolánkban általában alacsony, 2-5 fő SNI és 2-5 fő BTM 

tanuló a jellemző, ez nem változott az elmúlt tanévben sem. 

 

 

2.3. HH, HHH, tanulók számának alakulása az adatok összevetése az előző tanévi 

adatokkal, a változás indokolása, intézményvezetői észrevételek, javaslatok 

/Szöveges beszámoló mellett az 3. számú melléklet kitöltése./ 

HHH tanuló évek óta nem volt és most sincs az iskolánkban. HH tanuló az előző években 

nem volt, a 2020/2021. tanévben pedig 1 fő.  

 

 

2.4. Beiratkozással, felvételi eljárással kapcsolatos gyermek/tanulói adatok, feladatok, 

tapasztalatok, észrevételek, javaslatok. (online ügyintézés tapasztalatai; a 
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beiratkozók/felvételt kérők számának alakulása, ezzel kapcsolatos észrevételek, 

javaslatok) 

/Szöveges beszámoló mellett a 4. számú melléklet kitöltése./ 

A felvételi eljárásban évek óta többszörös túljelentkezés tapasztalható mindkét 

tagozatunkon. Az 1+4 évfolyamos tagozatra az előző évekhez hasonlóan most is 5-ször 

annyian jelentkeztek, mint a meghirdetett helyek száma. A 8 évfolyamos tagozatra az 

előző években általában 3-3,5-szeres túljelentkezés volt, a 2020/2021. tanévben ez az 

arány lecsökkent 2-szeresre. Feltételezzük, hogy ennek az egészségügyi veszélyhelyzet 

volt az oka. Az online ügyintézés jól működött a felvételi eljárás során is. 

 

2.5. Tanügyigazgatási mutatók 

/5. számú melléklet kitöltése./ 

 

2.6. Országos Kompetencia Mérések (változások az eredményekben, intézményi 

intézkedések, észlelt szabálytalanságok) 

Az országos mérések 2020-ban elmaradtak, így nem jutottunk eredményekhez ebben a 

tanévben, amit az előző évek eredményeihez lehetett volna hasonlítani. 

 

2.7. KRÉTA (kapcsolattartás, tankerületi támogatás; a KRÉTA felületeken történő 

naplózás, órarend, üzenetküldő funkció, DKT, továbbá házi feladat és kérdőív-

szerkesztő felületek használatának tapasztalatai, fejlesztési javaslatok.) 

A szülőkkel és a tanulókkal való kapcsolattartás sokat javult a 2020/2021. tanévben, 

sokkal gyakrabban került sor a kommunikációra a Krétában, mint az előző években. 

A naplózás az előző évekhez hasonlóan, teljes mértékben megvalósult. 

A házi feladatokat jobban igyekeztünk a Krétában is feltüntetni a Teams mellett, hogy a 

szülők is nyomon követhessék. 

A DKT és a kérdőívszerkesztő felületek használatára számottevően még nem került sor. 

 

2.8. Digitális munkarendben használt platformok /felsorolás szinten/ 

A Teams használatában egyeztünk meg a nevelőtestülettel, így legfőképp ez volt jellemző 

(értekezletek kiírása, feladatok kiadása, csoportmunka a tanórán). A OneNoteba írtunk és 

sokszor ott dolgoztunk az órán, praktikus okokból. Használtuk még: Redmenta, Socrative, 

LearningApps, Videotanár, Mateking, Matekoázis, Okosdoboz, Akriel, Zseni leszek, 

Geogebra, GeoMatech, Quizlet, Mozaweb, Forms, Kahoot, Quizizz, Okostankönyv. 

 

2.9. Veszélyhelyzetben foganatosított digitális oktatással kapcsolatos tapasztalatok, 

meglátások, intézkedések, specifikus kihívások 

Humán1 

A digitális munkarendben egységesen a Teamset használtuk, amelynek a működésével 

elégedettek vagyunk. (Ezen alkalmazáson belül különösen hasznos pl. a One Note és a 

Forms). Az óráknak több mint kétharmadát megtartottuk. Többségében a 100%-át, egy-két 

kivétellel. Rajzból és énekből a gyerekek projektmunkákat kaptak, ezekből a tárgyakból nem 

volt online óra, de a szaktanár lehetőséget adott a konzultációra. A digitális oktatásban 
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többféle platformot használtunk még gyakorlásra, számonkérésre, int a Redmenta, a Learning 

Apps, a Kahoot, a Quizlet. 

Az időben egyre előrébb előre haladva a gyerekekben is egyre inkább megfogalmazódott a 

jelenléti oktatás fontossága, hogy motivációt egy „élő” órán sokkal jobban kapnak, jobban 

készülnek az órára, ha személyesen találkozunk. Egyes diákokra nagyon demotiválóan hatott 

az online oktatás, személyes kapcsolat híján. 

Bebizonyosodott, hogy a tankönyveink szinte teljes mértékben elavultak ebből a szempontból. 

Hiányoljuk a digitális segédanyagokat. Ezeket-jobb híján-magunk készítettük, osztottuk meg, 

és ez nagyon sok plusz terhet rótt a pedagógusokra. 

Humán2 

Az előző tanévhez képest mind a diákok, mind a tanárok részéről szervezettebb és 

hatékonyabb munka folyt. Munkaközösségünk tagjai az órák döntő többségét órarend szerint 

megtartották. A diákok jellemzően bejelentkeztek, de általános tapasztalat, hogy vagy 

technikai hibákra, vagy egyéb zavaró körülményekre hivatkozva többen igyekeztek kibújni az 

intenzív munkavégzés alól.  

A Humán II. Munkaközösség tagjai a következő digitális platformokat használták az online 

oktatás idején: Teams, Redmenta, Quizizz, Forms, Kahoot, Zanza Tv, Youtube videók 

A digitális tankönyvek szintén jól használhatóak. 

A digitális tanrend véleményünk szerint 34-35 fős osztálylétszámoknál a tanév megmentésére 

jó, másra nem igazán. Az önállótlanságra-bizalmatlanságra alapozó hagyományos oktatási 

rendszerrel nem igazán kompatibilis. Kisebb csoportoknál, a technikai feltételek magas szintű 

kiépítése esetén (egységesen, egyenlő esélyeket biztosítva), másfajta szocializációs 

folyamatokat elindítva, lehetne 21. századi módon, hatékonyan dolgozni. Pozitívuma a gyors 

kommunikáció lehetősége. Ezzel viszont meg kell tanulniuk a gyerekeknek élni (és nem 

visszaélni, lásd: este 9, üzenet). Végzősöknél, emelt szinten, az írásbelire fel lehet készülni 

(két év tapasztalat alapján). Szóbelire nehezebb lett volna. 

Nyelv1 

Bár az előző tanévben már 3 hónapnyi tapasztalatot szereztünk a digitális munkarenddel 

kapcsolatban, az idén újabb kihívások vártak ránk.  

Az idei tanévben munkaközösségünk tagjai majdnem az összes órarendi órát megtartották a 

digitális tanrend idején. (Átlagosan az órák 85-90%-át) Voltak kollégák, akik 6 hónapon 

keresztül digitálisan oktattak, ami mentálisan rendkívül megterhelő volt számukra. Akik 

hibrid módon dolgoztak egy ideig (vagyis részben jelenléti, részben digitálisan oktattak), 

szintén nem voltak könnyű helyzetben, mert a helyettesítéseket is ők látták el. 

Összességében elmondható, hogy rutinosabbak voltunk, de a 6 hónap nagyon hosszú és 

kimerítő időszak volt a munkaközösségünk számára. 

Munkaközösségünk a digitális tanrend idején a Teams platformon dolgozott. 

Munkánk során nagyon sok programot és weboldalt használtuk, pl. Redmenta, Forms, 

Quizlet, Quizizz, Socrative, Kahoot, Learning Apps, iSLCollective, Edpuzzle, Wordwall, 

Mentimeter, Liveworksheets, Random Group Generator. 
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Nyelv2 

Munkaközösségünk elsősorban a Teams platformon dolgozott, de használtuk a Redmenta, 

Forms, Quizlet, Socrative, Kahoot, Learning Apps, iSLCollective, Edpuzzle, Random Group 

Generator alkalmazásokat és különböző oktatóvideókat is. idén már az osztályozó vizsgát is 

Teamsen bonyolítottuk. 

A digitális munkarend legnagyobb pozitívuma, hogy tudtuk folytatni a tanítást-tanulást.  

Pozitív hozadék az is, hogy a tanulási folyamat megvalósulásáért a diákoknak nagyobb 

felelősséget és szerepet kellett vállalniuk, például maguknak kellett észszerűen beosztaniuk az 

idejüket. 

Idén már nagyobb tapasztalattal rendelkeztünk a különböző digitális platformokkal 

kapcsolatban így sokkal hatékonyabban tudtuk őket alkalmazni és így jobban tudtunk a 

tananyaggal haladni és a kitűzött célt megvalósítani. Természetesen a személyes találkozás és 

kommunikáció a nyelveknél hiányzott, de igyekztünk ezt is online formában megoldani. 

Megtapasztaltuk, hogy milyen jól tudunk kollégaként együttműködni a munkaközösségben 

(egyeztettünk, megbeszélést tartottunk, megosztottuk egymással a tapasztalatainkat, illetve 

feltöltöttünk közös használatú anyagokat). 

Reál1 

5-8. évfolyamon két hónapig, 9-12-ig fél évig volt digitális oktatás. Ez az időszak 

mindenkinek nagy kihívás volt, de különösen nehéz helyzetbe kerültek azok, akik mindkét 

helyen tanítottak, mert ők voltak itt állandóan az épületben, ők váltogattak óráról órára a 

jelenléti és a távoktatás között, majd lukas órájukban legtöbbször őket osztották be a kieső 

kollégák helyett felügyelni vagy szakórát tartani. Mindezt úgy, hogy közben a járványügyi 

előírásokat betartsuk, és az állandó rossz hírek ellenére ne omoljunk össze, tartsuk az erőt a 

gyerekekben is, és megtaláljuk az egyensúlyt a saját és családunk egészségi kockázata és a 

hivatásunkból adódó kötelezettségeink között. Embert próbáló időszak volt. 

A kisebbek már előző tanévben is nagyon rendesen részt vettek az órákon, idén is ezt 

tapasztaltuk, lelkesek, együttműködőek, becsületesek voltak, a nagyobbaknak nagyon jót tett, 

hogy most már beírhattuk őket hiányzónak. Legalább bejelentkeztek az órára. Az már a tanár 

óravezetési technikáján múlt, hogy valóban követték-e az órát, haladt-e együtt a csoport. 

Ebben határozott javulást érzékeltünk, nem „tűntek el” idén gyerekek, és leginkább matekra 

mondták, hogy aktivizáltuk őket.  

Ha lesz még ilyen távoktatás, akkor mindenképpen törekednie kell a tantestületnek arra, hogy 

a tanórákat változatossá tegyük, különböző típusú módszereket alkalmazzunk, a Teams-en 

keresztül már csoportmunkára is lehetőség van, mert szörnyű lehet 6-7-8 órán keresztül egy 

géphangot hallgatni, és csak minimális aktivitást kifejteni. De azt is hozzá kell tennünk, hogy 

ehhez nagyon komoly plusz energiát kell befektetnie a tanároknak, akár készít valaki egy új 

tananyagtartalmat, akár csak keresgél a már meglévő mindenfelé elszórt alkalmazások közül. 

Éppen ezért kulcs fontosságú a tantárgyakon belüli együttműködés, tudásmegosztás, erre 

minden munkaközösségnek törekedni kell. 

Ami kevésbé volt megoldható, az a számonkérés. Ez a legérzékenyebb pont a digitális 

munkarendben, hogy az összedolgozást nem lehet megakadályozni. Az sem fair, hogy 

megkérdőjelezzük az önálló teljesítményt, és az sem igaz, ha azt gondoljuk, hogy mindenki 

egyedül dolgozott. Nagyon szépen látszott ez az idén érettségiző diákok munkáján: aki 
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megértette, hogy muszáj önállóan gyakorolnia, mert az érettségin már tényleg az egyéni 

teljesítményét fogják értékelni, azok nagyon szépen teljesítettek, akik pedig nem megengedett 

segédeszközöket használtak a beadandójuk, otthoni dolgozatuk elkészítése során, azok 

csúfosan alatta teljesítettek az év közben kapott osztályzataiknál. 

De ez az egyéni fejlődésük része volt, ez a kritikus helyzet belőlük ezt hozta ki. 

Az is fontos tanulság, hogy a tanároknak rugalmasan kell hozzáállniuk a diákok egyéni 

problémáihoz: lehet ez technikai, családi, mentális eredetű. Nagyon jó, ha van olyan 

kommunikációs csatorna a diák és tanár között, amit valóban mer használni a diák, és ennek 

kontrolljára is meg kell tanítani a diákokat. 

A mi munkaközösségünkből sokan rendszeresen felvették az órájukat, amit a diákok így 

vissza tudtak nézni. 

Nagyon jó előrelépés volt iskolai szinten, hogy egységesítettük a felületet, amin keresztül a 

digitális oktatás zajlott. Jó lenne, ha további egységesítésben is megállapodnánk: 

1. -minden online óra be legyen írva a Teams-be, naptárban megjelenjen időben 

2. - a feladatokat a Teams feladatküldő rendszerén keresztül adjuk ki, hiszen akkor kap róla 

értesítést, átlátja, mikor mit kell beadni 

3. -dolgozatoknál úgy kellene a határidőt kell megadni, amivel technikai hiba esetén késve 

bár, de be tudja adni. 

Reál2 

Az általunk leggyakrabban használt digitális platformok a következők voltak: Microsoft 

Teams, OneNote, MozaWeb, Okostankönyvek, Redmenta, Socrative, Sutori, Wordwall stb. 

Az online oktatás elrendelése novemberben nem ért minket váratlanul. Már rendelkezésre 

álltak az előző online időszakban létrehozott virtuális osztálytermeink és így azonnal 

elkezdhettük a digitális munkát. A tanév folyamán sokat fejlődött az IKT tudásunk. Ez annak 

is köszönhető, hogy segítettük egymás munkáját, jó gyakorlatainkat megosztottuk a 

többiekkel. 

További tapasztalatunk, hogy a felügyelet, a személyes kapcsolat a diákokkal elveszett. 

Tantárgyspecifikusan különböző stratégiákat alkalmaztunk az új munkarendben, pl. online 

óra, feladatkiadás, projektek megvalósítása pár- és csoportmunkában. A gyerekek általában 

véve nagyon jól vették az akadályokat. Néhányan nehezebben tudtak bekapcsolódni a családi 

körülmények különbözősége miatt. A tanulók segítették egymást, nagyon jól összehozta az 

osztályközösségeket az online oktatás. 

Rendelkezésre álló eszközök: tanári laptopok, melyek az iskolai alapítvány tulajdonát 

képezik, otthoni saját infrastruktúra. A kollégák saját költségen szereztek be tableteket, 

digitalizáló táblákat és tollakat, de ezekkel is nehézkesen ment a tanítás. Nagy szükség lenne 

érintőképernyős laptopokra, legalább olyan tantárgyaknál, ahol sokat kell számolni, rajzolni. 

Ezeket jelenléti oktatás esetén is jól lehetne hasznosítani. A táblánál végzett tanár-diák 

interaktív tevékenységet volt a legnehezebb a rendelkezésre álló eszközökkel digitálisan 

véghez vinni. Jó minőségű, könnyen használható eszközökre lenne szükség, illetve az ezek 

használatához szükséges felhasználói és módszertani továbbképzésekre. 
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Testnevelés 

Teams használata volt az elsődleges. Ezen kívül a youtube videók, sportfilmek voltak 

használatban. A közösségi platformokról (Facebook) letöltött ötletek, táblázatok, 

gyakorlatsorok, vagy saját általunk összeállított feladatsorokat küldtünk a tanulóknak. 

Osztályfőnöki 

A legtöbb osztályfőnök online módon osztályfőnöki órát tartott. Általában beszélgettek a 

gyerekekkel, néhányan projekt feladatot adtak a gyerekeknek. Az együttműködésük segíti a 

közösség formálását.  

 

2.10. Rendkívüli események száma /ahol bármilyen hatóság értesítése szükséges volt/ 

Nem történt rendkívüli esemény a TKDM-eken kívül. 

 

2.11. Tanulóbalesetek száma, főbb típusai 

6 esemény történt összesen, ezek típusai: horzsolás, zúzódás, törés, enyhe agyrázkódás 

 

2.12. TKDM (tantermen kívüli digitális munkarend), illetve rendkívüli szünetek 

elrendelése normál munka-, illetve tanítási rendben  

 /6. számú melléklet kitöltése./ 

 

3. Pályázati aktivitás 
 

3.1. Beadott pályázatok, elnyert pályázatok 

3.2. Hazai és EU-s szakmai pályázatok 

3.3. Felújítást, beruházást érintő pályázatok 

/7. számú melléklet kitöltése./ 

 

4. Kockázatkezelés 
 

4.1. Kockázatkezelés (feladatellátás biztosítása, jogszabályból fakadó kötelezettségek) 

/Szöveges beszámoló mellett a 8. számú melléklet kitöltése./ 

 A 2020/2021. tanévben 4 nyugdíjas óraadó tanított iskolánkban és további 6 

pedagógus a tanév során ment nyugdíjba, illetve kezdte meg a felmentési idejét. A 

pedagógusok átlagos életkora 50 év. Az álláshirdetésekre jelentkező, megfelelő 

képesítéssel rendelkezők száma nagyon kevés, bizonyos szakoknál 0. Ezek azt a 

kockázatot jelentik, hogy egyre nehezebb lesz ellátni az alapfeladatunkat, a tanítást. 

 A testnevelés órák száma sokkal magasabb heti szinten, mint amit a 2 részre 

osztható tornatermünk be tud fogadni tanítási idő alatt. Hetente kb.30 alkalommal 

kell az egyik osztálynak az udvaron tartani a testnevelés órát, mert a tornateremben 

nincs hely. Ez különösen esős időben, illetve télen okoz problémát, ekkor az 
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aulában vagyunk kénytelenek testnevelés órát tartani, ami egyrészt nem alkalmas 

erre, másrészt zavarja a többi tanítási órát. 

 Az épület állapota sok szempontból veszélyes, ezeket évek óta kérem javítani: 

o az álmennyezet sérült, több alkalommal is leestek belőle darabok, 

o az elektromos hálózat nemcsak elavult, de a felújítási munkák során 

többször is kiderült, hogy már eredetileg sem volt biztonságos, 

o a világítás a tantermekben kevés, nem felel meg az előírt fényerősségnek, a 

lámpatestek elavulása és javíthatatlanná válása miatt, 

o a tornaterem több helyen is beázik, ha hirtelen sok eső esik, 

o az udvaron az aszfalton olyan sok és mély repedés van, hogy az 

balesetveszélyes. 

 

5. Az intézményt érintő jelentősnek ítélt feladatok bemutatása, jelzése 
a feladatok előre haladása és teljesülése, illetve a beszámolási 
időszakban újonnan tervezett, illetve szükségessé vált feladatok 
bemutatása, jelzése 

 

5.1. Felújítási, karbantartási feladatok megnevezése, rövid leírása 

/Szöveges beszámoló mellett a 9. számú melléklet kitöltése./ 

 

lásd a következő oldalon
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Ssz Elvégzett felújítási, karbantartási feladatok megnevezése, rövid leírása Határidő Saját munka 
vagy 
tankerületi? 

Megjegyzés 

1.  Az Intézmény minkét lépcsőháza, I.em kiállító terem teljes festése készen van Saját munka  

2.  201 Iroda Fénycső almatúrák tejes felújítása Led fénycsövesre készen van Saját munka  

3.  202 Iroda Fénycső almatúrák tejes felújítása Led fénycsövesre készen van Saját munka  

4.  203 Iroda Fénycső almatúrák tejes felújítása Led fénycsövesre készen van Saját munka  

5.  204 Iroda Fénycső almatúrák tejes felújítása Led fénycsövesre készen van Saját munka  

6.  Aulában fénycső almatúrák el lettek kezdve Led fénycsövesre felújítva  készen van Saját munka Led fénycső, EMIKA foglalat igénylése 

7.  Az Intézményben le lettek cserélve a Diákok öltözőszekrényei. Ez által az összes 
régi szekrény lehordása rendezése az elszállásokhoz.  

készen van Saját munka  

8.  206. tanáriban fénycső almatúrák el lettek kezdve Led fénycsövesre felújítva készen van Saját munka Led fénycső, EMIKA foglalat igénylése 

9.  202,203 Irodák berendezése készen van Saját munka  

10.  I.em-II.em folyóson lévő fénycső almatúrák karbantartása  folyamatos Saját munka Led fénycső, EMIKA foglalat igénylése. 
Sajnos már porladnak és összeégek a 
trafók, fojtók. Vagy megfelelő Led 
fényforrású almatúrák felszerelése. 

11.  Illemhelyek folyamatos javítása, voltak ujjakra való cserélés meglévők újításai. 
Öblítő tartályok cseréje hozzá tartozó szerelvényezésekkel.  

folyamatos Saját munka Régi öblítő tartályokat 
szerelvényezéssel, amikor lehetőség 
van, rá cseréljük. 

12.  Női- illetve férfi illemhelyek világításának felújítása led perecre készen van Saját munka Szükség esetén anyagigénylés 

13.  Éjszakai világítás, vészvilágítás  led izzókra való felújítása készen van Saját munka Szükség esetén anyagigénylés 

14.  Tornateremben lévő padok, kapuk hegesztése javítása. Zsámolyok javítása folyamatos Saját munka Hegesztőhuzal igénylése. Zsámolyokhoz 
faanyag illetve csuszás mentes anyag 
igénylése 

15.  Testnevelési oldalon az illemhelyek dugulási elhárítás végzése, havi 1-2 
alkalommal 

folyamatos Saját munka Rossz lejtési szög lett annak idején 
építve 

16.  Ebédlőben világítás korszerűsítése  folyamatos Saját munka Anyag igénylése szükséges 

17.  Az intézmény tetőn lévő csapadék elvezetés csatornák takarítása karbantartása folyamatos Saját munka  

18.  Videó rendszer és ahhoz tartozó kamera rendszerek havi karbantartása folyamatos Saját munka Ha nagyon szükséges anyag igénylés 

19.  Tantermekben rendszeres HDMI kábelek cseréje folyamatos Saját munka Már egy kicsit félő a gipsz 
álmennyezetek megbontása 
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20.  Radiátorok cseréi folyamatos Tankerületi 
központ és 
saját munka  

 

21.  Régi hőlégbefúvók, radiátorokra való cseréje folyamatos Tankerületi 
központ és 
saját munka  

Anyaigény összeírása és leadása 

22.  Az illemhelyeken a mosdócsapok cseréi és piszoárok öblítő szelepek cseréi  folyamatos Saját munka  

23.  Az illemhelyek csempe, ill. járólapok cseréi folyamatban folyamatos Saját munka  

24.  Napi szinten illemhelyek ellenőrzése és hozzá tartozó személyi higiéniák 
feltöltése  

folyamatos Saját munka  

25.  Régebbi fém székek hegesztése, öltözőkben levő öltözőpad hegesztése 
javítása, falecek pótlása 

folyamatos Saját munka  

26.  Az összes szappanadagoló illetve kéztörlő lecserélése folyamatos Saját munka Meghibásodás esetén újbóli igénylés  

27.  Nyári szünetben illetve napi szinten villanykapcsolók, 230-as dugaljak 
ellenőrzése, higiéniai menedzserek segítségével, meghibásodása esetén 
azonnali javítás 

folyamatos Saját munka Anyag hiányában, igénylés 

28.  Iskolaudvaron lévő padok illetve körülők fa illetve fém szerkezetének javítása folyamatos Saját munka Anyag igény engedélyezve lett 

29.  Ajándékba kapott bútorok felpakolása illetve a régi bútorok lepakolása készen van Saját munka  

30.  Kondi parktérő felszedése annak rendezése  készen van Saját munka  

31.  Többszöri térkő pakolását, átválogatását raklapra végeztem, amit Dömsödre 
szállítottak le. Ezáltal a teljes hátsó gazdasági rész rendbetétele 

készen van Saját munka  

32.  Az intézményben, az összes tanteremben, 230-as dugaj kialakítása a tanári 
asztalok közeléhez. A munkafolyamat hamarosan kezdetét veszi 

folyamatos Saját munka Czita Zoltán tanár úr az anyag igényt 
beszerezte, de ha valamire szükségem 
lenne, anyag igényt fogok kérni 

33.  II. emeleten informatikai asztalokhoz teljesen új áramkör kialakítása.  folyamatos Saját munka Czita Zoltán tanár úr az anyag igényt 
beszerezte, de ha valamire szükségem 
lenne, anyag igényt fogok kérni 

34.  II. emelettől a földszintig teljes szennyvíz strang kicserélése felújítása készen  van Saját munka Műanyag záras szervizajtó 

35.  Kerti vízszivattyú időszakos fel illetve le szerelése, karbantartása folyamatos Saját munka 1 db tönkre ment, leselejtezve és annak 
pótlása 

36.  Kerítés lécek többszöri pótlása, javítása, festése folyamatos Saját munka  
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5.2. Szakmai feladatok megnevezése, rövid leírása 

/Szöveges beszámoló mellett a 9. számú melléklet kitöltése./ 

 

A nevelő-, illetve az oktatómunkában elért eredmények 

Humán1 

A jelenléti oktatás felsőbb évfolyamokon két hónapig tartott, az alsóbb évfolyamokon pedig 

mintegy két hónapig volt online oktatás. Az online oktatás kommunikációja más jellegű, mint 

a jelenléti oktatásé. Ezt a gyerekekben folyamatosan tudatosítani kellett. Az online térben nem 

mindig tartották magukat a megfelelő formához, hangnemhez. Ez a hónapok elteltével 

folyamatosan javult, de még kell rajta dolgozni.  

Oktatómunka területén rájöttünk, hogy a tudásmegosztást még jobban kell alkalmaznunk, 

mivel digitális tananyag központilag nincs, a magunk munkáira kellett hagyatkoznunk. 

Nyelv1 

Munkaközösségünk továbbra is az érettségire, illetve a különböző nyelvvizsgákra való 

felkészítést tekinti legfőbb feladatának, melynek idén is igyekeztünk megfelelni. Célunk, 

hogy a lehető legtöbb diák rendelkezzen középfokú angol nyelvvizsgával a középiskolai 

tanulmányainak befejezésekor, illetve az első nyelves, fakultációs tanulók esetében 

igyekszünk elősegíteni, hogy felsőfokú vizsgát is tehessenek.  

A jövőben a diákok részéről még fontosabbá válik a nyelvvizsga, illetve valószínűleg még 

több diák fog emelt szintű nyelvi érettségit tenni, amely újabb kihívások elé állít majd minket. 

Ennek főleg az az oka, hogy továbbra sem választhatnak a diákok párhuzamosan két nyelvből 

fakultációt, viszont tényleges elvárás lesz részükről a két nyelvvizsga megszerzése.  

A hagyományos tantermi tanórákon is igyekszünk rendszeresen IKT eszközöket használni 

(laptop, projektor, mobiltelefon). Ezeknek az alkalmazása érdekesebbé és színesebbé teszi 

óráinkat, mert a tanulók szívesebben és lelkesebben tanulnak ezen eszközök segítségével. A 

tankönyvi anyagot sokszor egészítjük ki saját készítésű, vagy interneten elérhető feladatokkal. 

Az online oktatás ideje alatt is igyekeztünk nemcsak a tanításra, hanem a nevelésre is 

hangsúlyt fektetni. Olyan készségeket is megpróbáltunk fejleszteni, amelyekre a 

hagyományos oktatás keretein belül kevesebb alkalom adódik. Ilyenek például a rendszerezés, 

önállóság, felelősségvállalás, tanárokkal való online kommunikáció. 
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Nyelv2 

A nyelvoktatás a megtanítandó témakörei miatt kiváló alkalom a diákok nevelésére és 

megismerésére. A nyelvi órákon beszélünk a szociális kapcsolatrendszerről és érzékenységről, 

az egészséges életmódról, a környezetvédelemről, káros szenvedélyekről stb. Az elmúlt 

tanévben is ebben az értelemben végeztünk nevelői feladatainkat és sikerült tanítványainkat 

nyitottá tenni a társadalmi problémákra. 

A tantervben, illetve a tanmenetekben rögzített tananyagot a tanév alatt kisebb eltérésekkel 

sikerült átadni. a megszervezett házi vizsgák, nyelvvizsgák és érettségik eredményei tükrözik 

diákjaink tudását Mivel a nyelvvizsgára való felkészüléshez sokszor nem elég a 

tankönyvekben található tananyag, sok feladatot saját magunk állítunk össze, ezeknek 

használatával sikerült sok eredményes nyelvvizsgát letenni diákjainknak. 

A jelenlegi helyzetre (Pandémia) való tekintettel a Regensburgi cserekapcsolatunkat online 

térben folytattuk. Célunk az egymással és az egymástól való tanulás volt a két iskola között 

(Teams-en). Bemutattuk egymás iskoláit és a jövőben is szándékozunk egymás országait is 

bemutatni és megismerni. 

Reál1 

5-8. évfolyamon két hónapig, 9-12-ig fél évig volt digitális oktatás. Ez az időszak 

mindenkinek nagy kihívás volt, de különösen nehéz helyzetbe kerültek azok, akik mindkét 

helyen tanítottak, mert ők voltak itt állandóan az épületben, ők váltogattak óráról órára a 

jelenléti és a távoktatás között, majd lukas órájukban legtöbbször őket osztották be a kieső 

kollégák helyett felügyelni vagy szakórát tartani. Mindezt úgy, hogy közben a járványügyi 

előírásokat betartsuk, és az állandó rossz hírek ellenére ne omoljunk össze, tartsuk az erőt a 

gyerekekben is, és megtaláljuk az egyensúlyt a saját és családunk egészségi kockázata és a 

hivatásunkból adódó kötelezettségeink között. Embert próbáló időszak volt. 

A kisebbek már előző tanévben is nagyon rendesen részt vettek az órákon, idén is ezt 

tapasztaltuk, lelkesek, együttműködőek, becsületesek voltak, a nagyobbaknak nagyon jót tett, 

hogy most már beírhattuk őket hiányzónak. Legalább bejelentkeztek az órára. Az már a tanár 

óravezetési technikáján múlt, hogy valóban követték-e az órát, haladt-e együtt a csoport. 

Ebben határozott javulást érzékeltünk, nem „tűntek el” idén gyerekek, és leginkább matekra 

mondták, hogy aktivizáltuk őket.  

Ha lesz még ilyen távoktatás, akkor mindenképpen törekednie kell a tantestületnek arra, hogy 

a tanórákat változatossá tegyük, különböző típusú módszereket alkalmazzunk, a Teams-en 

keresztül már csoportmunkára is lehetőség van, mert szörnyű lehet 6-7-8 órán keresztül egy 
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géphangot hallgatni, és csak minimális aktivitást kifejteni. De azt is hozzá kell tennünk, hogy 

ehhez nagyon komoly plusz energiát kell befektetnie a tanároknak, akár készít valaki egy új 

tananyagtartalmat, akár csak keresgél a már meglévő mindenfelé elszórt alkalmazások közül. 

Éppen ezért kulcs fontosságú a tantárgyakon belüli együttműködés, tudásmegosztás, erre 

minden munkaközösségnek törekedni kell. 

Ami kevésbé volt megoldható, az a számonkérés. Ez a legérzékenyebb pont a digitális 

munkarendben, hogy az összedolgozást nem lehet megakadályozni. Az sem fair, hogy 

megkérdőjelezzük az önálló teljesítményt, és az sem igaz, ha azt gondoljuk, hogy mindenki 

egyedül dolgozott. Nagyon szépen látszott ez az idén érettségiző diákok munkáján: aki 

megértette, hogy muszáj önállóan gyakorolnia, mert az érettségin már tényleg az egyéni 

teljesítményét fogják értékelni, azok nagyon szépen teljesítettek, akik pedig nem megengedett 

segédeszközöket használtak a beadandójuk, otthoni dolgozatuk elkészítése során, azok 

csúfosan alatta teljesítettek az év közben kapott osztályzataiknál. 

De ez az egyéni fejlődésük része volt, ez a kritikus helyzet belőlük ezt hozta ki. 

Az is fontos tanulság, hogy a tanároknak rugalmasan kell hozzáállniuk a diákok egyéni 

problémáihoz: lehet ez technikai, családi, mentális eredetű. Nagyon jó, ha van olyan 

kommunikációs csatorna a diák és tanár között, amit valóban mer használni a diák, és ennek 

kontrolljára is meg kell tanítani a diákokat. 

A mi munkaközösségünkből sokan rendszeresen felvették az órájukat, amit a diákok így 

vissza tudtak nézni. 

Nagyon jó előrelépés volt iskolai szinten, hogy egységesítettük a felületet, amin keresztül a 

digitális oktatás zajlott. Jó lenne, ha további egységesítésben is megállapodnánk: 

 -minden online óra be legyen írva a Teams-be, naptárban megjelenjen időben 

 - a feladatokat a Teams feladatküldő rendszerén keresztül adjuk ki, hiszen akkor kap róla 

értesítést, átlátja, mikor mit kell beadni 

 -dolgozatoknál úgy kellene a határidőt kell megadni, amivel technikai hiba esetén késve 

bár, de be tudja adni. 

Matematika: 

Matematikából az előző tanév tanulságai alapján majdnem minden kolléga (leginkább saját 

pénzen) beszerzett olyan kiegészítő segédeszközt (pl. Wacom tábla, érintőképernyős laptop, 

tollal felszerelt tablet), amelynek segítségével a digitális órákat meg lehetett tartani úgy, hogy 

írni lehetett a OneNote felületre, tehát a táblaképet megjelenítettük online is, vagy volt, aki 

kamera előtt tartotta az órát a táblánál. 
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Így idén már mindenki szinte minden óráját megtartotta online is. A szakköröket, 

korrepetálásokat is. 

A diákok visszajelzése az volt, hogy jól tudták követni a tananyag feldolgozását, hatékonynak 

érezték a digitális oktatást is. Használtuk a következő platformokat: Teams legfőképp 

(értekezletek kiírása, feladatok kiadása, csoportmunka a tanórán), OneNoteba írtunk és ott 

dolgoztunk az órán. Használtuk még: Redmenta, Socrative, LearningApps, Videotanár, 

Mateking, Matekoázis, Okosdoboz, Akriel, Zseni leszek, Geogebra, GeoMatech, Quizlet, 

Mozaweb, Forms, Kahoot, Quizizz, Okostankönyv. 

Különösen nagy kihívás volt az idén érettségizőket felkészíteni, hiszen ők összesen egy évet 

voltak távoktatásban, egészen a vizsgájukig. Ezért nagyon örültünk, amikor az érettségi 

eredményekkel szembesültünk: 74%-os átlagot értek el a középszinten vizsgázók, és 

negyedük 90% feletti teljesítményt produkált. Elismerés illeti ezért Herbayné Dudás Éva, 

Hübér Magdolna és Szerticsné Pinczés Mária kollégákat, akik óriási munkát fektettek be 

ebben a különleges helyzetben. Emelt szinten a 70%-os átlagra is büszke lehet Kaszta Beáta 

és Székely László kolléga. 

Összességében a matematika munkaközösség kiválóan vizsgázott a hibrid oktatásban. Minden 

kollégának azonban a jelenléti oktatás alatt kell felmérnie jövőre, hogy mely témakörök 

feldolgozása során maradtak lukak, illetve kideríteni, hogy egyénenként melyik diák maradt 

esetleg le, és őket felzárkóztatni. 

Informatika 

5-8. évfolyamon heti 1 órában alapozzuk az informatikai kompetenciákat. 

A tanév elején különös hangsúlyt fektettünk arra, hogy felkészítsük a diákokat a digitális 

oktatás esetén szükséges készségek elsajátítására.  

A heti 1 órában ismerkednek a számítógép biztonságos használatával, a keresőszoftverek 

alkalmazásával, a word, excel funkcióit mutatjuk be nekik, és a ppt-k készítésének igényes 

megoldásait sajátítják el, segítve ezzel a többi tantárgyban való feladataik elkészítését. 

9-dik évfolyamon a heti 3 órát kihasználva már elmélyültebben tanulmányozzuk a fenti 

szoftverek használatát, figyelve arra, hogy azok, akik érettségizni szeretnének, már itt is azon 

az úton haladjanak. 

10-dik évfolyamtól csak fakultatíve folytathatják a diákok az informatika tanulását: van, aki 

az emelt szintű csoportban készül az emelt szintű érettségire, (ezen belül az előrehozott 

középszintű érettségire is), és vannak, akik érettségi előkészítő szakkörön 2 év alatt 



17 

 

elsajátítják az előrehozott középszintű érettségi követelményeit. Így az évfolyamok közel fele 

választja ezt a tantárgyat, majd kiemelkedő eredménnyel tesznek mindkét szinten érettségi 

vizsgát. Ehhez a kollégák igen magas színvonalú munkájára van szükség. 

A féléves digitális oktatásban ebből a tantárgyból valósult meg leginkább, hogy a már évek 

óta felhalmozott tutor videók segítségével önálló tempóban tanulhattak az érettségire készülő 

diákok. Ezeknek a segítő anyagoknak az elkészítését különösen Czita Zoltán tanár úrnak 

köszönhetjük.  

Persze a gyakorlások ellenőrzése rengeteg időt vett igénybe, de így lehetett ilyen szép 

eredményeket elérni. Az egyéves digitális oktatás mellett is kiválóan érettségizett a tavaszi 

érettségin középszinten 35 diák 91%-os átlageredményt elérve (6 diák végzős felkészítés 

nélkül érettségizett kevésbé jó eredménnyel), és 7 diák emelt szinten 84%-os átlagot 

produkálva. Az első Czita Zoltán, a második Czirjákné Mándity Ivett áldozatos munkájának 

gyümölcse. 

Az idei tanév azért is nagyon nehéz volt, mert az elmúlt tanévben az előrehozott érettségiket 

eltörölték, így ősszel tették le a vizsgát a tanulók, akik erre már tanórát nem kaptak. Viszont 

tanáraik konzultációkkal, beadandó feladatok ellenőrzésével napi normál munkájukon felül 

segítették az érintett diákokat november elejéig. Embert próbáló időszak volt. Ezúton is 

köszönjük Czirjákné Mándity Ivett (7 diák 95%-os átlag), Czita Zoltán (17 diák 92%-os átlag) 

és Tempfli Ágota (diák 93%-os átlag) kötelezőn felüli munkáját. 

Jellemzően az online órák felét tartották meg informatikából, a másik felében beadandó 

feladatok voltak, illetve konzultációs lehetőséget kaptak a diákok. 

A géptermeket fejhallgatókkal is felszereltük, hogy a jelenléti oktatásban is mindenki a saját 

munkájára tudjon figyelni. 

Fizika: 

Idén végzett az utolsó fizika emelt szintű képzésben tanuló csoport. Innentől kezdve az alsóbb 

évfolyamosoknál csak nívó csoportba gyűjtjük össze azokat a fizika iránt érdeklődő tanulókat, 

akiknek a továbbtanulási területük igényli a középszintű fizika elmélyült ismeretét. (Orvosi, 

agrár, mérnöki területek). Ez a három osztályból a három év tapasztalata alapján átlag 20-23 

főt jelent. Jövőre végez az első nívó csoport, ahonnan a jelenlegi állás szerint 1 fő tervez 

emelt szinten érettségizni fizikából, így senki nem jelentkezett a középszintű érettségire 

felkészítő szakkörre. Úgy gondoljuk, hogy a heti 2 órában fizikát nívó csoportban tanulók 

megfelelő alaptudással fognak rendelkezni a felsőfokú tanulmányaikhoz. 
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A 10. és 11. évfolyamon a nem nívó csoportban tanuló diákoknak kevés számolást igénylő 

feladatot adtunk a jelenléti oktatásban is. Ez a tendencia a digitális oktatás esetén még inkább 

az egyéb kompetenciákat fejlesztő feladatok irányába tolódott el. Rengeteg anyagot kerestünk 

és készítettünk, hogy a diákok érdeklődését fent tudjuk tartani. A tavalyi évben felhalmozott 

digitális anyagaink gyűjteménye tovább bővült. Ezeket évközben is megosztottuk egymással, 

kölcsönösen segítve egymást munkáját. Tervezünk egy közös digitális adatbankot a Teams 

felületen létrehozni, aminek az alapja Hübér Magdolna mesterprogramjához létrehozott 

csoport. 

Online óráink 60-70 százalékát megtartottuk. Ehhez a OneNote-ot használtuk, ahova, mint a 

táblára írtunk, rajzoltunk, együtt dolgoztunk a tanulókkal. Óráinkat kísérletekről készült 

videóval tettük szemléletesebbé. Dolgoztattuk a gyerekeket a Teams-ben csoportokban, 

kértünk tőlük PowerPoint-os előadásokat. Használtuk a Nemzeti Köznevelési Portál (NKP) 

okostankönyveit, a Mobilis Interaktív Kiállítási Központ kísérletgyűjteményét. 

Számonkéréseknél legtöbbször a Redmentát, a Quizletet, és a Socrative-ot használtuk. 

Jövőre új tankönyvet rendeltünk, az idei nem vált be. 

Kísérleti eszközparkunk csak tanári demonstrációk bemutatására alkalmasak, tanulói 

kísérletek elvégzésére nem. Így a szertár fejlesztését ebbe az irányba próbáljuk elmozdítani, 

mert úgy gondoljuk, hogy bár digitálisan rengeteg videó, animáció segíti a munkánkat, a 

diákok által elvégzett kísérletek során szerzett tapasztalatszerzés is elengedhetetlen. Ezért 

szeretnénk, hogy a fizika órák a fizika teremben legyenek, hogy lehetőség legyen a 

kísérletezésre. 

Technika: 

A technika és életvitel tantárgy decemberig az előírt tanmenet szerint zajlott. Ekkor a 

kolléganő nyugdíjazása miatti felmentés miatt a tanórák szakszerű helyettesítése nem volt 

megoldható. 

Reál2 

Munkaközösségünk tagjai tevékenyen részt vettek az ökomunkacsoport programjainak 

megvalósításában (mellékelve az ökomunkacsoport beszámolója). 

A kollégák magas szintű munkáját a kiváló érettségi és versenyeredmények bizonyítják. 

Természettudományos tárgyakból diákjaink közép- és emelt szinten is érettségiztek. Az 

írásbeli érettségi vizsgán a következő eredmények születtek: 
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1) Biológiából: 

- közép szinten: 89%, 5,00 

- emelt szinten: 65,9%, 4,66 

2) Földrajzból: 

- közép szinten: 60,6%, 3,66 

- emelt szinten: 87,5%, 5,00 

3) Kémiából: 

4) közép szinten: 78%, 4,00 

5) emelt szinten: 66,5%, 4,33. 

Nusser Katalin biológiából javított emelt szintű érettségi dolgozatokat. 

OKTV-n biológiából és földrajzból indultak tanítványaink. Földrajzból az országos döntőben 

az előkelő 13. helyezést szereztük meg. Az Országos Fodor József Biológia Versenyen négy 

tizedik osztályos tanulónk képviselte iskolánkat. 

A Bolyai Természettudományi Csapatversenyen ötödik évfolyamon hét csapat indult, hatodik 

évfolyamon négy csapat, hetedik évfolyamon öt csapat, míg nyolcadik évfolyamon szintén öt 

csapat versenyzett. Legjobb eredmény az ötödik évfolyamon született, egy országos második 

helyezést sikerült megszereznünk Nusser Katalin felkészítésével. 

A regionális döntőben az alábbi eredmények születtek: 

 - 5. évfolyam: 1., 2., 7., 8., 10., 11. és 12. helyezés 

 - 6. évfolyam: 6., 13., 28. és 32. helyezés 

 - 7. évfolyam: 2., 4., 8., 13. és 18. helyezés 

 - 8. évfolyam: 3., 6., 7., 8. és 11. helyezés 

Szoros kapcsolatot ápolunk a Bíró Lajos Általános Iskolával. Noseda Tibor engedélyével a 

harmadik évfolyamon a Bolyai Természettudományos Csapatversenyre Ónodi-Hanácsek 

Györgyi felkészített egy csapatot, akik regionális első helyezést értek el, majd az országos 

döntőben holtversenyben a negyedik helyezettel a hetedik helyet szerezték meg. Jövő 

tanévben még több csapat felkészítése várható. 

Iskolánkból az idei tanévben 11 tanuló jelentkezett a Curie Kémia Emlékversenyre, melynek 

első három fordulója levelezős. 10-en jutottak tovább az online lebonyolított területi döntőre, 



20 

 

majd 4-en vettek részt az országos döntőn, szép eredményekkel – 3., 9., 15. és 17. 

helyezéseket elérve - zárták a tanévet. 

A BME Szent-Györgyi Albert Szakkollégium szervezésében 2021. áprilisában elindult az Id. 

Szántay Csaba Országos Általános Iskolai Kémiaverseny, melyen két hetedikes csapatunk 

indult, egyik az országos döntőbe jutott. A verseny anyaga komplex: kémiai, biológiai és 

fizikai ismereteket, valamint kreativitást is igényel. Az országos döntő egész napot felölelő, 

kísérletekkel, mérésekkel, számolással kombinált nagyon igényesen megszervezett forduló, 

sok tapasztalatot gyűjtöttünk. 

Azt tapasztaltuk, hogy a gyerekek szívesen versenyeznek, hiszen találkoznak olyan izgalmas, 

érdekes feladatokkal, kísérletekkel, amelyekkel órán nem. Megtanulnak önállóan kísérletezni, 

elemezni ezeket és elmélyedni a különböző feladatokban. Sokat fejlődik a problémamegoldó 

képesség, koncentráció, logikus gondolkodás, elvonatkoztató-képesség, nem utolsó sorban 

komoly ismeret-halmazzal kezdik el az emelt szintű képzést, amennyiben kémiát választanak. 

Iskolánkban 1999 óta alkalmazzuk az oktatás színesítésére és gyakorlatiasabbá tételére, mint a 

kiterjesztett osztályterem egyik formáját az Erdei iskolát. Az ötödik és a kilencedik 

évfolyamos tanulóink vesznek részt a többnapos programsorozaton. 

Az 5-es erdei iskolát Szigethalmon az Ifjúsági Élmény Táborba szerveztük napközis 

formában. A helyi lehetőségeket felkutatva, helyi szervezetekkel felvéve a kapcsolatot 

teljesen új, a helyi értékeket, élőhelyeket megismertető foglalkozásokat szerveztünk. Új 

programelemek a projekthéten: 

 Erdészet - Ráckevei Erdészet 

 Biokert - Szigethalom Közösségi Biokert 

 Úszóláp - Dr. Balogh Márton és Dr. Zöld-Balogh Ágnes úszólápkutatók 

 Olajszennyezés - Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság 

 Sárkányhajózás - Merkapt-Mekler László Sport Egyesület Dunavarsány 

 Komplex és fejlesztő társasjáték kipróbálása 

 Hol laknak a madarak? és Erdőismeret – Magyar Madártani Egyesület. 

Az erdei iskola élményeit a Kiváros c. folyóiratban megjelenő cikk mutatja be (Hajdú Zsoltné 

kolléganőnk tollából). 

Ebben a tanévben a 9-es erdei iskolát is új formában, digitális és fenntarthatósági 

projekthétként valósítottuk meg a 9. évfolyamon 93 diákunk részvételével: 

 néhány év kihagyás után visszatértünk a Csattogó-völgybe 
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 nem csak a helyszínen, hanem a tábori programok koncepcióján is változtattunk 

 az erdei iskolát fenntarthatósági és digitális projekthétté alakítottuk 

 az egészet egy kerettörténet köré szerveztük 

 az osztályok két-két csoportban, klánokban dolgoztak 

 a diákcsoportoknak egy komplex projektfeladatot kellett elvégezniük a négy nap alatt 

 a motiváció növelése érdekében gamifikált értélkelést vezettünk be 

 a csoportok között pontverseny zajlott, egyéni és klánpontok gyűjtése folyt 

 a klántagok különböző szerepek közül választhattak, melyekhez feladatok kapcsolódtak 

(pl. klánvezér, szóvivő, időfelelős, krónikás stb.) 

 minden programot dokumentálniuk kellett (fotók, posztok magyarul, angolul, németül, 

harci nyelven) 

 az elkészült anyagokat naponta fel kellett tölteniük egy Sutori idővonalra 

 a „termék” (közös alkotás) elkészítéséhez digitális eszközöket (tablet, laptop, okostelefon) 

használtak 

 XXI. századi tanulásszervezési módszereket alkalmaztunk (együttműködés, 

tudásfejlesztés, önszabályozás, valós problémamegoldás és újítások, infokommunikációs 

technikák használata, minőségi kommunikáció). 

Összegzésként elmondhatjuk, hogy: 

 A programok megvalósítását igyekeztünk minél kevesebb, és újrahasznosítható 

anyagokból megoldani (pl. a karszalagok újrahasznosított PET palackból készültek), a 

hulladékot szelektíven gyűjteni. 

 Az erdei iskola projektet nem hagyományos tantermi környezetben és időkeretben 

valósítottuk meg. 

 Az újszerű koncepció lényege a tantárgyközi integráció, a tartalmi komplexitás, a 

környezettudatos szemléletformálás és az élményszerű megismerés volt. 

 A tanulók érdeklődésére, eddigi ismereteire és tapasztalatára, kreativitására és 

problémamegoldó képességére építettünk. A foglalkozások során az ismeretanyag 

feldolgozása interaktív módon, csoportokban történt. A gyakorlati feladatok elvégzése 

közben a diákok új ismereteket szereztek, összefüggéseket tártak fel, egymással 

kommunikáltak és együttműködtek a közös alkotás során. Mindez nagyfokú önállóságot 

tett lehetővé a tanulói munkában, módot adott az iskolán kívüli világ megismerésére, a 

környezettudatos szemlélet beépítésére a gyerekek értékrendjébe, az ismeretek 

integrálására, új kapcsolatok kialakítására, a közösség formálására. 
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Testnevelés 

Az online oktatási forma során a nevelő- és oktató munka kivitelezhetetlen volt, hiszen nem 

voltunk közvetlen kontaktban a tanulókkal. A jelenléti oktatás során igyekeztünk a 

lehetőségekhez képest leginkább figyelni a fegyelmezett és kulturált viselkedésre, a szabályok 

betartására. A kialakult járványügyi helyzetnek megfelelően igyekeztünk a hangsúlyt a 

játékos, egészségtudatos mozgásformák gyakorlására/fejlesztésére fókuszálni. 

 

Tehetséggondozás, felzárkóztatás, egyéni fejlesztés (SNI, BTMN) 

Humán1 

A tehetséggondozás a versenyekre készítő szakkörökön valósult meg, amelyeket tovább 

tartottunk, ill. itt szeretném kiemelni Gelencsérné Szarka Máriát, aki az alsósoknak szóló 

szakkörök eredményeképpen több országos eredményt is szerzett. Vizuális kultúra területén is 

újra van OKTV-döntősünk. A szakkör óraszáma nem fedi a felkészítés óraszámát. A 

továbbjutó gyerekekkel továbbra is egyénenként - külön kell foglalkozni. A szakkörök 

indításánál jó lenne az előző év(ek) eredményit is figyelembe venni. 

Az SNI-s tanulók egyéni fejlesztését csak szűk keretek között lehet - továbbra is - megoldani. 

(plusz idő adása, külön odafigyelés). Ez a 33 fős osztályokban nagyon nehéz. Ők kiemeltebb 

figyelmet, külön pedagógiai segítséget igényelnének, hogy fejlődésük maradéktalanul 

biztosítva legyen. Erre a jelenlegi oktatási rendszer csak az említett módon ad lehetőséget, 

ami nem teljesen kielégítő. (ahogy eddig sem volt az.) 

Humán2 

Történelem versenyeredmények: 

Dr. Ertl Péter, Oláh Lajos: 

 OKPV regionális döntő 

Hajdú Zsoltné: 

 Az Estöri versenyen 4 csapatot (12 fő) indított, és mindegyik továbbjutott a 2. és 3. 

fordulóba. Egy csapat bekerült a legjobb a 14 közé, és végül különdíjjal a 6. helyen 

végeztek. 

 A filozófia OKTV döntőjében 31. helyezést ért el a tanítványa. 

Latin versenyeredmények 
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Talabér Nagy Judit: 

 OKTV döntő 32. hely 

Talabér Miklós: 

 Ábel Jenő Latin Tanulmányi Verseny országos 13. hely 

Nyelv1 

A nyelvvizsgák nagy száma mutatja, hogy mind a tanórai, mind a tanórán kívüli 

tehetséggondozás – a nem jelenléti oktatás ellenére is – jól működött. Az idei tanévben 

összesen 96 középfokú és 6 felsőfokú komplex angol nyelvvizsgát szereztek diákjaink. 

Oroszból 2 diákunk tett sikeres középfokú komplex nyelvvizsgát. 

A sikeres nyelvvizsga számunkra sikeres versenyeredménynek számít. Mivel egész 

csoportokat készítünk a B2-es komplex vizsgára, kevés idő marad másfajta 

versenyfelkészítésre. 

Az angol OKTV-n induló diákjaink közül 1 fő bejutott a döntőbe, amely a vírushelyzet miatt 

sajnos nem került megrendezésre, így a második forduló alapján hirdettek eredményt. Ez 

alapján Dobos Lili (12.c) 3. helyezést ért el. Felkészítő tanára Imre Zoltán volt. 

Az orosz OKTV-n is indultak diákjaink, de az idén nem jutottak be a döntőbe. 

Diákjaink más versenyeken is indultak ebben a tanévben:  

 Public Speaking Competition (szónokverseny): 23 diák nevezett a versenyre, 2 fő – 

Herman-Nagy Zsófia 9.ny és Palóczi Dániel 11.b. – jutott be az országos fordulóba. 

 London Bridge Verseny: Hague Dóra (5.a) - országos 3. helyezés 

Ebben a tanévben az alábbi szakköröket tartottuk: 

 OKTV-re felkészítő szakkör (angol) 

 11-12. o. nyelvvizsga / OKTV felkészítő szakkör (orosz) 

 9.o. nyelvvizsga előkészítő szakkör (angol) 

Korrepetálások igény szerint valósultak meg; elsősorban a 9.ny osztályban szorult 

támogatásra 1-2 diák, hogy az általános iskolából hozott hátrányukat, lemaradásukat 

csökkentsük.  

Nyelv2 

A nyelvtanítás fő célja iskolánkban a középfokú nyelvvizsga (adott esetben felsőfokú 

nyelvvizsga) megszerzése az első idegen nyelvből és lehetőleg a második idegen nyelvből is. 
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Több évfolyamon a cél elérése érdekében szakköröket is tartottunk. Ebben az értelemben a 

sikeres nyelvvizsga számunkra sikeres „versenyeredménynek” számit. Mivel a nyelvoktatás 

keretében egész csoportokat (osztályokat) készítünk fel a B2 es nyelvvizsgára nem nagyon 

marad időnk másfajta versenyfelkészítésre. Ennek ellenére ebben a tanévben több német és 

olasz nyelvi versenyen is részt vettünk.  

Ebben a tanévben munkaközösségünkben egy olasz középfokú, két francia középfokú, két 

német felsőfokú és 60 német középfokú nyelvvizsgát tettek le diákjaink.  

Versenyeredmények: 

Német: 

Sebők Boglárka 8.a 
Szolnoki Országos Német 

Nyelvi Verseny 

megyei 1.hely, Országos 

döntő 7.hely 

Kaáli 

Krisztina  

Rácz Péter Tibor 8.a 
Szolnoki Országos Német 

Nyelvi Verseny 
megyei 2.hely 

Kaáli 

Krisztina  

Ritz Júlia 8.a 
Szolnoki Országos Német 

Nyelvi Verseny 
megyei 6.hely 

Kaáli 

Krisztina  

Szabó Lilla Kitti 8.a 
Szolnoki Országos Német 

Nyelvi Verseny 
megyei 11.hely 

Kaáli 

Krisztina  

Hague Róbert 

Denis 
8.a 

Szolnoki Országos Német 

Nyelvi Verseny 
megyei 5.hely 

Kaáli 

Krisztina  

Kaáli Anna 9.a 
Löwenzahn német verseny 

(ELT Hungary) 

megyei 1.hely, Országos 

döntő 5.hely 

Kaáli 

Krisztina  

Rácz Péter Tibor 8.a 
Löwenzahn német verseny 

(ELT Hungary) 

megyei 5.hely, Országos 

döntő 25.hely 

Kaáli 

Krisztina  

Ritz Júlia 8.a 
Löwenzahn német verseny 

(ELT Hungary) 

megyei 6.hely, Országos 

döntő 30.hely 

Kaáli 

Krisztina  

Vásárhelyi Valéria 

Helga 
8.a 

Löwenzahn német verseny 

(ELT Hungary) 

megyei 1.hely, Országos 

döntő 1.hely 

Kaáli 

Krisztina  

Sebők Boglárka 8.a 
Löwenzahn német verseny 

(ELT Hungary) 

megyei 1.hely, Országos 

döntő 5.hely 

Kaáli 

Krisztina  

Olasz: 
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Pálinkás Maja 11.c Olasz OKTV 3. forduló (döntő) 4.hely Ertl Péter 

Jakab Noémi Nelli 12.b Olasz OKTV 3. forduló (döntő) 26.hely Ertl Péter 

Reál1 

Idén a versenyek jó része elmaradt vagy kevesebb fordulóval zajlott. A versenyekre való 

jelentkezéshez sem sikerült a diákokat mozgósítani ebben a járványügyi helyzetben. 

A szakköröket azért rendszeresen megtartottuk online is. 

Az eredményeket a mellékelt táblázat mutatja. 

A felzárkóztatásra is lehetőség volt az online oktatásban is, külön konzultáltunk a karantén 

vagy betegség miatt elmaradó tanulókkal, illetve küldtük számukra az anyagokat. 

A tanórákat sok kolléga a munkaközösségünkből rendszeresen felvette, így a hiányzók tudtak 

pótolni. 

Reál2 

A tehetséggondozás szakkörök, illetve érettségi és versenyfelkészítés keretében valósult meg. 

5. évfolyamon a tanórák keretében csoportbontásban, 6. évfolyamon természettudományos 

laborgyakorlatok szakkör, 7-8. évfolyamon biológia szakkör és kémia versenyfelkészítés, 8. 

és 9. évfolyamon biológia orientáció keretében folyt a felkészítés. 11. és 12. évfolyamon 

biológiából és földrajzból volt OKTV-re felkészítő foglalkozás. 

Testnevelés 

A tanévben az összes Diákolimpiai versenyünk elmaradt, így nem volt lehetőségünk a 

tehetséggondozásra ilyen téren. 

Az év során megvalósult tantárgyi mérések, vizsgák eredményei 

Az éves kötelező NETFIT méréseket a jelenléti oktatásban résztvevőknek elkezdtük ugyan, 

de befejezni már nem volt lehetőségünk. 

 

Az év során megvalósult tantárgyi mérések, vizsgák eredményei 

Humán1 

A tanév során a vizsgák elmaradtak. 

Az érettségi vizsgák átlaga magyar nyelv és irodalomból 
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12.a: 4, 6 

12.b: 4, 78 

12:c:4, 46 

Humán2 

A járványhelyzet miatt az idei házi vizsgák elmaradtak. 

Az érettségi vizsgák eredménye: 

Történelem: 

12.a alap: 26 fő, átlag: 68 % 4,07 - Szilágyi Mária (Legjobb eredmény: 90%, leggyengébb 

eredmény: 44%) 

12.b alap: 26 fő, átlag: 70 %, 4,1 - Cselényi Tünde (Legjobb eredmény: 99%, leggyengébb 

eredmény: 47 %) 

12.c alap: 17 fő, átlag: 4,53 -Hajdú Zsoltné (Legjobb eredmény: 100%, leggyengébb 

eredmény: 62%) 

12. ab fakultáció: 8 fő, átlag: 5 -Oláh Lajos (Legjobb eredmény: 91%, leggyengébb 

eredmény: 73%) 

12.c fakultáció: 16 fő, átlag: 4,87 – Bödő Krisztián (Legjobb eredmény: 87%, leggyengébb 

eredmény: 41%) 

Latin nyelv: 

tavasz: 10.ab: 12 fő, 78%, 4,58 - Talabér-Nagy Judit 

ősz: 11.a és 11.b: 15 fő, 85%, 4,66 - Talabér-Nagy Judit  

Filozófia: 

1 fő, 99%, 5 - Hajdú Zsoltné 

Nyelv1 

Tanár Házi vizsga 

Haraszti Zsuzsanna 

Schmidt Anett 

Vid Zsuzsanna 

9.ny angol: 4,81 

Haraszti Zsuzsanna 11.ac II. alap angol: 4,75 

Imre Zoltán 11.ac II. alap angol: 5,00 
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Hegedüs Ágnes 11.ac II. fakt angol: 5,00 

Szilágyi Mária  11.abc II. orosz: 4,6 

 

 

Idegen nyelvi kompetenciamérés (angol): 

6.b osztály: 94,8% 

8.b osztály: 97,1% 

Az 5. és 7. évfolyamos házi vizsga az idei tanévben elmaradt. 

Orosz nyelvből az idei tanévben nem volt érettségiző diákunk. 

Nyelv2 

Érettségi vizsgák: 

Olasz nyelv: 

 Dr. Ertl Péter közép 12.o: 5,0 

 Dr. Ertl Péter emelt: 5,0 

Francia nyelv: 

 Patai Ágnes közép 12.o: 4,0 

 Patai Ágnes emelt: 5,0 

Német nyelv: 

 Schmidt Anett:10.a közép 5,0, 12.a közép 5,0, 12.a emelt 5,0 

 Helfrich Nikolett: 12.a közép 4,52 

 Lendvai Emese: 12.b közép 5,0 

Osztály Érettségi Szint 

12.a angol 
4,8 – 86,7% közép 

5,00 – 74,8% emelt 

12.b angol 
5,00 – 97% közép 

4,9 – 77,5% emelt 

12.c angol 
4,00 – 76,5% közép 

5,00 – 87,1 emelt 

NR 1 5,00 – 95,3% közép 

NR 2 
4,94 – 92,3% közép 

5,00 – 90% emelt 
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 Fritzné Terbe Krisztina: 11.a közép 4,92 

 Kaáli Krisztina 11.c közép 4,92 

 Soltész Ildikó: 11.c közép 5,0, 11.a közép 5,0 

 Kiss Jolán közép 10.c 4,93 

Kompetencia mérések eredményei:  

 6.a 90,2 % Felkészítő tanár: Talabér-Nagy Judit  

 8.a 93,1 Felkészítő tanárok: Deminger Kornélia, Kaáli Krisztina, 

Házi vizsgák:  

9ny: 

 4,8 Felkészítő tanárok: Kaáli Krisztina, Dr. Terbe Istvánné, Fritzné Terbe Krisztina 

11. évfolyam:  

 francia:5,0; Miklósi Ilona 

 olasz 4,13; Dr. Ertl Péter  

 német: 11.bc 4,7 Fritzné Terbe Krisztina, 11.b 4,9 Deminger Kornélia 

Reál1 

Idén a házivizsgák elmaradtak. 

Az érettségi vizsgák eredményit gyűjti össze az alábbi táblázat: 

matematika 

k 12.ab1 alap 21 fő Hübér Magdolna 74% 4,1 

k 12.ab2 alap 25 fő Szerticsné Pinczés Mária 74% 4,1 

k 12.c alap 25 fő Herbayné Dudás Éva 74% 4,24 

k 12. emelt 1. 4 fő Kaszta Beáta 93,5% 5 

e 12. emelt 1. 14 fő Kaszta Beáta 77,4% 4,93 

k 12. emelt 2. 1 fő Székely László 99% 5 

e 12. emelt 2. 6 fő Székely László 69,7% 4,67 

informatika 

e 12. emelt 7 fő Czirjákné Mándity Ivett 84% 5 

e 11. emelt 1 fő Czita Zoltán 95% 5 
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k 
12. emelt 

előrehozott (ősz) 
7 fő Czirjákné Mándity Ivett 95% 5 

k 

11. 

előkészítőelőrehozott 

(ősz) 

14 fő Tempfli Ágota 93% 5 

k 
11. előkészítő 

előrehozott (ősz) 
17 fő Czita Zoltán 92% 5 

k 
11. előkészítő 

előrehozott (tavasz) 
35 fő Czita Zoltán 91% 4,8 

k 
12. rendes (nem 

jártak előkészítőre) 
6 fő  72% 4,2 

fizika 

k 12. emelt 6 fő Szij Orsolya 70% 4,0 

e 12. emelt 2 fő Szij Orsolya 70% 4,5 

Reál2 

Novemberben a 11.b osztály vett részt az OKM Természettudományi próbamérésén. Házi 

vizsgát természettudományos tantárgyakból nem szervez az iskola. 

 

Az intézmény tanórán kívüli (szabadidős) tevékenysége 

Humán2 

Bödő Krisztián: 

 Eger – a török kor emlékei, a vár rejtélyei  

 Városliget – Millennium háza és sportliget 

 Gasztronómiai túra – Olaszország Budapesten  

 Művészmozi (Puskin) 

Hajdú Zsoltné: 

 Emese Park – osztályprogram 
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 Az Estöri kapcsán:  

 a 10.a 6 diákjával látogatás a Laffert Kúriában, Dunaharasztin 

 a 10. a 4 diákjával anyaggyűjtés Gombán, a Fáy Kúriában 

 a 10. a 10 diákjával „életmódtörténeti” bemutató a dunaharaszti tájházban 

 neveléstörténészi előadás szervezése a versenyzőknek 

Talabér Nagy Judit: 

 5 tanulmányi nap szervezése a 6.a osztálynak 

Soltész Ildikó: 

 2 tanulmányi nap szervezése a 11. a osztálynak 

Nyelv1 

Munkaközösségünk több tagja osztályfőnökként, illetve társosztályfőnökként szervezett és 

vett részt iskolai és osztályprogramokon, pl. tanulmányi nap, osztálykirándulás, diáknap, erdei 

iskola, ballagás. 

Munkaközösségünk tagja az iskolai DÖK segítő tanár, aki az egész tanév során – még a 

digitális tanrend ideje alatt is – támogatta a diákok programokkal kapcsolatos ötleteit és azok 

megvalósítását. 

Nyelv2 

A jelenlegi helyzetre (Pandémia) való tekintettel a Regensburgi cserekapcsolatunkat online 

térben Teams-en folytattuk. Célunk az egymással és az egymástól való tanulás volt a két 

iskola között. Bemutattuk egymás iskoláit idegen nyelven. Jövőben is szándékozunk egymás 

országait is megismerni és online térben bemutatni, amennyiben a cserekapcsolat nem 

valósulhat meg. 

Osztályfőnöki 

 Szeptemberben színházi előadások, pl. Vígszínház, Madách és Kolibri Színház, ill. 

mozilátogatás 

 karácsonyi ünnepség osztályszinten, az iskola karácsonyi díszekbe öltöztetése 

 farsangi ünnepség elmaradt, de az osztályok tagjai egy napra általuk választott jelmezbe 

öltöztek 

 DÖK programok: 

o osztályközösség-építő és környezetvédelmet előtérbe helyező programok: 
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 teremdíszítés 

 tablókészítés 

 Adatvédelmi Világnap- keresztrejtvény 

  Repülős nap, papírrepülő dobáló verseny, kisfilm ennek kapcsán 

 Higiéniai Világhét: kép vagy video kézmosásról, ruha adománygyűjtés 

 rejtvényfejtős nyomozós játék 

 Budapest hete: rajz egy híres épületről 

 Mikulásposta, ami a karácsonyi ünnep alatt valósult meg 

 Valentin napi posta 

 farsangi ünnepség elmaradt, de az osztályok tagjai egy napra általuk 

választott jelmezbe öltöztek, iskola farsangi díszítése 

 olasz konyha napja, étkező díszítése olasz stílusban 

 faültetés 

 plakátkészítés feltalálókról 

o DIÁKNAP programjai  

 Röpi -, Kosár-, Fociláz, Számháború 

 Vízipisztoly csata 

 Szabadulószoba (2 teremben), LAN szoba, Henna festés 

 Kísérletszoba, Társasjáték, GamerRoom, Karaoke 

 MovieRoom, Jóslás, Teaház-büfé, Colour Party 

 ballagásra iskola díszítése- 11. évfolyam szervezte 

 erdei iskola az iskola tanárainak szervezésében: a környéken szervezett napközis jellegű, 

új szemléletű, projekt feladatokat tartalmazó, környezetvédelmet előtérbe helyező, a helyi 

természet- és környezetvédelmi problémákra fókuszáló nagyon sikeres programok 

(Fenntarthatósági projekthét). Az 5. és a 9. évfolyamot érintő új NAT szerint az évi 2 

témahét ennek keretében valósult meg 

  Külön köszönetet érdemelnek a programokat kigondoló, szervező és lebonyolító 

pedagógusok: Schwarczenberger Magdolna, Sete Kriszta, Nusser Katalin, Ónodi-

Hanácsek Györgyi és Czita Zoltán 



32 

 

 egynapos osztálykirándulások szervezése (kerékpáros, autóbuszos, gyalogos, evezős) 

 nyári táborok szervezése 

o vándortábor a Körösök völgyében 

o Rákóczi Szövetség tábora 

 

A tanév során továbbképzésben résztvevő pedagógusok  

Humán1 

A tanév során: Dékányné Varga Krisztina tanárnő végezte, ill. jelenleg is végzi a mozgókép 

és médiaismeret szakot az ELTE-n, ahol jövőre fog végezni. 

Humán2 

Talabér Miklós: angol nyelvtanári szak 

Soltész Ildikó: Goethe Intézet digitális kompetenciák fejlesztése (60 órás továbbképzés) 

Talabér Nagy Judit: „Játékra fel!” 30 órás továbbképzés 

Nyelv1 

Az idei tanévben Vid Zsuzsanna sikeresen megújította mesterpedagógusi címét. 

Csak ingyenes továbbképzéseken vettünk részt, pl.: 

 Nemzeti Pedagógus Kar konferencia, 

 MM publications konferencia az új NAT-ról,  

 Oxford webinarium Learner's agency,  

 KRE webinárium az IKT&online oktatásról 

Nyelv2 

Ebben a tanévben minden nyelvvizsgáztatónak részt kellet venni a BME nyelvvizsgaközpont 

egy standardizációs képzésén és vizsgáján is, amivel felújította az akkreditált vizsgáztatói 

státuszát. 

Osztályfőnöki 

Az Erzsébet Ifjúsági Alap Nonprofit Kft. (továbbiakban Erzsébet Ifjúsági Alap) az EFOP 

1.2.3-VEKOP-15-2015-00001-es jelű, Komplex ifjúsági fejlesztések – új nemzedék újratöltve 

projektben vállalt célkitűzése, hogy támogassa a 12-25 év közötti fiatalokat életpálya 
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tervezésük és sikeres munkaerő piaci elhelyezkedésük során meghozandó döntéseik 

megalapozásában.  

A járványügyi időszakban is törekszünk segítséget nyújtani az osztályközösségek számára 

ONLINE osztályfőnöki órák megtartásával, melyek keretében a fiatalok élményközpontú, 

gyakorlat orientált foglalkozások során reális képet kapnak készségeikről, képességiekről, 

valamint arról mely szakterületeken érhetnek el hosszabb távon is személyes sikereket. 

Reál1 

 Gamification webinárium Papczun Mária 

 Károli Gáspár Református Egyetem Tanítóképző Főiskolai Kara által meghirdetett 

Tehetségeink gazdagítása c. előadássorozat 1. előadása - Papczun Mária 

 Pázmány Péter Katolikus Egyetem Információs Technológiai és Bionikai Kar és a 

Katolikus Pedagógiai Intézet által közösen szervezett továbbképzés - Papczun Mária 

 Felkészítés a pályaorientációt támogató mérőeszköz (POM) használatára és a 

köznevelésben történő alkalmazására – OH - Csiszár Csilla, Kaszta Beáta 

 Módszertani megújító továbbképzés tanárok számára – Neteducatio - Csiszár Csilla 

 Távoktatási és Továbbképzési Intézet: „Projektpedagógia szakmódszertanos 

pedagógus” 30 kredit értékű továbbképzés - Debnárné Vajóczki Krisztina 

Reál2 

Munkaközösségünk tagjai a következő ingyenes továbbképzéseken vettek részt a tanév során: 

 PPKE IKT által szervezett biológia továbbképzés – 1 fő 

 PPKE IKT által szervezett kémia továbbképzés – 4 fő 

 Számítunk a kémiára – 1 fő 

 Kihívás heti egy órában kémiát tanítani – 1fő 

 Kerékpáros vándortáborvezető-képzés – 1fő 

 Pedagógus elsősegélynyújtás oktatóképzés – 1 fő 

 Őszi Pedagógiai Napok (Budapesti POK) – Új tantárgyi szabályozás a 

földrajzoktatásban – 1 fő 

Pénziránytű Tanárklub online szakmai és módszertani előadásai: 

 - Projektkóstoló – Projektoktatás a szakképzésben és a közoktatásban – 1 fő 
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 - Maradjunk játékban! Gamification az oktatásban – 1 fő. 

Testnevelés 

 Abt Krisztina Szociális kompetenciafejlesztés testnevelés órán és a 

sportfoglalkozásokon 

 Abt Krisztina DiaPed-diabetes oktatási program pedagógusoknak 

 Abt Krisztina Pályaorientáció a középiskolában II.  

 Abt Krisztina „Nemzeti Versenysport Szövetség - Sport a testnevelésen túl” 

 

A pedagógusok által kezdeményezett innovációk 

Humán1 

Rajz és vizuális kultúra kiállítás működött. 

Szeptemberben egyik volt diákunk Sipos Péter kiállítása, ill. tavasszal a Van művészi vénád? 

című verseny vándorkiállítása. Mindkettőt Dékányné Varga Krisztina tanárnő szervezte.  

Humán2 

Cselényi Tünde:  

 a Tavaszi Pedagógiai Napokon az „Árnyéknap” jó gyakorlatának megosztása 

Hajdú Zsoltné:  

 a bázisintézményi munka beindítása, munkatervek elkészítése 

 3 alkalommal koordinátori feladatok elvégzése 

o Sete Krisztina jóvoltából a 9. évfolyamos erdei iskola programjának 

megosztása jó gyakorlatként PPT formájában és a POK kiadványában 

o  a Tavaszi Pedagógiai Napokon a pályaorientációs témában  

"Pályaválasztás segítése az online térben" Szertics Marika előadásának 

szervezése 

o  a Tavaszi Pedagógiai Napokon "Városi iskola és Árnyéknap" jó 

gyakorlatának    megosztása Cselényi Tünde és Dr. Fehérné Horák Judit 

közreműködésével 

Nyelv1 
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Az idei tanévben munkaközösségünk első alkalommal rendezte meg a Public Speaking 

Competition elnevezésű szónokversenyt, amelyre szép számmal (több, mint 20 fő) 

jelentkeztek a diákok. 

Nyelv2 

Az idén először szerveztünk nyelvi osztályozó vizsgát online formában, amit sikeresen és 

zökkenésmentesen meg tudtunk valósítani. és egyszerűsítette munkánkat is. 

Reál1 

Czirjákné Mándity Ivett már 3. éve a Matehetsz (Magyar Tehetségsegítő Szervezetek 

Szövetsége) tutoraként dolgozik, ahol a Nemzeti Tehetség programmal együttműködve az 

ország tehetséges tanulóit segítik, támogatják többféle módon. Idén iskolánkból 11 gyerek 

vett tutoráltként részt a programban, ahol élményhétvégeken, élménytáborokban, szakmai 

programokon jártak. Iskolánk tanulói több mint 2.000.000 Ft ösztöndíjat kaptak idén 

laptopok, informatikai eszközök formájában, melyek nagy segítségére voltak a gyerekeknek a 

tanulásban (a kialakult karanténhelyzet alatt). 

Reál2 

Iskolánkat ebben a tanévben nemzetközi szinten is képviseltük a Kölcsey Tudományos Diák 

és Didaktikai Konferencián, melyet testvériskolánk, a szatmárnémeti Kölcsey Ferenc 

Főgimnázium online szervezett decemberben. Két szekcióban is neveztünk: 

- Tudományos dolgozat kategóriában végzős diákunk (PL) mutatta be előző évi OKTV 

pályamunkáját „Halásztelek népességföldrajzi adottságai és ezek következményei” 

címmel, melyet különdíjjal jutalmazott a konferencia zsűrije. 

- A Didaktika szekcióban a Tanítás új eszközökkel kategóriában jó gyakorlatként a 

kilencedikes erdei iskola, mint fenntarthatósági és digitális projekthét (CZ, SM, SK) 

szakmai és módszertani koncepcióját, illetve tapasztalatait mutattuk be a határon túli 

kollégáknak. 

 

Iskolai szociális munka bevezetésével kapcsolatos észrevételek, tapasztalatok 

A 2020/21-es tanévben a járványügyi helyzet miatt a csoportos, közösségi tevékenységre igen 

korlátozott lehetőség adódott az iskolában. Az ügyeleti időm keddenként 11 óra 16 óráig 

tartott.  
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A 2020/2021-as tanévben 683 tanuló járt a 4+1 és a 8 osztályos gimnáziumi osztályokba. Az 

iskolában iskolapszichológus, védőnő is dolgozik.  

Többször beszéltem az intézményben dolgozó alkalmazottakkal, pedagógusokkal, 

iskolapszichológussal. 

Az osztályfőnöki munkaközösség vezetőjével megbeszélést tartottunk, ahol a KIABÁL 

áldozattáválást megelőző társasjáték tematikájáról, a prevenciós foglalkozásokról tárgyaltunk.    

Az év folyamán két diák ügyében történtek szakmai megbeszélések, több alkalommal. 

Az iskola pszichológussal közösen kidolgoztuk a 4 osztályfőnöki órát felölelő 

csoportfoglalkozást. 

A járványügyi helyzetben egyéni megkeresések nem történtek.  

Csatlakoztam a DÖK online felületéhez, és a június 4-én tevékenyen részt vettem a 

Diáknapon.  

Osztályfőnöki óra keretében a KIABÁL társasjátékot sikeresen lebonyolítottuk kollégámmal 

közösen a 9.B osztályban.  

 

A 2021/22-es tanévben tervezem: 

 - az osztályfőnöki munkaközösség tagjaival személyes munkakapcsolat erősítése. 

 - Bernáth Ildikó iskolapszichológussal közösen kidogozott drog/alkohol függőséggel 

kapcsolatos csoportokat elindítani. 

 - a DÖK üléseken, a közösségi életben rendszeresen szeretnék megjelenni, 

tevékenykedni. 

 

Az iskolapszichológus feladataival kapcsolatos észrevételek, tapasztalatok, jelzések 

A tanév során főként egyéni ellátásokra került sor, a járványhelyzet miatt a tervezett csoportos 

foglalkozások elmaradtak, vagy a következő tanévre tolódtak át. Az egyéni foglalkozások 

összesen 37 főt érintettek (26 fő lány és 11 fő fiú). 

Az egyéni foglalkozásokra általában a szülő vagy az osztályfőnök jelzése alapján került sor. A 

nagykorú diákok, illetve a „nagy gimisek” pedig már gyakran saját maguk jelentkeztek egyéni 

tanácsadásra- főleg továbbtanulási, vagy önismereti szándékkal. Az egyéni tanácsadások oka 

különböző: magatartási problémáktól, a családi konfliktusokon át a tanulási és motivációs 

problémákig; önismereti igényig, a szociális kapcsolatokig. Ebben a tanévben is több olyan 

problémával kerestek meg a szülők, amelyek már túlmutatnak az iskolapszichológus 

kompetencia körén (családi rendszer zavara, válás, pszichés megbetegedés) - ezekben az 
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esetekben a megfelelő szakemberekhez továbbirányítottam őket, illetve a már más helyen 

ellátásban lévők esetén felvettem a kapcsolatot az ellátó szakemberrel konzultáció okán. 

 A pedagógus kollégák is gyakran fordulnak hozzám kérdéseikkel (főleg az osztályfőnökökre 

jellemző), de jelen tanévben is fordultak hozzám személyesebb jellegű problémával is.  

Munkakörülmények és tárgyi eszközök: 

Pszichológiai tanácsadásra kiváló terepet nyújt a 327-es szoba. A tárgyi eszközökben az 

elmúlt tanévhez képest változás nem történt. Munkakörülményeim teljes mértékben 

megfelelőek. 

Tanulási nehézségek azonosítása, beilleszkedési és magatartási zavarok feltárása és elemzése: 

Jelen tanévben egy új SNI kategóriával rendelkező (ADHD) diák érkezett intézményünkbe- 

az ő felülvizsgálatára még várunk. SNI tanulóin létszáma jelen tanévben 2 fő volt. 

Új BTMN tanuló nem érkezett a tanév során; jelenleg 5 gyermek rendelkezik BTMN 

diagnózissal. 3 fő esetében a jelen tanév volt esedékes a felülvizsgálatra.  

Továbbra is figyelemmel kísérem a szakvéleménnyel rendelkező gyermekek fejlődését, 

megismerkedtem az új szakvélemények tartalmával, szem előtt tartom a felülvizsgálati 

időpontokat és továbbra is segítek a jelentkezési lapok kitöltésében, konzultálok az adott 

gyermeket tanító kollégákkal. 

Konzultációs lehetőség biztosítása gyermekek, szülők és pedagógusok számára: 

Igyekszem alkalmazkodni az igényekhez, hiszen a szülők általában csak az esti órákban 

tudnak bejönni hozzám- szerencsére a szülők szívesen élnek ezzel a lehetőséggel. A pandémia 

miatt a szülőkkel való személyes konzultációk helyett online konzultációt biztosítottam. 

Esetmegbeszélési lehetőség biztosítása a gyermekeket tanítók számára: 

Igényeknek megfelelően közösen egyeztetett időpontban mindig biztosítom rá a lehetőséget.  

Személyiség és készségfejlesztő tréningek tartása gyermekcsoportokban: 

Jelen tanévben hasonló tematikájú csoportok tartására nem jelentkezett igény.  

Intézményekkel és más szakemberekkel való kapcsolattartás az esetek függvényében. 

Továbbra is rendszeres a kapcsolatom az iskolapszichológus kollégákkal, az 

iskolapszichológus koordinátorral, a helyi pedagógiai szakszolgálattal, gyermekjóléti 

szolgálattal, a saját iskolai szociális segítőnkkel. Rendszeresen járok az iskolapszichológus 
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koordinátor által szervezett iskolapszichológusi értekezletekre, esetmegbeszélőkre, tematikus 

megbeszélésekre, melyek nagymértékben segítik a szakmai fejlődésemet. 

Pályaválasztási tanácsadás: 

 A pályaválasztási tanácsadás ingyenes formában a Pest Megyei Pedagógiai Szakszolgálat 

Által Budapesten biztosított. 

Prevenciós munka 

Prevenció és szemléletformálás céljából előadások tartása nevelési, vagy szülői 

értekezleteken, ill. tematikus csoportok formájában: 

Személyesen én nem tartottam ilyen jellegű előadásokat, a felkínálkozó tavaly tavaszra 

szervezett drogprevenciós programot tavaly is és idén is a vírushelyzet húzta keresztül. 

Kiegészítés:  

Szeptemberben részt vettem a 8. osztályosok erdei iskoláján, ahol csapatépítő foglalkozásokat 

tartottam Helfrich Nikolett kollégámmal közösen. 

Iskolánk részt vett egy kongnitív képességvizsgáló eljárás magyar sztenderdizációjában. 

Összesen 11 diáknak volt lehetősége részt venni ebben, ebből 9 fő élt is vele. 

Jelen tanévben is részt vettem a leendő „kisgimnazisták” a szóbeli felvételi eljárásában a 

felvételi bizottság tagjaként.  

A karantén alatt a korábban megkezdett eseteimet folytattam, illetve lezártam. Telefonon, 

Viberen, Messengeren, Facebookon és e-mailben folyamatosan elérhető voltam a járvány 

alatt- akár a hétvégéken is. Szülők és gyerekek egyaránt jelentkeztek: több szülő jelzett 

problémát az online tanulással, a gyermek motiválatlanságával kapcsolatban, mely az elmúlt 

tanévhez képest sokkal mélyebb problémaként jelent meg. Igyekeztem a kollégákkal is 

felvenni és tartani a kapcsolatot ezekben az esetekben, valamint a gyereket és a szülőt is 

hatékony tanácsadásban részesíteni.  

 

Kapcsolat más intézményekkel (tankerülettel, a tankerület intézményeivel, 

közművelődési, szociális, egészségügyi, alapítvány, egyéb…) 

Nyelv1 

Vid Zsuzsanna kolléganőnk jóvoltából kapcsolatot tartunk fenn a Károli Gáspár Református 

Egyetemmel. Az angol szakos hallgatók nálunk végzik iskolai gyakorlatukat a tanárnő 

mentorálásával. 
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Reál2 

A tanév során a következő intézmények, szervezetek segítették munkánkat: 

1. „Városbarát 2310 Szigetszentmiklóson élünk” egyesülettel együttműködve a Városi 

Civil Alap keretében, „Szigetszentmiklós természeti értékeit középpontba helyező 

nyári tábor” címmel elkészítettünk egy pályázati anyagot, amelyet az egyesület 

benyújtott és a pályázatot befogadták. 

Partnereink erdei iskolák szervezésében: 

2. Duna-Ipoly Nemzeti Park – A szigetszentmiklósi olajszennyezés helyszínével, és az 

úszólápok bemutatásával kapcsolatos foglalkozás megtartásával kapcsolatban 

egyeztettünk. 

3. Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság - A szigetszentmiklósi olajszennyezés 

helyszínével és magával a szennyezéssel és elhárításával kapcsolatos foglalkozás 

megtartásával kapcsolatban egyeztettünk, illetve sikeresen meg is szerveztük a 

foglalkozást. 

4. Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület - Évek óta fennálló kapcsolatunk 

van az egyesülettel, rendszeresen hívunk foglalkozásokat tartó szakembert különböző 

témákban. 

5. Ráckevei Erdészet – Az erdészek munkájával, a fenntartható erdőgazdálkodással 

kapcsolatos foglalkozás és az erdőhasználattal kapcsolatban egyeztettünk. 

6. Szigetszentmiklós Város Önkormányzata – a helyszínekkel kapcsolatban kértünk és 

kaptunk segítséget. 

7. ÖSVÉNY Oktatóközpont - Évek óta a 9-es erdei iskola programjait biztosítják. 

 

A pályaválasztás tapasztalatai, eredményei (továbbtanulási mutatók) 

96 végzős diákunkból 91-en szolgáltattak adatot a továbbtanulási eredményeikről.  

Ebből 4 tanuló nem tanul tovább. 4 tanuló külföldön fog tanulni. 

A továbbtanuló 87 fő az alábbi irányokba indult: 

 25 főt vettek fel valamilyen mérnöki karra, 13 fő gépészettel kapcsolatos, 10 fő 

informatikával kapcsolatos irányt vett, 2 fő vegyészmérnöki karra megy tovább. 

 21 fő tanul tovább gazdasági szakokon 
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 10 fő fog valamilyen egészségügyi vonalon tanulni (2 orvos, 2 gyógyszerész, 3 

gyógytornász, 3 eü-i szervező) 

 5 fő pszichológiát fog hallgatni  

 5 fő tanárnak készül (német-info, német nemzetiségi, angol-olasz, angol-történelem, 

konduktor) + 1 fő a zeneakadémián fog zenetanárnak tanulni 

 4 fő kommunikációval kíván foglalkozni 

 4 fő lesz jogász 

 2 szabadbölcsész 1 germanisztika és 1 anglisztika szakos lesz 

 2 fő közösségszervező 

 1 fő kertészmérnök 

 1 fő grafikus 

Végzőseink 96% tanul tovább. 

80 %-uk az első helyen jelölt helyre nyert felvételt. (13% a második és 7% a harmadik hely) 

Tanulóink többsége, 89+2% államilag finanszírozott helyre nyert felvételt. 

 

Versenyeredmények 

Tanulmányi versenyek 

Tanulmányi 

verseny 

megnevezése 

Verseny 

szintje 

fő helyezés 

Zrínyi Ilona 

matematika 

verseny 

M 32 

fő 

1.2.3.4.5.7.13.16.17.21.24.25.26.28.29.34.37.40.45.46.49.56.62.71.90.99.1

19.128.137.148.160.190. 

Zrínyi Ilona 

matematika 

verseny 

O 3 fő 15.30.39. 

Van művészi 

vénád? 

nemzetközi 

verseny 

O 4 fő 3.3.7-10.7-10. 

Tudásbajnoksá

g 

(természetisme

ret) 

M 1 fő 6. 

Tudásbajnoksá

g (matematika) 

M 2 fő 1.1. 

Tudásbajnoksá

g (matematika) 

O 2 fő 17.39. 

Tudásbajnoksá

g (magyar 

nyelv) 

M 5 fő 1.2.3.4.15. 

Tudásbajnoksá

g (magyar 

nyelv) 

O 2 fő 1.23. 

Tudásbajnoksá M 4 fő 3.3.4.5. 
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g (irodalom) 

Tudásbajnoksá

g (irodalom) 

O 3 fő 2.5.40. 

Tudásbajnoksá

g (angol nyelv) 

M 2 fő 1.6. 

Tudásbajnoksá

g (angol nyelv) 

O 1 fő 40. 

Történelem 

OKTV 

O 4 fő   

Szolnoki 

Országos 

Német Nyelvi 

Verseny 

M 5 fő 1.2.5.6.11 

Szolnoki 

Országos 

Német Nyelvi 

Verseny 

O 1 fő 7. 

Simonyi 

Zsigmond 

helyesírási 

verseny 

M 11 

fő 

1.3.5.6.8.10.14.17.19.20.22. 

Simonyi 

Zsigmond 

helyesírási 

verseny 

O 1 fő 26. 

Rajz OKTV O 1 fő 32. 

Pest Megyei 

Matematikaver

seny 

O 5 fő 2.2.9.11.13. 

Öveges József 

Fizikaverseny 

M 2 fő 3.7. 

Országos 

Grafikus 

Programozási 

Verseny 

O 1 fő 5. 

Olasz OKTV O 7 fő 4.26. 

OKTV magyar 

nyelv 

O 3 fő 28. 

OKTV 

Informatika 

programozás 

O 1 fő   

OITV 

programozás 

O 3 fő 9.28.32. 

Nemes 

Tihamér 

Programozási 

Verseny 

O 2 fő 33.55. 

Magyar 

Feltalálók, 

Tudósok és 

Felfedezők 

Országos 

Csapatverseny 

O 3 fő 2.2.2. 

Löwenzahn 

német verseny 

(ELT Hungary) 

M 5 fő 1.1.1.5.6. 

Löwenzahn 

német verseny 

(ELT Hungary) 

O 5 fő 1.5.5.25.30. 
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Lotz János 

szövegértési és 

helyesírási 

verseny 

M 3 fő 1.2.2. 

London Bridge 

angol verseny 

O 1 fő 3. 

LOGO kupa O 3 fő 8.8.8. 

Latin OKTV O 8 fő 32. 

Kortárs 

Műelemző 

Verseny 2021 

O 6 fő 1.1.2.5.6.11. 

Kenguru 

Nemzetközi 

Matematika 

Verseny 

O 14 

fő 

15.16.38.39.42.47.60.61.69.71.78.80.87.100. 

Kárpát-

medencei 

Magyar 

Feltalálók, 

Tudósok és 

Felfedezők 

verseny 

O 8 fő 2.2.2.2.3.3.3.3. 

Id. Szántay 

Csaba 

Országos 

Általános 

Iskolai 

Kémiaverseny 

O 4 fő 6.6.6.6. 

Fizika OKTV O 3 fő   

Filozófia 

OKTV 

O 1 fő 31. 

Estöri O 3 fő 6.6.6. 

ELTE E-Hód: 

Hódítsd meg a 

biteket 

informatika 

verseny 

O 6 fő 1.6.7.9.9.10. 

Curie Kémia 

Emlékverseny 

M 10 

fő 

4.5.6.9.18.19.20.22.27.33. 

Curie Kémia 

Emlékverseny 

O 4 fő 3.9.15.17. 

Bolyai 

Természettudo

mányi 

Csapatverseny 

M 52 

fő 

1.2.3.4.6.7.8.11.12.13.18.28.32. 

Bolyai 

Természettudo

mányi 

Csapatverseny 

O 4 fő 2. 

Bolyai 

Matematika 

csapatverseny 

9-12. 

M 12 

fő 

22.24.55. 

Bolyai 

Matematika 

Csapatverseny 

5-8. 

M 8 fő 18.22. 

Bolyai 

anyanyelvi 

csapetverseny 

M 28 

fő 

1.9.12.14.23.25.34. 
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(9-12. évf.) 

Bolyai 

anyanyelvi 

csapetverseny 

(9-12. évf.) 

O 4 fő 2. 

Bolyai 

anyanyelvi 

csapatverseny 

(5-8. évf.) 

M 56 

fő 

1.1.1.2.2.3.3.4.5.6.10.11.13.19. 

Bolyai 

anyanyelvi 

csapatverseny 

(5-8. évf.) 

O 12 

fő 

3.7.14. 

Bendegúz 

NyelvÉsz 

M 20 

fő 

1.1.1.1.2.3.5.6.6.7.9.11.12.12.15.13.17.20.25.29. 

Bendegúz 

NyelvÉsz 

O 4 fő 1.22.23.26. 

Arany János 

magyar nyelvi 

verseny 

O 2 fő 1.6. 

Ábel Jenő 

Latin 

Tanulmányi 

Verseny 

O 5 fő 13. 

„Víz-Jel” 

Diákalkotók V. 

Nemzetközi 

Grafikai 

Biennálé, Baja 

O 10 

fő 

5-10., különdíj 

 

Nyelvvizsgák 

1. Mozsár János 9.b angol középfokú komplex   

2. Varga Zsófia Lola 9.b angol középfokú komplex   

3. Sipos Tímea 11.b angol középfokú komplex Euro 

4. Rainer-Micsinyei 

Anna 
11.b angol középfokú komplex LanguageCert 

5. Schuller Patrícia 10.b angol középfokú komplex BME 

6. Potos Bálint János 10.b angol középfokú komplex BME 

7. Pintér Dorottya 10.b angol középfokú komplex BME 

8. Schenker Luca 10.b angol középfokú komplex BME 

9. Tamás Eszter Anna 11.b angol középfokú komplex Origo 

10. Burján Veronika 12.a Angol középfokú komplex BME 

11. Papp Janka 12.a Angol középfokú komplex BME 

12. Bocskai Zsófia 9.c Angol középfokú komplex BME 

13. Deli Dóra 9.c Angol középfokú komplex BME 

14. Horák Zsófia 9.c Angol középfokú komplex BME 

15. Jósvai Franciska 9.c Angol középfokú komplex BME 

16. Kun Norbert Előd 9.c Angol középfokú komplex BME 

17. Mráz Zoltán 9.c Angol középfokú komplex BME 

18. Oláh Eszter 9.c Angol középfokú komplex BME 

19. Szűcs Zsófia 9.c Angol középfokú komplex BME 

20. Török Lili Veronika 9.c Angol középfokú komplex BME 
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21. Varga Vince 9.c Angol középfokú komplex BME 

22. Tari Petra 12.a Angol középfokú komplex Telc 

23. Hadházy Kadosa 12.c Angol középfokú komplex BME 

24. Granc Nóra 10.b Angol középfokú komplex BME 

25. Granc Erika 10.b Angol középfokú komplex BME 

26. Magyar Luca 10.b Angol középfokú komplex BME 

27. Ludányi Csenge 10.b Angol középfokú komplex BME 

28. Káman Zoltán 10.b Angol középfokú komplex BME 

29. Kovács Soma 10.b Angol középfokú komplex BME 

30. Navratil Kitti 12.c Angol középfokú komplex BME 

31. Kóti Kitti 10.b Angol középfokú komplex BME 

32. Fazekas Noémi Alexa 10.b Angol középfokú komplex BME 

33. Mészáros Márton 12.a Angol középfokú komplex BME 

34. Torma Zsófi Lili 12.a Angol középfokú komplex BME 

35. Fehér Dorottya Kata 9.c Angol középfokú komplex BME 

36. Horváth Dorka 9.c Angol középfokú komplex BME 

37. Kelemen Bálint 9.c Angol középfokú komplex BME 

38. Palkó Kornél 9.c Angol középfokú komplex BME 

39. Szabó Hunor 9.c Angol középfokú komplex BME 

40. Zabrinszky Fanni 

Dóra 
9.c Angol középfokú komplex BME 

41. Bartha Levente 10.b Angol középfokú komplex BME 

42. Kogyila Kata 10.b Angol középfokú komplex BME 

43. Pusoma Dóra Erzsébet 10.b Angol középfokú komplex BME 

44. Tassy Ádám 12.b Angol felsőfokú komplex Pannon 

45. Lengyel Dániel 11.b Angol középfokú komplex Origo 

46. Pisák András 10.b Angol középfokú komplex Origo 

47. Tornyos Benedek 

Péter 
10.b Angol középfokú komplex Origo 

48. Fider Máté Krisztián 10.b Angol középfokú komplex Origo 

49. Máramarosi Bence 12.b Angol középfokú komplex Origo 

50. Piller Bálint Nándor 12.a Angol középfokú komplex Origo 

51. Prótár Ádám Levente 12.a Angol középfokú komplex Origo 

52. Zöldi Tamás 12.c Angol középfokú komplex Origo 

53. Szilágyi Dorka 12.a Angol középfokú komplex Origo 

54. Ludányi Barnabás 11.b Angol középfokú komplex Origo 

55. Buzás László Sándor 12.a Angol középfokú komplex Origo 

56. Bucsi Boglárka Edit 12.a Angol középfokú komplex Origo 

57. Piros Zsombor 12.a Angol középfokú komplex Origo 

58. Szalontai Rebeka 10.b Angol középfokú komplex Origo 

59. Botos Anna 9.b Angol középfokú komplex BME 

60. Kóti Andrea 10.b Angol középfokú komplex BME 

61. Balla Zsuzsanna 12.c Angol középfokú komplex Pannon 

62. Benyovszky 

Gyöngyvér Estilla 
11.b Angol középfokú komplex   

63. Bujna Vivien Tímea 12.c Angol középfokú komplex emelt szintű érettségi 

64. Takács Hajnalka 12.c Angol középfokú komplex emelt szintű érettségi 
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65. Kéki Bianka 12.a Angol középfokú komplex ECL 

66. Kátai Ágoston István 12.a Angol középfokú komplex Emelt szintű érettségi 

67. Bálint Krisztián 12.c Angol középfokú komplex Emelt érettségi 

68. Benkovics Dániel 12.c Angol középfokú komplex Emelt érettségi 

69. Kerekes Ákos Botond 12.a Angol középfokú komplex Emelt érettségi 

70. Kovács Mátyás 

Márton 
12.a Angol középfokú komplex Emelt érettségi 

71. Holdonner Bálint 12.a Angol középfokú komplex Origo 

72. Ujvári Péter 12.a Angol középfokú komplex BME 

73. Kiss Zoltán 12.c Angol középfokú komplex emelt szintű érettségi 

74. Fehér Sára 9.b Angol középfokú komplex BME 

75. Blaskovits Dóra Sára 9.b Angol középfokú komplex BME 

76. Barsi Botond 10.b Angol középfokú komplex BME 

77. Bai Alexa Mirtill 9.ny Angol középfokú komplex BME 

78. Barta Antónia 9.ny Angol középfokú komplex BME 

79. Budai Levente 9.ny Angol középfokú írásbeli BME 

80. Égi Bálint 9.ny Angol középfokú komplex BME 

81. Gergely Petra Hanna 9.ny Angol középfokú komplex BME 

82. Gombás Vince 9.ny Angol középfokú komplex BME 

83. Guzli Márton 9.ny Angol középfokú komplex BME 

84. Herman-Nagy Zsófia 9.ny Angol középfokú komplex BME 

85. Kiss Roland 9.ny Angol középfokú komplex BME 

86. Matus Márk Olivér 9.ny Angol középfokú komplex BME 

87. Matyi Gábor Dániel 9.ny Angol középfokú komplex BME 

88. Orgován Roland 9.ny Angol középfokú komplex BME 

89. Simon Bendegúz 

Péter 
9.ny Angol középfokú komplex BME 

90. Varga Dorottya 9.ny Angol középfokú komplex BME 

91. Zrinyi Miksa 9.ny Angol középfokú komplex BME 

92. Lugosi Lilla Luca 12.a Angol középfokú komplex BME 

93. Bege Máté 12.b Angol felsőfokú komplex   

94. Igonda Benedek 12.b Angol felsőfokú komplex   

95. Marton Petra Lilla 12.b Angol felsőfokú komplex   

96. Pintér Levente 12.b Angol felsőfokú komplex   

97. Deák Barbara 12.b Angol felsőfokú komplex   

98. Székely Kata 12.b Angol középfokú komplex emelt szintű érettségi 

99. Gyüre Anna 12.b Angol középfokú komplex emelt szintű érettségi 

100. Jakab Noémi Nelli 12.b Angol középfokú komplex emelt szintű érettségi 

101. Jeney Anna 12.b Angol középfokú komplex emelt szintű érettségi 

102. Kaminski Romina 12.b Angol középfokú komplex emelt szintű érettségi 

103. Kiss Kincső Ildikó 12.b Angol középfokú komplex emelt szintű érettségi 

104. Szabó Zsófia 

Gabriella 
12.a Angol középfokú komplex Euroexam 

105. Pintér Levente 12.b Francia középfokú komplex BME 

106. Palásti Tamara 12.b Francia középfokú komplex Emelt szintű érettségi 

107. Czita Kincső Hajna 9.c német középfokú komplex BME 

108. Fekete-Tóth Roberta 9.ny német középfokú komplex BME 
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109. Posta Márton 9.ny német középfokú komplex BME 

110. Domokos Ádám 12.a német középfokú komplex BME 

111. Agócs Gréta 9.a német középfokú komplex BME 

112. Ambrus Amira 9.a német középfokú komplex BME 

113. Bejczy-Kovács Ádám 9.a német középfokú komplex BMe 

114. Csík Noémi Fruzsina 9.a német középfokú komplex BME 

115. Dél Ákos 9.a német középfokú komplex BME 

116. Dolányi Hanna 9.a német középfokú komplex BME 

117. Guranits Noémi 9.a német középfokú komplex BME 

118. Gurney Anna May 9.a német középfokú komplex BME 

119. Haas Gergő Bende 9.a német középfokú komplex BME 

120. Illés Gréta 9.a német középfokú komplex   

121. Jakab Tibor 9.a német középfokú írásbeli BME 

122. Kaáli Anna 9.a német középfokú komplex BME 

123. Kákonyi Donát 9.a német középfokú szóbeli BME 

124. Kánai Noémi 9.a német középfokú komplex BME 

125. Altmann Barna Dániel 10.a Német középfokú komplex BME 

126. Ari Alex 10.a Német középfokú komplex BME 

127. Bakos Kriszta 10.a Német középfokú komplex BME 

128. Bárdos Botond 10.a Német középfokú komplex BME 

129. Cirici Alexandra 10.a Német középfokú komplex BME 

130. Cseresznyés Karina 10.a Német középfokú komplex BME 

131. Csőke Dániel 10.a Német középfokú komplex BME 

132. Domján Alida 10.a Német középfokú komplex BME 

133. Fazekas Emília 10.a Német középfokú komplex BME 

134. Gali Tünde Ilona 10.a Német középfokú komplex BME 

135. Gere Balázs 10.a Német középfokú komplex BME 

136. Gere Éva 10.a Német középfokú komplex BME 

137. Gondos Ágoston 

Dávid 
10.a Német középfokú komplex BME 

138. Kátai Boldizsár Bálint 10.a Német középfokú komplex BME 

139. Komenda Orsolya 10.a Német középfokú komplex BME 

140. Magyar Bendegúz 10.a Német középfokú komplex BME 

141. Nemes Mátyás 10.a Német középfokú komplex BME 

142. Portkó Petra 10.a Német középfokú komplex BME 

143. Potondi Dávid Péter 10.a Német középfokú komplex BME 

144. Rédey Zsuzsanna 10.a Német középfokú komplex BME 

145. Sallay Levente 10.a Német középfokú komplex BME 

146. Scharf Zoltán Kristóf 10.a Német középfokú komplex BME 

147. Springer Nóra Szófia 10.a Német középfokú komplex BME 

148. Széles Tamás 10.a Német középfokú komplex BME 

149. Timár Réka 10.a Német középfokú komplex BME 

150. Zémann Brigitta 10.a Német középfokú komplex BME 

151. Kéki Bianka 12.a Német felsőfokú komplex ECL 

152. Potos Virág Lilien 12.a Német felsőfokú komplex ECL 

153. Erdélyi Krisztina 

Dóra 
9.c Német középfokú komplex BME 
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154. Lehel Nikolett 9.c Német középfokú komplex BME 

155. Liptai Fanni 9.c Német középfokú komplex BME 

156. Meczkó Balázs 9.c Német középfokú komplex BME 

157. Mészáros Dóra 9.c Német középfokú komplex BME 

158. Miklósi Vivien Zoé 9.c Német középfokú komplex BME 

159. Noori Roza 9.c Német középfokú komplex BME 

160. Opre Kinga Teodóra 9.c Német középfokú komplex BME 

161. Pandur Zsófia 9.c Német középfokú komplex BME 

162. Sándor Krisztina 9.c Német középfokú komplex BME 

163. Soós Edina 9.c Német középfokú komplex BME 

164. Storozinszki Otília 9.c Német középfokú komplex BME 

165. Szabó Luca Réka 9.c Német középfokú komplex BME 

166. Székely Csenge 9.c Német középfokú komplex BME 

167. Zábori Enikő 9.c Német középfokú komplex BME 

168. Hegyi Zsanett Klaudia 11.a Német középfokú komplex BME 

169. Kovács Lilien 11.a Német középfokú komplex BME 

170. Prekop Adél 11.a Német középfokú komplex BME 

171. Veréb Dávid Kristóf 11.a Német középfokú komplex BME 

172. Zölley Hanna 

Magdolna 
11.a Német középfokú komplex BME 

173. Iváncsics Babita 11.a Német középfokú komplex BME 

174. Potoniec Vencel 11.a Német középfokú komplex BME 

175. Ambrus Péter 

Benedek 
9.ny Német középfokú komplex BME 

176. Banizs Zsófia 9.ny Német középfokú komplex BME 

177. Bek Imola 9.ny Német középfokú komplex BME 

178. Bihari Janka Lili 9.ny Német középfokú komplex BME 

179. Buzánszky Dóra 9.ny Német középfokú komplex BME 

180. Csóri Luca 9.ny Német középfokú komplex BME 

181. Gyurász Fruzsina 9.ny Német középfokú komplex BME 

182. Kirchner Virág Zsófi 9.ny Német középfokú komplex BME 

183. Kiss Barnabás Tamás 9.ny Német középfokú komplex BME 

184. Kozma Bálint Zoltán 9.ny Német középfokú komplex BME 

185. Mihály Zsanett 9.ny Német középfokú komplex BME 

186. Nagy Csenge Fanni 9.ny Német középfokú komplex BME 

187. Posta Márton 9.ny Német középfokú komplex BME 

188. Simon András 9.ny Német középfokú komplex BME 

189. Váradi Boglárka 9.ny Német középfokú komplex bME 

190. Váradi Zsigmond 

Móric 
10.a Német középfokú komplex BME 

191. Turu Tamás 9.a Német középfokú komplex   

192. Lupa Angelika 9.a Német középfokú komplex   

193. Nagy Kristóf 9.a Német középfokú komplex   

194. Serfőző Bence 9.a Német középfokú komplex BME 

195. Kökény Anna 9.a Német középfokú komplex BME 

196. Szentgyörgyi Petra 9.a Német középfokú komplex BME 

197. Krabót Ádám 9.a Német középfokú komplex BME 
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198. Portkó Ágnes 9.a Német középfokú komplex BME 

199. Jakab Noémi Nelli 12.b Olasz középfokú komplex emelt szintű érettségi 

200. Gyüre Anna 12.b orosz középfokú komplex   

201. Poncsák Kincső 12.b orosz középfokú komplex Origo 

 

Művészeti és sport versenyek 

sportverseny fő hely 

76. DanceNet Kupa 1 fő 4. 

Akrobatikus rock and roll csapat területi 1 fő 1. 

Akrobatikus rock and roll kisformációs területi 1 fő 1. 

Akrobatikus Rock and Roll Országos Bajnokság 1 fő 2. 

Akrobatikus Rock and Roll Országos Bajnokság 1 fő 2. 

Avas Kupa karate verseny 1 fő 3. 

Balaton Kupa 1 fő 2. 

Balaton Kupa országos táncverseny, szóló 1 fő 2. 

Bercsik EV országos Rg , szabad gyakorlat 1 fő 8. 

Bercsik EV Rg országos, labda gyakorlat 1 fő 1. 

Bp. területi bajnokság Latin tánc 1 fő 3. 

Eto Kupa Ritmikus Gimnasztika 1 fő 5. 

Gyerek-Kölyök Magyar Bajnokság 1 fő 2.3.5. 

Hód Kupa 4x50m gyors 1 fő 1. 

I. ETO kupa RG 1 fő 1. 

Junior tőr 1 fő 3. 

kadett OB csapat tőr 1 fő 2. 

Magyar bajnokság U21 latin tánc 1 fő 19. 

Magyar Kupa tőr 1 fő 2. 

Magyar Kupa tőr 1 fő 3. 

Magyar Kupa tőr felnőtt, egyéni 1 fő 8. 

Magyar Kupa tőr, csapat 1 fő 1. 

MK kadett tőr 1 fő 1. 

Női Kadet birkózó OB 1 fő 3. 

OB röplabda 7 fő 14. 

OB röplabda DSE U13 7 fő 12. 

Országos Bajnokság tőr 1 fő 2. 

Rg országos összetett 1 fő 1. 

Rg vidék egyéni buzogány 1 fő 7. 

RG vidékbajnokság 1 fő 3. 

RG Vidékbajnokság csapat 1 fő 2. 

RG Vuelta Kupa 1 fő 1. 

Ritmikus Gimnasztika Vidék 1 fő 10. 

Röplabda U13 DSE 1 fő 12. 
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Serdülő bajnokság 2020 4x100 gyors váltó 1 fő 4. 

Serdülő OB 1 fő 5. 

Sundance Kupa B latin tánc 1 fő 3. 

Szalai János Emlékverseny 4x50 m vegyes 1 fő 1. 

Szalai János Emlékverseny 50 m gyors 1 fő 3. 

TáncSport Magyar Bajnokság 2020 1 fő 21. 

Tőrvívás Országos Bajnokságon újonc korosztályban 1 fő 1. 

Tőrvívás Országos Csapatversenyen újonc 1 fő 2. 

Tőrvívó OB csapat 1 fő 2. 

Úszás BVSC Kupa 100 m gyors 1 fő 6. 

Úszás BVSC Kupa 50 m gyors 1 fő 5. 

Úszás BVSC Kupa 50 m pillangó 1 fő 8. 

WKF karate Liga 1 fő 2. 

 

 

Szigetszentmiklós, 2021. szeptember 3. 

 

 

 

Kissné Hegedűs Éva 

intézményvezető 


