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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 

A munkatervben leírt oktatási célokat és a vállalt feladatokat a járványügyi helyzetnek 

megfelelően, nagyrészt teljesítettük. 

A tavalyi online oktatás során keletkezett elmaradások, illetve a tudás elmélyítése céljából 

kellett foglalkoznunk az előző tanév témaköreivel is, különösen a vizsgázó évfolyamokban 

fókuszáltunk erre, nagyon komoly energiát kellett befektetni tanárnak és diáknak egyaránt. 

A versenyek egy része online vagy az iskolában lett megszervezve, vagy az időpontokat 

módosítva végül valamilyen formában megtartották. 

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

oktatásban zajlott. A tanév során egymást segítettük az új digitális módszerek kipróbálásában 

és elsajátításában. 

 

1.2. Munkavégzésre irányuló jogviszonyok létesítése, megszüntetése, teljes 

foglalkoztatotti állomány változása, humán-erőforrás gazdálkodás  
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/Szöveges beszámoló mellett az 1. sz., 2. számú mellékletek kitöltése./ 

A munkaközösségek szintjén  

Humán1 

A szakos ellátottság hiánya az első félévben egy teljes státusz volt, amelynek az órái szét 

lettek osztva a kollégák között. Félévkor érkezett hozzánk Hepp Noémi, aki átvette ezeket az 

órákat. A magas óraszám miatt a tehetséggondozás nehezen oldható meg elvárásainknak 

megfelelően. Kiemelkedően magas eredményei vannak a munkaközösségnek. 

Legalább egy plusz fél státuszra lenne szükségünk.  

Rajz és vizuális kultúra tantárgyból nagy terhet jelent az egész osztályok tanítása, ami 

általában 34-35 fő.  

Humán2 

Jelenleg munkaközösségünk nem küzd szaktanárhiánnyal. 

Nyelv1 

Munkaközösségünk minden tagja egyetemi végzettséggel rendelkezik. 5 tanár a BME 

akkreditált vizsgáztatója. Idén 2 kolléga tanított két szakot is. 5 fő osztályfőnöki teendőket is 

ellát. 

Nyelv2 

Egyszakos kollégák: 3 fő + 2 óraadó 

Kétszakos kollégák: 7 fő 

12 főből 11 fő rendelkezik egyetemi diplomával és egy fő főiskolai diplomával. 

Reál1 

…Az idei tantárgyfelosztást úgy tudtuk elkészíteni, hogy éppen mindenkinek a közép 

óraszám lett meg, viszont korrepetálást elenyésző mértékben tudtunk meghirdetni, a 

szakköröket több helyen évfolyam szinten össze kellett vonni, egy óraadó nyugdíjast 

alkalmaztunk matematikából. 

A technika oktatást egy óraadó nyugdíjas vállalta, az életvitelt 12-dikben tartós 

helyettesítéssel tudtuk megoldani. 

Év közben januártól elment egy informatika szakos kolléga, akinek a helyére sikerült egy 

óraadót felvennünk. 
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Reál2 

Ebben a tanévben minden tantárgyat megfelelő képesítéssel rendelkező szakos kolléga 

tanított.  

Testnevelés 

A második félévtől egy testnevelő tanárral kevesebben lettünk, így az ő óráit kénytelenek 

voltunk egymás között szétosztani, így előfordult egy olyan helyzet, hogy egy csoportot 2 

vagy 3 tanár is tanított, ami megnehezítette az órai munka előkészítését és az értékelést is. 

 

1.3. Intézményvezetői, intézményvezető-helyettesi pályázatok, kinevezések 

alakulása 

Ebben a tanévben nem volt ilyen pályázat. 

 

1.4. A köznevelési intézményben folytatott törvényességi és egyéb fenntartói 

ellenőrzések típusai, és azok eredménye 

Az Oktatási Hivatal, a kiválasztott nevelési-oktatási intézményekben az egyéni munkarenddel 

rendelkező tanulók osztályozó vizsga kötelezettségének teljesítését és dokumentálását érintő 

szakmai ellenőrzést végzett iskolánkban a 2021/2022. tanév rendjéről szóló 20/2021. (VI. 8.) 

EMMI rendelet 12. §-ának rendelkezése alapján. Az adatszolgáltatás online történt, 

visszajelzést az ellenőrzés eredményéről még nem kaptunk. 

 

1.5. Klebelsberg Képzési Ösztöndíj Program (érintettség esetén végzettséget 

szerzett hallgatók elhelyezése, tapasztalatok) 

Hepp Noémi magyar-biológia szakos pályakezdő pedagógus, Klebelsberg ösztöndíjas, 2022. 

február 28-tól tanít iskolánkban. Eddigi tapasztalataink szerint szakmailag megfelelő, 

kiemelkedően szorgalmas és motivált. Szívesen vállal plusz feladatokat. Bár egy hiányzó 

magyar szakos pedagógus helyére vettük fel, a következő tanévtől már biológiát is fog 

tanítani, amit nagyon szívesen vállal. 
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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-s és BTMN tanulók száma még mindig alacsony az intézményben, de határozottan 

növekvő tendenciát mutat. Ellátásukról részben a szülők gondoskodnak, részben az EGYMI 

utazó pedagógusaival tudjuk az előírt fejlesztésüket ellátni, ez azonban nem mindig sikerül a 

megfelelő óraszámban, a gyógypedagógusok hiánya miatt. 

 

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./ 

Iskolánkban ebben a tanévben 1 fő HH-s tanuló volt, aki semmilyen különleges bánásmódot 

nem igényelt, semmiben nem különbözött a társaitól. Augusztusban átment egy lakóhelyéhez 

közelebbi iskolába. 

 

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

feladatok, tapasztalatok, észrevételek, javaslatok. (online ügyintézés 

tapasztalatai; a beiratkozók/felvételt kérők számának alakulása, ezzel 

kapcsolatos észrevételek, javaslatok) 

/Szöveges beszámoló mellett a 4. számú melléklet kitöltése./ 
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A felvételi eljárásban évek óta többszörös túljelentkezés tapasztalható mindkét tagozatunkon. 

Az 1+4 évfolyamos tagozatra az előző évekhez képest is sokan, 6-szor annyian jelentkeztek, 

mint a meghirdetett helyek száma. A 8 évfolyamos tagozatra az előző években hasonlóan 3,5-

szeres túljelentkezés volt. 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) 

A 2021-es év kompetenciaméréseinek eredményeiről értesültünk 2022 tavaszán. Az elért 

eredményekkel összességében elégedettek vagyunk, mert nagyon alacsony az alapszintet el 

nem érő tanulók aránya (1. táblázat) és az országos átlaghoz képest is nagyon jók az 

eredményeink (3. táblázat). Viszont vannak fejleszthető részterületek is, mert a saját, előző 

években elért eredményeinkhez képest az eredmények nagyrészt nem javultak tovább (), 

illetve a 6. évfolyamon rosszabbak lettek () (2. táblázat). Az eredményeket részletesen is 

értékeltük és nyomon követjük, illetve segítjük a gyengébben teljesítő tanulókat. 



7 

 

Eredményeink az előző évekhez képest 

Kompetenciamérés eredményei 
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Országos 

átlagtól való 

eltérés 

(különbség= 

intézményi 

országos) 

Szignifikáns 

eltérés 

☺ha jobb, 

 ha nincs 

szign. 

eltérés, 

 ha 

rosszabb 

2021 

6. 64 61 95 

Matematika 

6. 1670 1468 202 ☺ 

8. 63 55 87 8. 1847 1609 238 ☺ 

10. 64 54 84 10. 1904 1653 251 ☺ 

9.c. 32 30 94 9.c 1842 1653 189 ☺ 

 Szövegértés 

6. 1734 1478 266 ☺ 

8. 1824 1590 234 ☺ 

10. 1866 1651 215 ☺ 

9.c 1853 1651 202 ☺ 

2019 
6. 68 63 93 

Matematika 
6. 1671 1495 176 ☺ 

8. 66 60 91 8. 1898 1624 274 ☺ 
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10. 60 40 67 10. 1873 1670 203 ☺ 

9. 33 31 94 9.c 1855 1670 185 ☺ 

 
Szövegértés 

6. 1755 1499 296 ☺ 

8. 1840 1608 232 ☺ 

10. 1787 1661 126 ☺ 

9.c 1819 1661 158 ☺ 

2018 

6. 67 65 97 

Matematika 

6. 1766 1499 256 ☺ 

8. 63 59 94 8. 1844 1614 230 ☺ 

10. 66 57 86 10. 1862 1647 215 ☺ 

9.c 34 32 94 9.c 1859 1647 212 ☺ 

 
Szövegértés 

6. 1742 1492 250 ☺ 

8. 1801 1602 199 ☺ 

10. 1818 1630 188 ☺ 

9.c 1809 1636 173 ☺ 

2017 

6. 66 63 95 

Matematika 

6. 1764 1497 267 ☺ 

8. 64 60 94 8. 1825 1612 203 ☺ 

10. 58 54 93 10. 1866 1647 219 ☺ 

9.c 30 27 90 9.c 1779 1647 132 ☺ 

 
Szövegértés 

6. 1788 1503 285 ☺ 

8. 1747 1571 132 ☺ 

10. 1839 1613 226 ☺ 

9.c 1813 1613 200 ☺ 

2016 

6. 66 65 98 

Matematika 

6. 1711 1486 225 ☺ 

8. 67 63 94 8. 1853 1597 256 ☺ 

10. 65 58 89 10. 1877 1641 236 ☺ 

9.c 34 32 94 9.c 1858 1641 217 ☺ 

 
Szövegértés 

6. 1717 1494 223 ☺ 

8. 1784 1568 216 ☺ 

10. 1846 1610 236 ☺ 

9.c 1830 1610 220 ☺ 

10.   a nyolcosztályos képzés 10. osztályát jelenti; 9.c   a nyelvi előkészítő utáni négy 

osztályos képzés 9. osztályát jelenti 
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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 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/ 

2021/2022-es tanév I. félév 

Teams, XMind, Learning Apps, Wakelet, . Redmenta, Forms, Quizlet, Quizizz, Socrative, 

Kahoot, iSLCollective, Edpuzzle, Wordwall, Mentimeter, Liveworksheets, Random Group 

Generator 

2.9. Digitális oktatással kapcsolatos tapasztalatok, meglátások, 

intézkedések, specifikus kihívások 2021/2022-es tanév I. félév 

Rendkívüli szünetek elrendelése normál munka-, illetve tanítási rendben  

/6. számú melléklet kitöltése./ 

Munkaközösségek beszámolói: 

Humán1 

A Teams felületét szinte kivétel nélkül mindannyian továbbra is használjuk. Többféle 

alkalmazást hatékonyan beépítettünk a tananyagba (XMind, Learning Apps, pl.Wakelet), ill. 

pár ízben gemifikációs feladatokat adtunk. (A projektmunkák már természetesnek számítanak. 

Humán2 

A Teams rendszeres használata egymással és a diákokkal való kapcsolattartásra, feladatok 

kiadására és beszedésére. 

Nyelv1 
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Munkaközösségünk az előző tanévek során digitális tanrend idején a Teams platformon 

dolgozott. Ezt a platformot továbbra is gyakran használjuk, akár üzenetváltásokhoz, akár 

feladatok kiadására, akár csak a diákok számára 1-1 emlékeztető megírásához.  

A tanórákról hiányzó diákokkal itt fel tudjuk venni a kapcsolatot, ami nagyon praktikus, így 

gyorsabban tudják a lemaradásokat pótolni.  

Ezen kívül kialakítottunk egy digitális adatbázist a kollégák számára, ahol dolgozatokat, 

feladatokat, hanganyagokat, érdekes feladatokat tudunk megosztani egymással.  

A Teams-en kívül továbbra is nagyon sok programot és weboldalt használunk, pl. Redmenta, 

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

Wordwall, Mentimeter, Liveworksheets, Random Group Generator. 

Nyelv2 

Munkaközösségünk idén is 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. 

A digitális munkarend legnagyobb pozitívuma volt, 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.  

Megtapasztaltuk, hogy milyen jól tudunk kollégaként együttműködni a munkaközösségben 

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

feltöltöttünk közös használatú anyagokat). 

Reál1 

…A reál munkaközösség tagjai továbbra is használják a digitális platformokat, beépítik a 

jelenléti oktatásba a tanórákon illetve az otthoni munkákba, a számonkérési formákat 

színesítik velük. Nagyon hasznos az Alapítványunk által finanszírozott Socrative felület, amit 

már 6-an használnak nagyon hatékonnyá téve a gyakorlást, számonkérést. A kollégák 

megosztják egymás között az elkészített kvízeket. 
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Használjuk még egy közös fiók segítségével a Learningapps alkalmazást, az okosdoboz, 

quizlet ingyenes appokat. Természetesen a Teams felületet továbbra is aktívan használtuk, és 

a hozzá kapcsolódó OneNote felületen a gyerekek beadott munkáit jól lehetett követni, illetve 

az online oktatás alatt kidolgozott témaköröket idén is fel tudtuk használni. 

Reál2 

Az oktatást a digitális rövid időszakokban egész osztály esetén a tavalyi évhez hasonlóan 

megoldottuk, haladtunk a tananyaggal a Teams felületen keresztül, ha pedig néhány hiányzó 

volt hosszabb periódusban, akkor esetenként a tanórákat online is elindítottuk, illetve 

felvettük. Jellemző a Teams csoportok használata házi feladatok megadásához, feladatlapok 

küldéséhez, beadandó feladatokhoz, OneNote-ban elkészíthető projektekhez. 

 

2.10. Rendkívüli események száma /ahol bármilyen hatóság értesítése 

szükséges volt/ 

Iskolánkban nem volt ilyen esemény. 

 

2.11. Tanulóbalesetek száma, főbb típusai 

2021/22-es tanévben 16 sérülés történt (2021 - 11fő, 2022 - 5fő) 

Ebből rosszul lépett: 6 boka sérülés, 2 térd sérülés -> ebből 2 sérülés 8 napon túl gyógyuló 

Rosszul fogott, támaszkodott, esett: 3 csukló, 1 ujj sérülés -> ebből 3 sérülés 8 napon túl 

gyógyuló 

Kéz/ujj külső sérülés: 1-1 db 

Fejen sérülés: 1 orr sérülés, 1 fej(bőr) sérülés 

 

3. Pályázati aktivitás 

3.1. Beadott pályázatok, elnyert pályázatok 

A benyújtott pályázat címe Döntés 
Az elnyert támogatási 

összeg Ft-ban) 
Megjegyzés 

Örökös Ökoiskola cím pályázat – 

2022-2023 
Elnyertük - A cím végleges 
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High-Tech Suli Program – Pályázat 

(2021) 

Nem 

nyertünk 
- - 

Nemzeti Tehetség Program 

A tehetségsegítés 

feltételrendszerének javítását célzó 

hazai programok támogatása (NTP-

TFJ-22) 

Nem 

nyertünk 
- - 

High-Tech Suli Program – Pályázat 

(2022) 

Nem 

nyertünk 
- - 

Határtalanul Program 

HETEDIKESEKNEK  

HAT-KP-1-2021/1-000608 

Nyertünk 
3.501.395 Ft 

 

Határtalanul Program 

HETEDIKESEKNEK  

HAT-KP-1-2021/1-000572 

Nyertünk 

3.650.625 Ft 

 

Határtalanul Program 

KÖZÉPISKOLÁSOKNAK  

HAT-KP-2-2021/1-000123 

Nyertünk 

3.293.665 Ft 
 

Határtalanul Program 

KÖZÉPISKOLÁSOKNAK  

HAT-KP-2-2021/1-000137 

Nyertünk 

3.830.125 Ft 
 

3.2. Hazai és EU-s szakmai pályázatok 

----- 

3.3. Felújítást, beruházást érintő pályázatok 

/7. számú melléklet kitöltése./ 

 

4. Kockázatkezelés 

4.1. Kockázatkezelés (intézményi – feladatellátással kapcsolatos - 

kockázatok megnevezése rövid leírása, intézményvezetői ) 

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

− Az elmúlt tanévben 4 nyugdíjas óraadó tanított iskolánkban és további 1pedagógus 

a tanév során 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. 
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− 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 

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 a javítását: 

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

o az elektromos hálózat elavult, többször is kiderült, hogy nem 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, 

o az udvari 100 méteres, salakos futópálya és a végében levő távolugró gödör 

használhatatlanná vált, a salakot és a homokot ki kellene cserélni. A 

testnevelés érettségi vizsga futás és távolugrás részét emiatt nem tudtuk az 

iskolánkban megtartani, át kellett mennünk egy másik iskolába. Testnevelés 

órákon sem tudjuk használni, mert 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./ 

 

6. Szakmai feladatok teljesítése, elért eredményeink 

6.1. Tehetséggondozás, felzárkóztatás, egyéni fejlesztés (SNI, BTM) 
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Humán1 

Tehetséggondozás, felzárkóztatás, egyéni fejlesztés (SNI, BTMN) 

A tehetséggondozás elsősorban szakköreinken valósult meg. Még mindig problémát jelent a 

kevés szakköri óra. Gelencsérné Szarka Mária három időpontban tudta pl., az egy szakköri 

óráját megtartani, és így tudott nagyon szép eredményeket elérni. Csak az országos helyezettű 

diákjaiból van 22 (!), amiből 2 OKTV döntős helyezés. 

Több versenyen indította diákjait Patai Ágnes kolléganő (Bendegúz, Bolyai, Simonyi) 

Több országos helyezést ért el különféle rajz- és műelemző valamint az idei évtől média, és 

mozgókép, filmes versenyeken (mint minden évben) Dékányné Varga Krisztina. Itt is egyéni 

tehetséggondozásról és felkészítésről van szó, ami alapóraszámban (heti 1 óra) nem 

lehetséges, a szakköri óra elkerülhetetlen, (heti 3-4 órában). 

A Szép Magyar Beszéd országos 1. helyét, a Kazinczy-érmet, a Rákóczi Szövetség különdíját 

nyerte el Dr. Fehérné Horák Judit felkészítettje. 

SNI-s és BTMN-es gyerekek fejlesztését sikerült a tanóra keretén belül megoldani. 

Humán2 

A tehetséggondozó tevékenység a tanórákon kívül, szakkörökön történt. Ezen munka 

hatékonyságát az alább felsorolt versenyeredmények bizonyítják. 

Nyelv1 

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

tehetséggondozás jól működött. Az idei tanévben összesen 81 középfokú és 2 felsőfokú 

komplex angol nyelvvizsgát szereztek diákjaink. 

Oroszból 6 diákunk tett sikeres komplex, és 1 fő ’A’ típusú középfokú nyelvvizsgát. 

Az angol OKTV-n induló diákjaink közül 1 fő – Kocsis Richárd 11.b – jutott a második 

fordulóba; a döntőről pár ponttal maradt le. Felkészítő tanárok: Imre Zoltán, Gengeliczkyné 

Kovács Éva 

Az orosz OKTV-n Soós Regina 12.a osztályos tanuló a döntőbe jutott és 9. helyen végzett. 

Felkészítő tanár: Szilágyi Mária 

Diákjaink más versenyeken is indultak ebben a tanévben. Legszebb eredményeik: 

* Public Speaking Competition (szónokverseny): több, mint 20 diákunk nevezett a 

versenyre; 3 fő – Boros Laura Zoé 8.b, Balogh Kincső 8.b és Pusoma Dóra 11.b – jutott be az 
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országos fordulóba. Szervezőtanár: Vid Zsuzsanna. A döntőbe jutott diákok felkészítő tanárai: 

Castillo-Garcia Adrienn, Vid Zsuzsanna 

* Play and Win angol nyelvi levelezőverseny: Máthé Luca 6.b - országos 1. helyezés, 

Balogh Kincső 8.b - országos 4. helyezés. Felkészítő tanárok: Hegedüs Ágnes, Vid Zsuzsanna 

* On-lion angol nyelvi verseny: Radnai-Kiss Tibor 6.b - országos 2. helyezés. Felkészítő 

tanár: Hegedüs Ágnes 

* London Bridge angol nyelvi tesztverseny: Novák Anna 6.b - országos 1. helyezés, Hague 

Dóra 6.a - országos 3. helyezés, Czékmány Bendegúz 6.b - országos 4. helyezés. Felkészítő 

tanár: Hegedüs Ágnes 

Ebben a tanévben az alábbi tehetséggondozó szakköröket tartottuk: 

- OKTV-re felkészítő (angol) – Imre Zoltán 

- felsőfokú nyelvvizsgára felkészítő (angol) – Imre Zoltán  

- 9.o. nyelvvizsga előkészítő (angol) – Fehérné Horák Judit 

- 6.o. versenyfelkészítő (angol) – Hegedüs Ágnes 

- 11-12.o. nyelvvizsga / OKTV felkészítő (orosz) – Szilágyi Mária 

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. 

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 és francia nyelvi versenyen is részt vettünk.  

Német nyelvvizsgák: 

Felsőfok: 

Veres Zsombor 11.c Német felsőfokú komplex ECL 
Fritzné Terbe 

Krisztina 
  

Lugosi Dóra Melinda 11.c Német felsőfokú komplex ECL 
Fritzné Terbe 

Krisztina 
  

Balog Bertina 12.a német felsőfokú komplex ECL Soltész Ildikó   
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Blaskovits Bence 

Máté 
12.a német felsőfokú komplex ECL Soltész Ildikó   

Péter Virág Kata 11.b Német felsőfokú komplex Telc Soltész Ildikó   

Fritz Johanna 11.a Német felsőfokú komplex Goethe Schmidt Anett   

Felkészítő tanárok: Soltész Ildikó, Schmidt Anett, Fritzné Terbe Krisztina 

Középfok: 43 diák 

Felkészítő tanárok: Helfrich Nikolett, Kaáli Krisztina, Talabér-Nagy Judit, Deminger 

Kornélia, Schmidt Anett, Fritzné Terbe Krisztina 

Francia nyelvvizsga: 1 diák középfokú nyelvvizsga 

Felkészítő tanár: Miklósi Ilona 

Versenyeredmények: 

OKTV: 

Német: Fritz Johanna 11.a 2. forduló, felkészítő tanár: Schmidt Anett 

Francia: Sitkei Zselyke 12.b döntő 20.hely, felkészítő tanár: Miklósi Ilona 

Olasz: Árpási Nikolett 11.c döntő 29.hely, felkészítő tanár: Dr. Ertl Péter 

Német versenyek: 

Hague Róbert Denis 9.a Frühling in den DACH-Ländern (Hebe Kft)országos 11.hely, 

felkészítő tanár: Kaáli Krisztina 

Rácz Péter Tibor 9.a Frühling in den DACH-Ländern (Hebe Kft)országos 11.hely, felkészítő 

tanár: Kaáli Krisztina 

Vásárhelyi Valéria Helga 9.a Hebe+országos 2.hely felkészítő tanár: Kaáli Krisztina 

Reál1 

Minden  tantárgyunkból a tehetséggondozás kiemelt fontosságú terület, hiszen válogatott 

gyerekanyaggal dolgozunk. 

Matematika: Minden évfolyamon indítunk szakköröket, van, ahol két csoportot is. 

Vannak, akik a matematika szeretetéért járnak, és sokan indulnak versenyeken. Összesen 14 

féle versenyen vettek részt diákjaink, 567 nevezés történt. Ezeknek a versenyeknek a 

jelentkeztetését, nevezési díj beszedését, a versenykíséretet, az eredmények adminisztrációját, 

a dolgozatok javítását a matematika tanárok végzik. De a legnagyobb munka a szakmai 
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felkészítés, ami a tananyagon felüli sok-sok készülést igényel. Az országos döntősök 

felkészítése még ezen felül sok külön órában történik, az órarendi órákon felül. 

A legszebb eredményeink: OKTV döntős 1 fő, Varga Tamás verseny 6 döntős, Zrínyi-

Gordiusz verseny 5 döntős, Bolyai matematika csapatverseny 2 csapat döntős, Pest megyei 

verseny 5 megyei döntős, Kenguru verseny 2 országos kiemelt eredmény, Dürer 1 döntős 

csapat, Náboj matematika 20 fő (4 csapat) nagyon szép eredmények (Felkészítő tanárok: 

Papczun Mária, Tempfli Ágota, Herbayné Dudás Éva, Debnárné Vajóczki Krisztina, Kaszta 

Beáta, Szerticsné Pinczés Mária, Hübér Magdolna) 

A Medve Szabadtéri matematika versenyen ősszel (az elmaradt pótlása) 134 tanulónk vett 

részt, tavasszal pedig újból 114 diák versenyzett, 1 csapat országos 1. lett.  

Felzárkóztatásra idén kevés volt a lehetőség.  

Informatika: Minden évfolyamon indítunk szakköröket, több helyen összevont 

évfolyamokkal. Sokan járnak szakkörökre, a folyosón kialakított munkaállomás-sziget több 

évfolyam együtt tanulását, egymástól tanulását is segíti. 

A WRO verseny regionális 2. hely 2 fő, Nemes Tihamér versenyen 5-en lettek országos 

döntősök. Az informatika OKTV országos döntőjébe két tanulónk került Széles Tamás 7., 

Marsi Ádám 43. hely  

Országos grafikus programozó versenyen 3 országos döntősünk lett. 

Az Elte E-hód: Hódítsd meg a biteket versenyen az országos élbolyban szerepeltünk, 10 fő 

volt az első 6-ban. 

(Felkészítők: Czita Zoltán, Csiszár Csilla) 

Fizika: 2 évfolyamonként indítunk szakköröket, van egy lelkes emelt szintet megcélozó 11-

dikes csapat is.  

5 féle versenyen 19 fő indult, Jedlik Ányos verseny 5 döntős, a Náboj csapatversenyen 

országos 20. helyezés, nemzetközi 134. hely. A csepeli Jedlik Ányos Gimnázium által 

szervezett regionális mérési gyakorlat csapatversenyen is készültünk részt venni, végül 

betegség miatt elmaradt. Mikola versenyen 1 fő, Öveges versenyen 1 országos 26. hely, 

OKTV fizika versenyen 4 fő indult. 

(Felkészítő Szij Orsolya) 
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Edison Kids Innovációs versenyen 2 fős csapat országos 2., 1,5 M ft-ot nyertek. (Mentoruk 

Szíj Orsolya) 

Kárpát-medencei Magyar Feltalálók versenyen országos 1., nemzetközi 1. hely 

(Felkészítő: Czirjákné Mándity Ivett) 

Reál2 

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

5-6. évfolyamon a tanórák keretében csoportbontásban, 7-8. évfolyamon biológia szakkör és 

kémia versenyfelkészítés, 8. és 9. évfolyamon biológia orientáció keretében folyt a 

felkészítés. 11. és 12. évfolyamon biológiából volt OKTV-re felkészítő foglalkozás. 

Testnevelés 

Szükség esetén lehetőséget biztosítottunk a felzárkózásra, javításra, gyakorlásra. 

A tehetséges diákokat megfelelő szakkörbe irányítottuk, Diákolimpiákon, meghívásos 

versenyeken való megjelenést biztosítottunk számukra. 

 

6.2. A nevelő-, illetve az oktatómunkában elért eredmények 

Humán2 

A nevelő-, illetve az oktatómunkában elért eredmények 

Versenyeredmények: 

Hajdú Zsoltné: 

• A Pécsi Tudományegyetem Klasszika-filológia Tanszéke és a Palladion Műhely 

Hyperion versenyén országos 16. helyezést ért el a Dániel Jázmin, Halász Kristóf, 

Takács Vince Ata, Fülöp Olívia, Hague Dóra, Kemény Mira, Kőszegi Anna Gréta, 

Nyírő Blanka 6. a; Nagy Máté, Szabó Erik 7.b és Balogh Kincső, Kiss Dorka 8.b 

osztályos csapat 

(A Mátyás Galériában kiállításra került a csapat versenymunkája.) 

• A Pécsi Tudományegyetem HyperQuest országos versenyének döntőjében 38. 

helyezést ért el Barabás Örs és Springer Ádám 9.ny osztályos tanulók 
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• A Nemzeti Színháztörténeti vetélkedőn országos 8. helyezett lett a 11. évfolyam 

csapata (Portkó Petra 11. a, Fazekas Noémi 11.b, Gere Viktória és Székehelyi-Molnár 

Bence József 11. c osztályos tanulók) 

• A Savaria történelemversenyen országos döntőjébe nem jutott be Balogh Kincső 

(68. helyezett lett összesítésben) 

dr. Ertl Péter és Oláh Lajos: 

Az OKPV regionális döntőjében két csapat szerzett 3. helyet : Ferencz Márton, Hague 

Róbert, Rácz Péter (9.a), illetve Kovács Máté (12.b), Merész Flóra (12.a), Tóth Ádám (12.b). 

Oláh Lajos: 

Horváth Mihály országos verseny: Ritz Júlia 4., Ferencz Márton 10. helyezés 

Talabér-Nagy Judit: Latin OKTV: Gréczi Lilla (11.a) 21. hely 

Talabér Miklós: Vaskó Csenge (8.a) : Ábel Jenő Latinverseny, országos 2. helyezés 

 

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 diákok részéről egyre fontosabbá válik a nyelvvizsga megszerzése, és a közeljövőben 

valószínűleg még több diák fog emelt szintű nyelvi érettségit tenni, amely újabb kihívások elé 

állít minket. Ennek főleg az az oka, hogy továbbra sem választhatnak a diákok párhuzamosan 

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

Ráadásul egyre több diák szeretne előrehozott nyelvi érettségit tenni, nem csak 11., hanem 

már 10. osztályban is. 

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, 

videókkal, autentikus hanganyagokkal. 
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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. 

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 és francia nyelvi versenyen is részt vettünk.  

Német nyelvvizsgák: 

Felsőfok: 

Veres Zsombor 11.c Német felsőfokú komplex ECL 
Fritzné Terbe 

Krisztina 
  

Lugosi Dóra Melinda 11.c Német felsőfokú komplex ECL 
Fritzné Terbe 

Krisztina 
  

Balog Bertina 12.a német felsőfokú komplex ECL Soltész Ildikó   

Blaskovits Bence 

Máté 
12.a német felsőfokú komplex ECL Soltész Ildikó   

Péter Virág Kata 11.b Német felsőfokú komplex Telc Soltész Ildikó   

Fritz Johanna 11.a Német felsőfokú komplex Goethe Schmidt Anett   

Felkészítő tanárok: Soltész Ildikó, Schmidt Anett, Fritzné Terbe Krisztina 

Középfok: 43 diák 

Felkészítő tanárok: Helfrich Nikolett, Kaáli Krisztina, Talabér-Nagy Judit, Deminger 

Kornélia, Schmidt Anett, Fritzné Terbe Krisztina 

Francia nyelvvizsga: 1 diák középfokú nyelvvizsga 

Felkészítő tanár: Miklósi Ilona 

 

Versenyeredmények: 

OKTV: 

Német: Fritz Johanna 11.a 2. forduló, felkészítő tanár: Schmidt Anett 

Francia: Sitkei Zselyke 12.b döntő 20.hely, felkészítő tanár: Miklósi Ilona 
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Olasz: Árpási Nikolett 11.c döntő 29.hely, felkészítő tanár: Dr. Ertl Péter 

 

Német versenyek: 

Hague Róbert Denis 9.a Frühling in den DACH-Ländern (Hebe Kft)országos 11.hely, 

felkészítő tanár: Kaáli Krisztina 

Rácz Péter Tibor 9.a Frühling in den DACH-Ländern (Hebe Kft)országos 11.hely, felkészítő 

tanár: Kaáli Krisztina 

Vásárhelyi Valéria Helga 9.a Hebe+országos 2.hely felkészítő tanár: Kaáli Krisztina 

 

Reál1 

… Matematikából a csoportbontás nagyon jó lehetőséget ad a diákokkal való személyesebb 

odafigyelésre, illetve a kollégák dolgozatjavítással való leterheltsége is optimálisabb. 

Márpedig a gyakori számonkérés, visszajelzés a tudás szintjéről nagyon fontos, hiszen csak 

így derülhet ki, hogy kit kell még fejleszteni, hol vannak hiányosságok. 

Az algimnáziumban tanító kollégák változatos módszerekkel, játékos feladatlapokkal, 

digitális alkalmazásokkal vonják be a kisdiákokat az intenzív munkába. Nagyon hatékonyan 

kell a tanórákat felhasználnunk, mert a heti 3 óra kevés. Algimnáziumban nagyon küzdünk a 

tananyag és a csökkenő óraszámok szinkronizálásával, rendszeresen teljesíthetetlen a tantervi 

előírás. Legalábbis, ha nemcsak leadni akarjuk a tananyagot, hanem szeretnénk, hogy a 

diákok el is sajátítsák az adott ismereteket. Végül az alaposabb, de lassabb haladás 

remélhetőleg megtérül a felsőbb, gimnáziumi években.  

Azért aggódva várjuk, hogy milyen lesz azon évfolyamok érettségi eredménye, akik a 2012-

ben bevezetett kerettanterv alapján tanulnak végig. Sajnos félünk tőle, hogy az elmélyülés, 

begyakorlás szakasza marad ki, illetve csökken. A tizenkettedik évfolyamon, ahol már ezen 

kerettanterv lépett életbe, ott már érezzük, hogy a matematikai kompetenciák gyengébbek, 

mint régebben. A tizenegyedikes házivizsgára készülésnél jött ez elő leginkább. 

Most pedig a 2020-as NAT bevezetése miatti átmeneti évfolyamok problémájával kell 

foglalkoznunk, 2024-ben mindenki egységesen az új érettségi követelmény szerint fog 

vizsgázni, amiről még csak elméletben lehet tudni valamit. Viszont az emelt követelmények 

nem változtak. Így kilencedikben meg kell próbálni az alaptantervnél többet tanítani, hogy a 
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faktra készülők jobban megállhassák a helyüket. Vagy differenciáltan kell foglalkozni jó 

képességű diákokkal. 

Idén a nyolcadikosoknál a felkészülés a házivizsgára úgy érezzük hatékony volt, rendszeres 

otthoni elkészítésű feladatsorokkal dolgoztunk, és kiegészítettük applikációk alkalmazásával. 

Korrepetálásra nem volt lehetőség, a tanórai munkába építettük be a vizsgára készülést. 

A tizenegyedikes házi vizsgára is rendszeresen kiadott feladatsorokkal készültek a diákok, 

igyekeztünk önkorrekcióra nevelni őket, de ez csak a diákok egy résznél vált be. Sajnos az 

ismétlés, a tananyag rendszerezése heti 3 órás oktatásba nem nagyon fért bele, itt 

korrepetálásra jártak az igényesebb tanulók. A korrepetálás lehetőségével ezen az évfolyamon 

többen, de nem elegen éltek.  

A középszinten érettségiző végzősök számára rendszeresen adtunk ki ismétlő érettségi 

feladatsorokat decembertől kezdve, amiknek a problémás feladatait megbeszéltük. 

Korrepetálásra járhattak, akik igényelték. Az idei feladatsor nem volt nehéz, nagyon szép 

érettségi eredmények születtek. 

A 38 emelt szinten tanuló diákból néhányan az évek során visszamentek alapra, de a többség 

az utolsó hónapokig maradt, akkor is, ha végül középszinten érettségizett. Végül a 2. 

csoportból a legvégére fele maradt és csak 6-an tettek emeltszintű vizsgát, az 1. csoportból 

16-an maradtak, és 13-an emelteztek. Így a 26 idei faktos végzős háromnegyede (19 fő) tett 

végül emelt szinten érettségi vizsgát 87%-os átlag eredménnyel, a többiek több-kevesebb 

sikerrel elvégezték az emelt szintű tananyag elsajátítását, de továbbtanulásukhoz elég volt a 

középszintű érettségi vizsga is, amit viszont 95%-os feletti átlaggal teljesítettek. Emelt szinten 

14-en értek el 85%-ot meghaladó eredményt, a többiek is legalább 50%-ot szereztek, így 

nekik is az 50 többletponttal együtt jobb lett az eredményük, mint a középszintűvel lett volna. 

Az egyetemeken meg fogják állni a helyüket szinte mindannyian. Ezért úgy látjuk, hogy 

azokat, akik maradni akarnak az emelt képzésen általában az motiválja, hogy olyan helyen 

akarnak továbbtanulni, amelyik épít a matematikai tudásra, függetlenül attól, hogy milyen 

szinten érettségiznek, így gyengébb képességek esetén is igyekszünk megadni nekik ezt a 

lehetőséget. A tanév során beadandó ismétlő feladatsorokkal készültek az érettségire. A 

második félévben már mindkét csoportban figyelembe vették a kollégák, hogy milyen szinten 

érettségiznek majd, és olyan szintű próbaérettségiket is írattak velük. Ez persze pluszmunkát 

ró a tanárra, de az eredmények így biztosíthatók. Az emelt tananyagból írt dolgozatokat 

viszont mindenkinek egyenlően kellett megírni. 
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A párhuzamos évfolyamon tanító kollégák folyamatosan egyeztetnek a haladás menetéről, a 

módszerekről, érdekes feladatokról, vizsgára készülésről. 

A tavalyi évben elkezdett digitális módszerek fejlesztését tovább folytattuk. Folyamatos a 

tudásmegosztás, egymás segítése, jó gyakorlatok megosztása. Jó hatása volt a belső 

továbbképzésnek, többen próbálkoznak az újfajta technológiákkal. 

Az új, digitális módszerek használata gyors elérésű wifihez kötött, amire egyszerre sokan 

csatlakoznak, az idei évben ez már minden tanteremben lehetséges volt. Idén is használhattuk 

a korábban pályázaton nyert tableteket (54 db). Néha nem tudtak kapcsolódni az országosan 

működtetett wifi rendszerhez, illetve a feltöltés megszervezése okozott problémákat, de 

többnyire jól használhatóak voltak, de sokan dolgoznak a saját telefonjukról is. 

Matematikából az emelt képzésre sokan jelentkeznek minden évfolyamon (kb 40-45 fő 

jelentkezik), ezért mindkét sávban indul csoportunk. Természetesen az elején vannak 

lemorzsolódások, hiszen sokszor a diák nem rendelkezik még önismerettel, nem tudja mire 

képes, illetve a szülői ház nyomása is nagy, “a matematika sok helyre jó”. Viszont vannak 

néhányan, akik ragaszkodnak hozzá, hogy emelt csoportba járhassanak, bár eredményük, 

hozzáállásuk ezt nem indokolná. A Házirend lehetőséget ad rá, hogy bemeneti követelményt 

fogalmazzunk meg a diákok felé, de ezzel eddig még nem éltünk. A gyengébbek idővel 

lemorzsolódnak maguktól is. 

Informatika: 

A 2020-as kerettanterv alapján a 5., 6., 7., 8. évfolyamon 1-1 órában tanulják az informatikát, 

amellyel az alapvető digitális kompetenciákat lehet fejleszteni. Így 9. osztályban heti 3 órában 

kell minden olyan tananyagot átvenni, intenzív tempóban, amely az érettségi 

követelményekben szerepel.  

Egységesítettük a tanév végi kimeneteket, ebben a tanévben folytattuk a feladatbankunk 

bővítését, a korábbi középszintű érettségi feladatokat lespiráloztuk, illetve sok oktatóvideó 

elkészült, ami jobban segíti az önálló felkészülést. 

10-dik évfolyamtól van egy vagy két csoportnyi emelt szintű képzést választó diák minden 

évfolyamon. Mostanra már elég jól látják a diákok, hogy mi az informatika emelt képzés 

célja, és aki „csak” egy középszintű informatika érettségit akar letenni, az az informatika 

érettségi előkészítőre jelentkezik. Az emelt csoport is él az előrehozott középszintű érettségi 

lehetőségével, majd a végzés évében bátrabban vállalják az emelt szintű érettségit. Így 

mindenhol nagyon szép eredményeket szereznek, a májusin is sokan vizsgáztak. A 2020-as 
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NAT és a 2012-es NAT párhuzamos működése miatt az átmeneti években elég nehéz az 

egyeztetés az évfolyamon belül, más az óraszám az egyes iskolatípusokban, így jövőre a c-

seket külön csoportban készítjük az emelt érettségire, mert nekik van alapórájuk 11-dikig. Az 

a-b osztályokban viszont 10-dikben már nincs informatika alapórán, itt az emelt képzés 

mellett, külön érettségi felkészítő szakkörre is járnak, hogy az előrehozott érettségire 

felkészüljenek. Ráadásul a tantárgy neve és tartalma is megváltozott, ez elég sok odafigyelést 

kíván a kollégáktól.  

12-dikben pedig a sikeres középszintű érettségi után sokan készültek az emelt szintű 

érettségire, amit kiemelkedő 87%-os eredménnyel teljesített a 18 fő. 

A 11. évfolyamon, ahol már megszűnt az alapórás informatika képzés, 36-an jelentkeztek 

érettségi előkészítőre. Ők két csoportban heti 2 órában tanultak. Plusz a faktosok is 

előrehozott érettségire is készültek. Végül 36-an tettek le középszintű vizsgát 92%-os 

eredményel, és 2 emeltszintű vizsgázó is volt 96%-os eredménnyel, sőt 10-dikesek is tettek le 

előrehozott középszintű vizsgát 6-an 94%-os átlageredménnyel. 

Összességében elmondhatjuk, hogy a matematika és az informatika érettségi felkészítés mind 

közép, mind emelt szinten kiemelkedő színvonalú. iskolánkban, megalapozva a reál irányú 

továbbtanulást az évfolyamok közel felénél. 

Fizika:  

7-9-dik évfolyamon igyekszünk felkelteni a természettudományok iránt a diákok 

érdeklődését.  

Akinek a fizika kell a továbbtanulásához, annak az informatika is választható, így a gyerekek 

inkább azt választják. 

A fentiek miatt már 3 éve nem az emelt szintű oktatást hirdettük meg, hanem érdeklődés 

alapján bontottuk négy csoportba a három osztályt. Mind a 10-dik, mind a 11-dik évfolyamon 

indul egy olyan csoport, akiknek a továbbtanuláshoz szükségük lesz a fizikára, de nem 

akarnak emelt szinten érettségizni. Ők is heti két órában, de mélyebben tanulják a tantárgyat, 

míg a többiek szintén két órában csak alapvető számolási feladatokat végezve, inkább a 

jelenségeket vizsgálják, kísérleteket végeznek vagy néznek meg, fizikai felfedezésekről, 

feltalálókról tanulnak. Inkább más kompetenciáikat fejlesztve dolgozzák fel a tananyagot: 

csoportban dolgoznak, kiselőadásokat tartanak, ppt-ket készítenek, kutatnak a netről stb. 

Nagyon jól bevált ez a változtatás. 
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Idén a 11-dik évfolyamon összejött egy olyan csoport, akik a fizikát emelt szinten szeretnék 

tanulni, versenyeken szerepelnek szépen, nekik szakköri formában biztosítjuk a felkészülést, 

így mellette matematika és fizika emelt szintre is járhatnak.  

Ebben a tanévben 12-dikben 1 fő elégtelen eredményt ért el fizikából. (Egyedül készült fel) 

Technika: 

A tavalyi tanévben a kolléga nyugdíjba vonulása miatt nem tudtuk megoldani a szakos 

helyettesítést. Szerencsére idén elvállalta az óraadást, így a technika oktatás megoldódott. 

A jelenlegi 5-dik évfolyamban a munkafegyelem kialakítása kihívást jelentett, talán a digitális 

oktatás hatása? A 6.- 7. évfolyamon is érezhető volt a hosszú kihagyás, de jó úton haladnak. 

A tanmenet szerint haladtak, sajnos az ötödik évfolyamon a hozzáállás miatt a tantárgyi átlag 

nem lett olyan jó, mint szokott. 

A technika szaktanterem most már méreteiben alkalmas mind az elméleti, mind a gyakorlati 

képzés megvalósítására. A tanterem berendezését illetően egy db eredeti (4 satuval felszerelt) 

technika munkaasztal, valamint 10 ebédlőasztal mellett történik a tanulók foglalkoztatása. 

 A tantervi követelmények teljesítéséhez, az alapanyagok beszerzéséhez a forrást fele részben 

a tankerület, illetve a School-Invest Alapítvány biztosította. Továbbra is elfogadtunk minden 

szponzorációs céllal történő alapanyag felajánlást, amely még inkább hozzájárult a 

folyamatos, igényes munka biztosításához. A tényleges alapanyag-beszerzéseket, a 

legoptimálisabb gazdálkodást szem előtt tartva, a tantárgyat oktató kolléga (Mészárosné Feld 

Krisztina) valósította meg. 

Sajnos az alapanyagok ára olyan drasztikus mértékben nőtt, hogy szinte 100%-kal növelni 

kellene a forrást.  

Az elméleti tananyagot kreatív kézműves tevékenységgel egészítettük ki, figyelembe véve az 

iskola öko jellegét is, készültek apróbb használati tárgyak újrahasznosított anyagokból. 

A tantervi követelmények mellett figyelembe lett véve az intézmény hagyományápolása, a 

rendezvények, az ünnepek, az ezekre való készülésből mindegyik évfolyam kivette a részét.  

A teljesség igénye nélkül: készült karácsonyi dekoráció, grincsfák, asztali dekorációk. Az 

alsós farsangi dekoráció elemeit is örömmel hajtogatták a gyerekek. A Kázmér-bálon az 

asztalokat dekoratív textildáliák színesítették, felújításra került a „monumentális retró kép”. 

Anyák napjára is különböző produktumokat állítottunk elő.            
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Nem rendeltünk tankönyvet a tanulók számára.  A tanórákon, a szükséges munkához a 

tankönyvvel való ellátottságot az iskolai könyvtár segítségével biztosítjuk. Tankönyv 

használatához kötött házi feladat nagyon ritkán van, ezt a  

XXI. századi digitális technika segítségével rugalmasan oldjuk meg. 

 

Reál2 

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: 

1) Biológiából: 

- közép szinten: 82,5%; 4,50 

- emelt szinten: 65,5%; 4,37 

2) Földrajzból: 

- emelt szinten: 70%; 5,00 

3) Kémiából: 

- közép szinten: 98%; 5,00 

- emelt szinten: 69,4%; 4,6. 

Ónodi-Hanácsek Györgyi biológiából vett részt emelt szintű szóbeli érettségi bizottság 

munkájában. 

OKTV-n biológiából 19-en indultak, 11. és 12. évfolyamos tanítványaink. 

A Bolyai Természettudományi Csapatversenyen ötödik évfolyamon négy csapat indult, 

hatodik évfolyamon öt csapat, hetedik évfolyamon két csapat, míg nyolcadik évfolyamon 

szintén két csapat versenyzett. Legjobb eredmény a hatodik évfolyamon született, egy 

országos 4. helyezést sikerült megszereznünk Nusser Katalin felkészítésével. Ugyancsak 

országos döntőbe jutott és 10. helyezést ért el az egyik 8. évfolyamos csapatunk Ónodi-

Hanácsek Györgyi felkészítésével. 

Szoros kapcsolatot ápolunk a Bíró Lajos Általános Iskolával. Noseda Tibor engedélyével a 4. 

évfolyamon a Bolyai Természettudományos Csapatversenyre Ónodi-Hanácsek Györgyi 
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felkészített egy csapatot, akik regionális első helyezést értek el, majd az országos döntőben a 

2. helyet szerezték meg. Jövő tanévben még több csapat felkészítése várható. 

Iskolánkból az idei tanévben 16 tanuló jelentkezett a Curie Kémia Emlékversenyre a 7., 8., 9., 

és 11. évfolyamokról. A felkészítő tanárok Barta Annamária és Schwarczenberger Magdolna 

voltak. A verseny első három fordulója levelezős. 14-en jutottak tovább a területi döntőbe, 

majd 1 tanuló vett részt az országos döntőn, ahol a 7. helyezést szerezte meg. Felkészítő 

tanára: Barta Annamária. 

A BME Szent-Györgyi Albert Szakkolégium szervezésében indult az Id. Szántay Csaba 

Országos Általános Iskolai Kémiaverseny, melyen három nyolcadikos csapatunk vett részt, 

egyik közülük 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. Az országos döntőbe jutott csapatunk az előkelő 1. helyezést 

szerezte meg. Felkészítő tanáruk: Barta Annamária. 

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. 

 

Testnevelés 

Diákolimpiákon való sikeres versenyzések. Tanulók egészségi állapotának fejlesztése, 

egészségtudatosság növelése. Részképességek, készségek folyamatos fejlesztése, 

mozgáskultúra bővítése. Fegyelmezett és kulturált viselkedésre, a szabályok betartására való 

fokozott törekvés.  

 

6.3. Az év során megvalósult tantárgyi mérések, vizsgák eredményei 

Humán1 

Az év során megvalósult tantárgyi mérések, vizsgák eredményei 

Magyar vizsga 6.a:irodalom: 4,85, nyelvtan: 4,8 lett.  
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Magyar vizsga 6.b: : irodalom:5,00: nyelvtan: 4,85 

Magyar vizsga 9.a: irodalom: 4,7 nyelvtan: 4,8 

Magyar vizsga 9.b: : irodalom: 4, 84: nyelvtan: 4,87 

Magyar vizsga 9.c: irodalom: 4.51, nyelvtan: 4,45 

Magyar vizsga 11.a: irodalom: 4,00: nyelvtan: 3,93 

Magyar vizsga 11.b: irodalom: 4,5 nyelvtan: 4,8 

Magyar vizsga 11.c: irodalom: 4, 6: nyelvtan: 4,7 

Magyar vizsga 11. fakultáció: magyar nyelv:4,733 

                                                magyar irodalom: 4,8 

Humán2 

Az év során megvalósult tantárgyi mérések, vizsgák eredményei 

Házi vizsgák: 

10.a történelem (alap): 4,5   Cselényi Tünde 

10.b történelem (alap): 4,54   Soltész Ildikó 

10.ab történelem (fakultáció): 3,88  Oláh Lajos  

10.c történelem (alap): 4,57   Oláh Lajos 

10.c történelem (fakultáció): 4,77  Bödő Krisztián 

8.a latin nyelv: 4,52    Talabér Miklós 

8.b latin nyelv: 4,65    Talabér Miklós 

 

Érettségi vizsgák: 

Iskolai szinten a történelem tantárgy érettségi  átlaga az idén végzős diákokra vetítve: 

• közép szinten (79 fő): 85% 

• emelt szinten (15 fő): 75% 

Latin nyelvből 4 fő érettségizett közép szinten, átlaguk 88% 
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Etikából 3 fő érettségizett közép szinten, átlaguk 88%: 

 

Nyelv1 

Az év során megvalósult tantárgyi mérések, vizsgák eredményei 

Tanár Házi vizsga 

Vid Zsuzsanna 5.b angol: 4,88 

Hegedüs Ágnes 7.b 1 angol: 4,9 

Castillo-Garcia Adrienn 7.b 2 angol: 4,88 

Fehérné Horák Judit 

Haraszti Zsuzsanna 

Schmidt Anett 

9.ny angol: 4,82 

Gengeliczkyné Kovács Éva 

Schmidt Anett 
11.ac II. alap angol: 4,48 

Kecskemétiné Alexa Eszter 11.ac II. EÉE angol: 4,6 

Orosz nyelvből az idei tanévben nem volt 11. évfolyamos csoport, így házivizsga sem volt. 

 

 

A tanév során a 6.b és a 8.b osztály idegen nyelvi kompetenciamérésen vett rész online 

formában. A mérésnek még nincs meg az eredménye. 

 

Reál1 

Osztály Érettségi (befejezett 

vizsgák eredménye) 

Létszám Szint 

12.a angol 
5,00 – 89,8% 5 közép 

4,7 – 76% 11 emelt 

12.b angol 
4,3 – 81,6% 3 közép 

5,00 – 80,6% 6 emelt 

12.c angol 
5,00 – 92% 3 közép 

5,00 – 86% 12 emelt 

NR 1 angol 
5,00 – 96,7% 31 közép 

5,00 – 94,5% 2 emelt 

NR 2 angol 
5,00 – 94,7% 37 közép 

5,00 – 90% 18 emelt 

12.abc orosz 
5,00 – 92% 3 közép 

5,00 – 87% 2 emelt 
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Házivizsgák: Matematika 

8.a 1 Hübér Magdolna 74% 4,1 

8.a 2 Szerticsné Pinczés M 72% 4,13 

8.b 1 Papczun Mária 83% 4,55 

8.b 2 Papczun Mária 75% 4,29 

11.a alap Herbayné Dudás Éva 67,3% 3,9 

11.b alap Tempfli Ágota 69,3% 4,1 

11.c alap Kaszta Beáta 64,1% 3,9 

11. fakt 1 Papczun Mária 88% 4,91 

11. fakt 2 Székely László 77% 4,91 

 

Reál2 

Ebben a tanévben először vettek részt 6., 8. és 10. évfolyamos tanulóink az Országos 

Természettudományi Kompetenciamérésen, melyet digitális formában szerveztek. Házi 

vizsgát természettudományos tantárgyakból nem szervez az iskola. 

Testnevelés 

A NETFIT méréseket sikeresen lebonyolítottuk, az eredmények kielemzésére csak a 

későbbiekben lesz lehetőség. 

6.4. Az érettségi vizsgák szervezése és eredményei 

Középszintű vizsgák 

Vizsgabizottság Összátlag Idei teljesít-mény 

(%) 

Emelt [db] / 

(1 főre eső) 

12.A 4,72 (83%) 4,65 (80%) 43 (1,5) 

12.B 4,81 (85%) 4,72 (83%) 51 (1,6) 

12.C 4,79 (86%) 4,73 (83%) 61 (1,5) 

NR2 4,89 (91%) 4,90 (92%) 26 

NR1 - 5,00 (94%) 3 

ISKOLAI 4,84 4,80 174 

• 254 vizsgázó 

• 213 óra felügyelet 
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• 440 kijavított dolgozat 

• 365 meghallgatott felelet 

• 5 vizsgabizottságban 

Emelt szintű vizsgák 

• 276 óra felügyelet 

• 455 vizsgázó írásban 

• 455 szóbeli vizsga 

• 28 vizsgabizottságban 

Vizsgáztató tanárok emelt szinten: 

• Dr. Fehérné Horák Judit 

• Haraszti Zsuzsanna 

• Vid Zsuzsanna 

• Cselényi Tünde 

• Szilágyi Mária 

• Debnárné Vajóczki Krisztina 

• Kaszta Beáta 

• Schmidt Anett 

 

6.5. Továbbtanulás felsőfokú intézményben 

94 végzős diákunkból mindössze 5-en nem tanulnak most tovább. 

A továbbtanuló 89 végzősünk az alábbi irányokba indult: 

műszaki 15 

gazdasági 9 

bölcsész 7 

kereskedelem-marketing 6 
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nemzetközi gazdálkodás+kapcsolatok+védelem 6 

állatorvos-biológus-agrár 6 

orvosi-egészségügyi 5 

gazdasági informatikus 5 

pedagógus 5 

kommunikáció 4 

programtervező informatikus 4 

jogász 4 

művészet 4 

politikatudományok 2 

matematikus 1 

 

A legnépszerűbb egyetemek a végzőseink körében: 

ELTE 29 

BME 14 

Corvinus 11 

 

Összességében azzal dicsekedhetünk, hogy végzőseink 95%-a tanul tovább. 

69 %-uk az elsőnek megjelölt helyre nyert felvételt.  

Végzőseink többsége, 75%-a államilag finanszírozott helyre nyert felvételt. 

A felvettek átlagosan 53 ponttal többet szereztek a bejutáshoz szükséges pontszámnál. 

 

6.6. Az intézmény tanórán kívüli (szabadidős) tevékenysége 

Humán1 

Az intézmény tanórán kívüli (szabadidős) tevékenysége 

Szaktárgyú tanulmányi kirándulásokat szerveztek a kollégák:  
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Dr. Fehérné Horák Judit: bibliai tanulmányi napot: Dohány utcai Zsinagóga, Szent István 

Bazilikába 

Gelencsérné Szarka Mária: 1. félév: Magyar tudományos Akadémia és annak könyvtára 

             2. félév: Magyar Nemzeti Galéria: a XIX. sz. magyar festészet      

Országos Széchényi Könyvtár: Vershaza (Himnusz, Szózat, Nemzeti dal) 

Patai Ágnes: Faktos kirándulás volt 12. évfolyamon, PIM- látogatás, Édes Anna-séta (budai 

helyszínek). 

 

Humán2 

Az intézmény tanórán kívüli (szabadidős) tevékenysége 

Cselényi Tünde: 12.b osztály: tanulmányi nap  

Hajdú Zsoltné: 

• bázisintézményi koordinátori feladatok 

Pedagógiai Napokon való részvétel (3 alkalommal szerveztem előadást, Cselényi 

Tünde, Vid Zsuzsanna, és a DÖK vezetősége: Fáklya Zsófia, Nemes Zsófia és Pintér 

Dorottya közreműködésével) 

• Tantárgyfejlesztési Műhely előadói feladatok (OH megbízott programfelelősként 

történelmi műhelyfoglalkozások tartása április 26., május 3., június 7.), amely 

szeptembertől 2 heti rendszerességgel bemutatókkal folytatódik. 

• zsűrizési feladatok ellátása: Fazekas Gimnáziumban a Horváth Mihály történelem 

verseny (március 19.) 

• tudásmegosztó tevékenység: versenyfeladatok innovatív megoldása, jó gyakorlat 

megosztása Dabason 

 

Oláh Lajos-Bödő Krisztián: 10.abc történelem fakultáció: tanulmányi nap (Budai Vár)   

Soltész Ildikó: Terror Háza Múzeum a 12.A-val 

Szilágyi Mária: 

• Négy kultúrtörténeti séta a 11. évfolyamos történelem fakultációs csoporttal: 
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o „Miről mesél a Gellért-hegy?” 

o „Széchenyi nyomában” 

o „A Weiss Manfréd Művek” 

o „Budapest a Millennium korában” 

• A „Kultúrtörténeti séták Budapesten” elnevezésű program, mint jó gyakorlat  

bemutatása Dabason 

Talabér-Nagy Judit: 

• 7.a-val 2 tanulmányi nap Budapesten 

• 7.a-val 2 Lázár Ervin Program: koncert Szigetszentmiklóson, múzeumlátogatás 

a Nemzeti Galériában 

 

Nyelv1 

Munkaközösségünk több tagja osztályfőnökként, illetve társosztályfőnökként szervezett és 

vett részt iskolai szintű és osztályprogramokon. 

Iskolai szintű program szervezése:  

* városi iskola a 11. évfolyam részére: Fehérné Horák Judit 

* szalagavató, ballagás: Schmidt Anett, Gengeliczkyné Kovács Éva 

* DÖK programok (pl. diáknap): Vid Zsuzsanna DÖK vezető 

Osztályszintű programok: 

* tanulmányi nap, osztálykirándulás, erdei iskola: Fehérné Horák Judit, Gengeliczkyné 

Kovács Éva, Haraszti Zsuzsanna, Hegedüs Ágnes, Imre Zoltán, Schmidt Anett, Vid 

Zsuzsanna 

 

Nyelv2 

Munkaközösségünk több tagja osztályfőnökként, illetve társosztályfőnökként szervezett és 

vett részt iskolai szintű és osztályprogramokon. 

Iskolai szintű program szervezése:  
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* 56-os ünnepség, szalagavató és ballagás szervezése a 11. évfolyam részére: Schmidt Anett, 

Soltész Ildikó 

* erdei iskola szervezése/ dráma játékok Helfrich Nikolett 

* Cserekapcsolat: Regensburg: Helfrich Nikolett, Deminger Kornélia 

* Határtalanul program szervezése: Schmidt Anett, Talabér-Nagy Judit  

* Béke iskolája program: Helfrich Nikolett, Schmidt Anett 

Osztályszintű programok: 

* tanulmányi nap, osztálykirándulás, erdei iskola: Fritzné Terbe Krisztina, Soltész Ildikó, 

Deminger Kornélia, Helfrich Nikolett, Kaáli Krisztina, Schmidt Anett, Lendvai Emese, 

Talabér-Nagy Judit, Dr Ertl Péter 

 

Osztályfőnöki 

A kötelező osztályfeladatok mellett az osztályfőnökök törekedtek ebben a tanévben is igen 

változatos programokat biztosítani osztályuknak. A sokszínű szabadidős tevékenységek, 

helyszínek, programok osztályonként felsorolva: 

• 5. a osztály: összerázó – ismerkedés, MÜPA-ban interaktív zenei foglalkozás, 

LEP Pesti Magyar Színház: Tündér Lala, Visegrád fegyverbemutató, palota 

múzeumlátogatás, ásatási helyszín megtekintése 

• 5.b osztály: Cyber Jump, Lézerharc, kirándulás a Tököli parkerdőben, Pesti 

Magyar Színház: Tündér Lala, Visegrád fegyverbemutató, palota 

múzeumlátogatás, ásatási helyszín megtekintése 

• 6. osztály: teremfestés, Fővárosi Nagycirkusz „Cirkománia” előadásának 

megtekintése, MÜPA Zeneboncoló előadása: A Varázsfuvola és a Pál utcai 

fiúk, Nemzeti Színházi séta, a magyar színjátszás nagyjaival való ismerkedés, 

Vígszínház: Pál utcai fiúk, Szentendrei Szabadtéri Múzeum- 

múzeumpedagógiai foglalkozások a húsvéthoz kapcsolódó népszokásokból, 

lelki felkészülés az ünnepre, Kirándulás az etyeki Korda Filmparkba; animátor 

vezetésével filmtörténeti ismeretek és a filmkészítés rejtelmei, Tanulmányi 

kirándulás a Hungexpo területén megrendezett AMTS Magyarok a világ 

járműgyártásában című kiállítás megtekintése, játékos feladatmegoldásokkal, 
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rengeteg felfedeznivalóval, Álmok Álmodói 20 a Millenáris kiállításának 

megtekintése, Margitsziget, Barangolás a Velencei-tó vidékén. 11,6 km-es túra 

a Zsidó-hegyre és a Kálváriához, agárdi szabadidős Parkerdő: játék, 

szabadfoglalkozás, Mezítlábas park, várjáték: szervezett program az agárdi 

Rönkvárban, amely az egri vár kicsinyített „mása”; kapcsolódott az 

irodalomból feldolgozott Gárdonyi-műhöz, illetve a történelmi tananyaghoz, 

Gárdonyi-emlékház 

• 6. b osztály: Vígszínház – Pál utcai fiúk c. előadás, Orczy Kalandpark, 

Természettudományi Múzeumban Természetbúvár c. foglalkozás, Elek-Ágh 

Állatmenhely meglátogatása Tökölön, LEP: Fővárosi Nagycirkusz 

„Cirkománia”, Cirkusz – Tavaszváró c. előadás 

• 7.a osztály: LEP: „Magyarnak lenni” előadás Szigetszentmiklóson, 

múzeumlátogatás a Nemzeti Galériában, Csodák Palotája és Cyber Jump 

Trambulin Park, Margitsziget  

• 7.b osztály: Parlament környékének történelmi helyszínei (saját vezetéssel), a 

Budai Várban kirándulás (saját készítésű) feladatlap segítségével, Országos 

Széchényi Könyvtár (Himnusz, Szózat, Nemzeti dal: kiállítás nemzeti 

verseinkről/énekeinkről), budavári barlangtúra 

Fakultatív osztályprogramok a 7. b-ben 

1. családi nap: 2021. szeptember 12. (önkormányzati üdülő, Szszm., Ádám Jenő 

sétány) 

a) játékos programok 

b) ismerkedős feladatok 

c) osztálykvíz … 

2. színház:  

• Kolibri: Kettős játék, majd utána drámapedagógiai foglalkozás 

• Vígszínház: A padlás  

filmnézés délután az osztállyal (osztályteremben) 
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•  8.a osztály: teremfestés, Síoktatás- Eplényben, Sobri Jóska élménypark- Kislőd, 

kerékpározás, sárkányhajózás, strandolás, főzés – Szigetcsép Nautilus Vízicsapat, 

Paintball – Tököl, LEP: Budapesti Operettszínház: La Mancha lovagja 

• 8.b osztály: teremfestés, Síoktatás- Eplényben, látogatás a Parlamentben, majd a 

Kossuth téren Az eltűnt tudós című csapatépítő játék, LEP: Budapesti Operettszínház: 

La Mancha lovagja, Pécs Székesegyház megtekintése Múltfürkész kvízjátékkal, 

élménylabor, városnézés kickbike-kal, Zsolnay negyed Planetáriumi foglalkozás, 

Zsolnay Múzeum, Vasarely Múzeum, Csontváry Múzeum, Állatkert megtekintése 

vezetéssel 

• 9. ny osztály: összerázó, csapatépítés, korcsolyázás, társasjáték kávézó (A 

társasjátékos kávézó | Board Game Cafe Budapest), Játékdélután, közös pizzázás, 

érzékenyítés: Vakrepülés Színtársulat, Állatkert, Városligeti nyomozás - Game of 

City, Csodák Palotája, Hajókirándulás a Dunán. 

• 9.b osztály: pályaorientációs felmérés, Sárgaház - a Budapest Jazz Orchestra 

előadása, Dohány utcai Zsinagóga, Szent István Bazilika, Ráckevén - Árpád Múzeum 

- interaktív foglalkozások két csoportban, Budai vár - kincskeresés kis csoportokban 

telefonos applikáció segítségével, Balatonboglár - kalandpark, strand 

• 9.c osztály: tanulmányi napokon kívül volt adománygyűjtés, érzékenyítő program: (A 

program a magyar társadalmat érintő feszültségekre pl. előítéletesség, mélyszegénység 

stb. fókuszál, a súlypontja azonban igénytől függően konkrétumokra is helyezhető.), 

valamint 2 színházlátogatás 

• 10. a osztály: minigolf-pályán játék, fotókiállítás Budapesten, Sziklakórház Múzeum, 

Csepel szabadulószoba, Esztergom: Kick-bike városnézés, Párkány, buborékfoci, 

íjászat, sárkányhajózás, mozi- Budapesten 

• 10. c osztály: Kulturális programok Budapest: Múzeumlátogatás, Séta a 

Margitszigeten, Operettszínház, Szarvas ill. Cserkeszőlő kirándulás, Kék-tó 

sportprogram  

• 11.a osztály: színházlátogatás: Bábszínház: Semmi című előadás, Terror Háza 

látogatás, vezetés + előadás, Határtalanul: Felvidék (Szlovákia), Pécs, Orfű 

• 12.a osztály: végzős osztálykirándulás: Pécs, Terror Háza Múzeum 

• 12.b osztály: Kirándulás Pusztafalun, Színház, Terror Háza Múzeum 

https://boardgamecafe.hu/
https://boardgamecafe.hu/
https://vakrep.hu/
https://www.gameofcity.hu/termek/varosligeti-nyomozas/
https://www.gameofcity.hu/termek/varosligeti-nyomozas/
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Reál2 

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, 69 tanulónk részvételével A tavalyi programhoz hasonlóan, idén is a helyi 

lehetőségeket felkutatva, helyi szervezetekkel felvéve a kapcsolatot teljesen új, a helyi 

értékeket, élőhelyeket megismertető foglalkozásokat szerveztünk. A projekthét keretében 

megvalósult programok: 

• Biokert - Szigethalom Közösségi Biokert 

• Erdészet - Ráckevei Erdészet 

• Erdőismeret 

• Hol laknak a madarak? 

• Komplex és fejlesztő társasjáték állat- és növényfajokkal, mely logikai és 

nyelvi képességeket is fejleszti 

• Olajszennyezés - Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság 

• Sárkányhajózás - Merkapt-Mekler László Sport Egyesület Dunavarsány 

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

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

projekthétként valósítottuk meg a 9. évfolyamon 91 diákunk részvételével: 

• a helyszínek Szigethalmon az Ifjúsági Élmény Tábor, a szigetszentmiklósi Dunapart és 

a Pilis voltak 

• nem csak a helyszíneken, hanem a tábori programok koncepcióján is változtattunk 

• az erdei iskolát fenntarthatósági és digitális projekthétté alakítottuk, ahol egész 

héten a gyerekek projektoktatásban vettek részt 

• az egészet egy kerettörténet köré szerveztük 

• a három osztály vegyesen, hat csoportban, klánokban dolgozott 
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• 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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6.7. Az Oktatási Hivatal Bázisiskolájaként végzett feladatok 

A munkatervben vállalt 

bázisintézményi feladat/jó 

gyakorlat/szakmai program 

megnevezése 

 

Megvalósult 

(igen – nem) 

 

Megvalósulás 

időpontja 

 

Résztvevők 

száma 

 

Résztvevők 

elégedettsé

ge 

(átlag) 

1. Erdei iskola projekthét 

igen 

személyes 

jelenlét 

2021. 

szeptember  

6-10. 

104 fő 4,85 

2. ŐPN  

Gyémántcsiszoló 

előadássorozat: A változás 

benned van c. előadás 

Cselényi Tünde 

igen 

személyes 

jelenlét 

2021.  

október 13. 
70 fő 4,9 

3. Szakmai műhelynap a dabasi 

Gyóni Géza Általános Iskolában 

Hajdú Zsoltné és  

Szilágyi Mária 

igen 

személyes 

jelenlét 

2021. 

november 17. 
120 fő 4,9 

4. Digitális és fenntarthatósági 

témahét: Teremtsük újra! 

(konferencia és fórum) 

felelős: természettudományi 

munkacsoport 

 

igen 

online forma 

 

2021. 

november 25. 40 fő 5 

5. Batthyány Kázmér 

Tudományos Napok 

Az immundeficiencia és az 

általa okozott betegségek 

felelős: Sete Krisztina és a 

természettudományi 

munkacsoport 

 

igen 

online forma 

 

2022.  

február 14-16. 

250 fő 4,9 

6. Tavaszi Pedagógiai Napok 

Nyelvi képességmérés az idegen 

nyelv tanításának szolgálatában 

Vid Zsuzsanna előadása 

 

igen 

online forma 

 

2022.  

április 6.   

14 óra 

20 fő 4 

7. Tavaszi Pedagógiai Napok 

A diákönkormányzat 

közösségformáló ereje 

Fáklya Zsófia, Nemes Zsófia és 

Pintér Dorottya 

igen 

személyes 

jelenlét 

2022.  

április 7. 

14 óra 12 fő 5 

8. Pontszámítás 

bolognai rendszer – tájékoztató 

Szerticsné Pinczés Mária 

igen 

személyes 

jelenlét 

2022.  

április. 20.  

14 óra 

120 fő 5 

9. Városi Iskola 

a pályaorientáció gyakorlati 

megvalósulása 

Dr. Fehérné Horák Judit 

főszervező 

előkészülve 

személyes 

jelenlét 

2022.  

június 14. 

110 fő 5 
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Reflektív elemzés, rövid szöveges összegzés a bázisintézményi éves munkaterv 

megvalósításáról 

Míg a 2021/22-es tanév 1. félévét még a járványhelyzet erősen befolyásolta, addig a 2. 

félévben a régi, megszokott kerékvágásba tért vissza az élet. Sajnos a tanárhiány erősen 

éreztette hatását. A leterheltség ellenére nemcsak a vállalt feladatokat végeztük el, hanem 

mellette szakmai műhelynapot, tudományos konferenciát is szerveztünk a tervek felett. A 

nevelőtestület erőfeszítései mellett a diákság is hatalmas munkát végzett. A 

Diákönkormányzat színes programokkal tarkította az iskolai életet.  

Az egyik legsikeresebb program az erdei iskola projekthete volt, amelynek tapasztalatait a 

tavalyi évben már az ŐPN keretében a POK honlapján megosztottuk az érdeklődő 

kollégákkal. Most aktualizált formában került megrendezésre a 9. évfolyam bevonásával 

2021. szeptember 6-10. között. 

Az Őszi Pedagógiai Napok idejére tervezett programunk 2021. október 13-án megvalósult. A 

kooperáció témájában a Gyémántcsiszoló előadássorozatunk folytatásaként „A változás 

benned van” című előadás az együttműködés kiváló példája volt. A Szigetszentmiklósi 

Városi Könyvtár és Közösségi Házzal együttműködve a Városbarát 2310 Egyesület 

szervezésében Cselényi Tünde kolléganő mutatta be a POK képviselője, a tankerület 

igazgatói, érdeklődő pedagógusai és a nagy számban megjelent szülők jelenlétében a 

tanulásban alkalmazott új motivációs módszereket.  

A tervezett bázisintézményi szakmai műhelyfoglalkozásra 2021. november 17-én Dabason a 

Gyóni Géza Általános Iskolában került sor. A Pest megyei intézmény szervezésében a 

környékbeli történelemtanárok részvételével a reformkor került középpontba. Dr. Maruzsa 

Zoltán államtitkár, Pánczél Károly országgyűlési képviselő, Pelyach István történész előadása 

mellett gimnáziumunk két pedagógusa: Hajdú Zsoltné szaktanácsadó és Szilágyi Mária 

innovatív mesterpedagógus tartott szakmai bemutatót, majd szervezett vitafórumot a témával 

kapcsolatban. 

Egy előre nem tervezett, de kivételes ökológiai kezdeményezés indult el a gimnázium 

természettudományi munkacsoportjának az irányításával: „Teremtsük újra” címmel a – 

Szigetszentmiklósi úszóláp helyreállítási projektét dolgozták ki. A fenntarthatósági és 

digitális projekthétként. Célunk volt, hogy diákjaink projektoktatás keretében megismerjék a 

helyi természeti értékeket és ezáltal kialakuljon bennük a természet megbecsülése és 

megóvása iránti igény. Ezt a példátlan összefogással létrejött rehabilitációs gyakorlatot a 

Batthyány Tudományos Napok keretében osztottuk meg az érdeklődőkkel online formában 

2022. február 13-16 között.  

A Tavaszi Pedagógiai Napok rendezvénysorozat keretében két előadást szerveztünk. 

Vid Zsuzsanna, fejlesztő-támogató mesterpedagógus, mentortanár a nyelvtanulási 

képességmérés területén végzett kutatómunkáját mutatta be online formában az érdeklődő 

kollégáknak. Nyelvi képességmérés az idegen nyelv tanításának szolgálatában című 
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előadásában jó gyakorlatként a középiskolai felvételi eljárás során alkalmazható méréseit 

osztotta meg az érdeklődő kollégákkal 2022. április 6-án. 

 

Fáklya Zsófia, Nemes Zsófia és Pintér Dorottya 11. évfolyamos tanulóink kiváló előadását 

személyes jelenléttel tartották meg. Ők a gimnázium diákönkormányzatának vezetőiként a 

tanulói önszerveződés példaértékű összefogását gyakorlati példákon keresztül mutatták be A 

diákönkormányzat közösségformáló ereje címmel. A hatékony, sokszínű működés 

alapelveit, kezdeményezéseit és programjait ismertették meg az érdeklődő diákokkal és 

diákönkormányzatokat segítő pedagógusokkal. 2022. április 7-én. 

 

A hagyományos pályaorientációs előadás ismét nagy érdeklődés mellett zajlott. A hasznos 

információkat a tavalyi TPN keretében bemutatót tartó Szerticsné Pinczés Mária kolléganő 

osztotta meg az érdeklődőkkel 2022. április 20-án. 

 

A Városi Iskola teljes előkészítést követően 2022. június 13-án indul. Hatalmas az érdeklődés, 

kiváló a szervezés. Ennek sikerességéről még nem tudok beszámolni, de az évtizedes 

tapasztalat alapján elmondható, hogy a kollégák és a tanulók körében is nagyon népszerű a 

pályaorientációnak ez a formája. 

 

Értékelés: 

Mind a programok előkészítésében, mind a kapcsolattartás és a kommunikáció szempontjából 

támogató és konstruktív hozzáállást tapasztalunk a POK részéről. Az információk mindig 

időben, pontosan érkeznek hozzánk, a feladatok és határidők egyértelműek. Köszönjük a POK 

munkatársainak az együttműködést; Pusztai Katalin hivatali főtanácsos asszony 

segítőkészségét és türelmét. 

 

A jövőbeni terveinkben az innovatív mesterpedagógusok programjainak, jó gyakorlatainak 

szeretnék teret adni és megosztani azokat a szakmával és az érdeklődőkkel. 

A következő években is szívesen veszünk részt a Pedagógiai Napokon. 

 

6.8. Ökoiskolai feladatok 

Erre a tanévre is rányomta bélyegét az online-időszak. A programok egy része 

elmaradt, és volt, amit más formában meg tudtunk tartani. 
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1. Az iskola a hátsó bejáraton keresztül, avagy a hulladék útja program – Az első 

osztályfőnöki órára sor került. A második osztályfőnöki óra – Az Aries Kft-nél tett látogatás:– 

5.a, 5.b, 6.a, 6.b, 7.b, 9.ny 9.c osztály látogatása elmaradt. 

2. A saját rendezvényeink folyamatosan zöldülnek. (a saját pohár, félig még jó papír 

használatát, amennyiben lehetséges saját készítésű sütemények, szendvicsek kínálása 

(diáknap, teaház, lázak) 

3. A madárgondozást ebben a tanévben is a tanulószoba diákjai végezték. A rovarhotelt a 

biológia orientációra járó gyerekek tartják rendben. 

4. SULIZSÁK megvalósult (2.291 kg-ot gyűjtöttünk, 114.550,- Ft kaptunk érte, amit a 

DÖK költhet el.), sikeresen bevontunk más iskolákat is a programba. (Majosházi Református 

Általános Iskola, Ráckevei Ady Endre Gimnázium) /Zoknicsere program elmaradt.  

5. BKTN -elmaradt. 

6. A 9-es erdei iskolát is helyben szerveztük. A gyerekek megismerkedtek az úszólápok 

kialakulásával, jelentőségével. A tanösvényen és az olajszennyezés helyszínén, Szigethalmon, 

valamint a Pilisben zajlottak a programok. Projekt módszert alkalmaztunk. Szakmai 

programok: térképészet, vízvizsgálat, erdő életközössége, túra, portya (terepi taktikai és 

problémamegoldó játék). A foglakozások egy részét külső partnercég oktatói tartották. Az 

előző évben bevált gamifikációs módszert alkalmaztuk. 

7. Az 5-es erdei iskolát Szigethalmon az Ifjúsági Élménytáborba szerveztük napközis 

formában. Ismét a helyi lehetőségeket kihasználva szerveztük a programokat partnereinkkel: 

Erdészet-Ráckevei Erdészet, Biokert-Szigethalom Közösségi Biokert, Úszóláp-Dr. Balogh 

Márton-Dr.Zöld-Balogh Ágnes Úszólápkutatók, Olajszennyezés- Közép-Duna-völgyi Vízügyi 

Igazgatóság Sárkányhajózás - Merkapt-Mekler László Sport Egyesület Dunavarsány, Komplex 

és fejlesztő társasjáték, Hol laknak a madarak?, Erdőismeret 

8. Egy együttműködés jött létre az érintett szervezetekkel a megvalósítás érdekében. (dr. 

Balogh Márton és dr. Zöld-Balogh Ágnes úszólápkutatók, Duna-Ipoly Nemzeti Park 

Igazgatóság, Szigetszentmiklósi Tankerületi Központ, Szigetszentmiklósi Polgármesteri 

Hivatal, Ráckevei Dunaági Horgász Szövetség, Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság). 

Készítettünk egy ütemtervet a rehabilitációra, amelyet egy szakmai találkozón mutattunk be 

az összes érintettnek, engedélyeztettünk a tevékenységet a Pest Megyei Kormányhivatal 

Természetvédelmi Osztályával. A tervet meg is valósítottunk. 

9. Az online oktatásnak előnyei is voltak. Előtérbe kerültek a projekt módszerek. Több 

tantárgyból is, sok osztályban készítettek a gyerekek különböző digitális projektterméket. 

10. A Városi iskola idén megvalósult. 

https://www.kormanyhivatal.hu/hu/pest/szervezeti-egysegek-elerhetosegei/kornyezetvedelmi-termeszetvedelmi-es-banyafelugyeleti-foosztaly/termeszetvedelmi-osztaly
https://www.kormanyhivatal.hu/hu/pest/szervezeti-egysegek-elerhetosegei/kornyezetvedelmi-termeszetvedelmi-es-banyafelugyeleti-foosztaly/termeszetvedelmi-osztaly
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11. Ebben az évben a DÖK rendkívül aktívín vett részt az öko-programokban. 

https://www.instagram.com/szbkg_dok/ 

12. A Ballagásra ebben a tanévben is zöld volt. Osztályonként szervezték meg, az épület 

minimális díszítésével. 

 

6.9. Gyermek. és ifjúságvédelmi munka 

A 2021/2022-es tanév során a háborús veszélyhelyzet ellenére menekült, menedékes tanulónk 

nem volt. 

SNI-BTMN tanulók: 

SNI tanulóink száma a tanévben 3 fő 

BTMN tanulók száma: 4 fő 

A szakvéleményekkel kapcsolatban tájékoztató és megbeszélés a tanév elején minden olyan 

tanár számára biztosítva volt, aki az iskolánkban tanuló SNI/BTMN tanuló gyermekeket 

tanítja.  

Az SNI és BTMN tanulók számára iskolánk az egyéni bánásmódot és a kedvezményeket a 

szakvéleményekben meghatározott módon igyekszik teljesíteni. 

Hátrányos helyzetű tanulók: 

Intézményünkben az elmúlt évben 1 fő hátrányos helyzetű tanulót tartottunk nyilván, a család 

rendszeres gyermekvédelmi támogatásban is részesül. 

Veszélyeztetett tanulók: 

Veszélyeztetettség szempontjából szintén egy tanuló szerepel nyilvántartásunkban. Az ő 

esetében az apa halálát követően amellett, hogy az édesanya egyedül maradt a gyermeke 

nevelésében, nincs támogató rokoni háttér; illetve az édesanya agydaganattal küzd, mely miatt 

rendszeresen kezeléseken vesz részt. 

Az ő esete kapcsán a tanév során az iskolai szociális munkásunkkal is rendszeres konzultáció 

történt. 

A tanév során a Család- és Gyermekjóléti Szolgálat felé jelzéssel nem kellett élnünk. 
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6.10. Iskolapszichológus feladatai 

A tanév során egyéni és csoportos ellátásokra egyaránt sor került. (Részletes statisztikai 

adatok jelen dokumentumban találhatóak- lsd.: dokumentum végén). 

Az egyéni foglalkozások összesen 36 főt érintettek (25 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 

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. 

SNI tanulóink létszáma jelen tanévben 3 fő volt. Egy tanuló felülvizsgálatra nem kötelezett. 

Egy tanuló felülvizsgálata a tanév során megtörtént. Egy tanuló felülvizsgálatára még 

várakozunk. 

Új BTMN tanuló nem érkezett a tanév során; jelenleg 4 gyermek rendelkezik BTMN 

diagnózissal. BTMN tanulóink közül már senki nem kontrollköteles.  

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: 



46 

 

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

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

Amennyiben a személyes konzultáció akadályoztatott volt, 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 

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. 

Prevenció és szemléletformálás céljából előadások tartása nevelési, vagy szülői 

értekezleteken, ill. tematikus csoportok formájában: 

Az osztályfőnök felkérésére az egyik 7. osztályban tartottam osztályfőnöki óra keretében az 

internet veszélyeiről egy beszélgetést. 

Kiegészítés:  

Szeptemberben részt vettem a 9. osztályosok erdei iskoláján, ahol csapatépítő foglalkozásokat 

tartottam Helfrich Nikolett kollégámmal közösen. 

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

felvételi bizottság tagjaként. 

Több osztályban történt szociometriai mérés is, melynek eredményéről az osztályfőnökökkel 

konzultáltam. 

Pályaorientációs kérdőívek kitöltésére 2 osztályban került sor, melynek célja a hatékonyabb 

fakultáció választás volt. 

 Részt vettem az 5. évfolyamosok tehetségazonosítási támogató online mérésben is. 

Részt vettem a Baktay Ervin Gimnáziumban egy diák tragikus halálát követő krízis 

intervenciójában is. 
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Jelenleg a Dunavarsányi Árpád Fejedelem Általános Iskolában kialakult nehéz helyzet 

megoldásában segítem iskolapszichológus koordinátorom munkáját. Az ott kialakult helyzet a 

következő tanévben is feldatok elé fog állítani minket. 

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

tanév során.  

 

6.11. Az iskolai szociális segítő munkája 

2021/2022-as tanévben 683 tanuló járt a 4+1 és a 8 osztályos gimnáziumi osztályokba. 

Az iskolában iskolapszichológus, védőnő dolgozik. Többször beszéltem az intézményben 

dolgozó alkalmazottakkal, pedagógusokkal, iskolapszichológussal. 

A 2021/22-es tanévben az ügyeleti időm keddenként 9 óra 14 óra között volt.   

A tanév elején az igazgató asszony kezdeményezésére, a Békés Iskola modell program 

szervezésével foglalkoztam. Ennek következményeként Adler Kata a pedagógusoknak online 

program ismertetőt tarott. A Békítő team tagjaival, sikeresen részt vettem az első, iskolában 

tartott Békés Iskola projekt képzésen. A program honosításának második lépése, az ELTE 

állapot felmérő kérdőívének kitöltése (az egész iskolára vonatkozik) és annak kiértékelése. A 

kérdőívek kitöltésre és beküldésre kerültek.  

Az iskola pszichológussal többször egyeztettem, megbeszélést tartottunk. A jövőben 

igyekszünk, a csoportfoglalkozásokat közösen tartani.  

Csatlakoztam az év elejei DÖK üléshez, ahol bemutatkoztam a diákoknak, elmondtam 

miben tudok nekik segíteni, mikor és hol találhatnak meg.  Együttműködőm Vid Zsuzsával, a 

DÖK-ös pedagógussal.  

Igazgató asszony kérésnek megfelelően megszerveztem és lebonyolítottam a 

karácsonyi Cipős-doboz ajándékgyűjtést. Szorosan együttműködtem az osztályfőnökökkel, a 

DÖK diákokkal, a családsegítő szolgálat vezetőjével, a családsegítőkkel. A családsegítők 86 

kliens gyermeknek osztották ki az életkoronként összerakott ajándékcsomagokat.   

A Szigetszentmiklósi Nagycsaládosok Egyesülttel együttműködve, megszerveztem és 

lebonyolítottam a kétszer 3 napos kortárs mediátor képzést, melyben gimnázium részről 

Koszorus Nóra, Storozinszki Otília és Orgován Roland vett részt.  
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 A fél 9/A osztályban voltam két alkalommal óralátogatáson. Az informatikai 

félosztály és az informatikát oktató pedagógus között kialakult konfliktus kapcsán 

beszélgettem a gyerekekkel (a konfliktus kibeszélése, érzékenyítés, asszertív kommunikáció).  

A konfliktus december elején történt, az óralátogatás január 17. és 20.-án. A pedagógus 

kolléga felmondása miatt csak a diákokkal foglalkoztam. A foglalkozás konklúziója, hogy 

konfliktus esetén, a lehető leghamarabb szükséges beavatkozni.  

Nusser Katalin osztályfőnökkel egyetértettünk abban, hogy az osztály számára jótékony lenne 

egy 4 alkalmas, erőszakmentes kommunikációs csoportfoglalkozás. A foglalkozás a 

konfliktus, zaklatás témából indult el, és az EMK 4 lépésének témájával zárult. A 

foglakozások 45 perce igen kevés ahhoz, hogy a diákok ráhangolódjanak az adott témára és 

elinduljon a belső feldolgozás.  

A KIABÁL bűnmegelőzési társasjátékot idén egyik pedagógus sem igényelte.   

 Egyéni beszélgetés keretében egy diák járt hozzám.  

A technikai dolgozok között lévő konfliktusos kapcsolatok feltérképezése során 

igyekeztem minden résztvevővel beszélgetni. Segítőbeszélgetés keretében 6 személlyel 

beszéltem. Legelőször a két, közvetlenül konfliktusban álló féllel. A mediáció lehetőségét 

mindketten elfogadták. Egyikőjük betegsége miatt a mediáció meghiúsult. Később mindketten 

arról nyilatkoztak, hogy kapcsolatuk javult és a mediáció lefolytatására nem tartanak igényt. 

Vezetőjükkel több alkalommal egyeztettem időpontot, de az egyéni beszélgetés nem valósult 

meg, viszont kisebb beszélgetések megvalósultak.    

   Cselényi Tünde tanárnő a 2022/23-as tanévben mentálhigiénés teamet szeretne 

alakítani, amibe becsatlakozom én is.  

 

6.12. Diákönkormányzat munkája, rendezvényei 

Szeptember Osztályterem díszítő verseny kezdete  

Hangzáskultúra napja (szünetekben élőzene)  

Fociláz 

Október Termek pontozása (osztályterem díszítő verseny vége) 

November Őszi bál 9-12. évfolyamosoknak  

Sulizsák program  

Nemzetközi diáknap (fordított nap)  

dr. Jásper András Gyermekjogi szakértővel szakmai tréning a DÖK segítő 

tanároknak – Tankerületi szervezésben 
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December DÖK összerázó  

Mikulás posta 

Ki Mit Tud? - online  

Jótékonysági gyűjtés nőknek 

DÖK karácsony 

Január Farsangi beöltözés 

Február Röpiláz 

Kosárláz 

Valentin napi posta 

Március Színek világnapja  

Suliban alvás DÖK képviselőknek  

Diáknap 

Április  DÖK elnökség előadása a Tavaszi Pedagógiai Napokon a 

jógyakorlatokról, önszerveződésről 

Május Tankerületi röpi és foci bajnokság 

Föld Napja szemétszedés 

Június Lázak napja 

 

6.13. Továbbképzések 

A tanév során új képesítést szerző pedagógusok és támogatásuk (tanulmányi 

szerződés/alapítvány/önköltség) 

• Cselényi Tünde: Szegedi Tudományegyetem integratív mentálhigiéné szak, első év, 

támogatott képzés (önerő+alapítvány) 

• Talabér Miklós: Károli Gáspár Református Egyetem, angol nyelvtanári szak, 

támogatott képzés, tanulmányi szerződéssel (önerő+Szigetszentmiklósi Tankerületi 

Központ) 

• Bödő Krisztián: Károli Gáspár Református Egyetem – Történelemtudományi Doktori 

Iskola (önerő) 

• Nusser Katalin: ELTE – Általános és családügyi mediáció szak (önerő) 

• Dékányné Varga Krisztina: ELTE – Mozgóképkultúra- és médiaismeret- pedagógus 

A tanév során továbbképzésben résztvevő pedagógusok és támogatásuk (továbbképzések 

megnevezése, résztvevő pedagógusok neve, tanulmányi szerződés/alapítvány/önköltség) 

• Minden pedagógus részt vett: A digitális oktatás során alkalmazható programok 

bemutatása, használatuk elsajátítása, elmélyítése, begyakorlása (ingyenes belső 

továbbképzés) 



50 

 

• Minden pedagógus részt vett: A helyreállító szemlélet bevezetése az iskolában 

(alapítvány) 

• Cselényi Tünde, Gladkov Hajnalka, Vid Zsuzsanna: Facilitátor képzés-a jóvátételi 

eljárás levezetése (alapítvány) 

• Helfrich Nikolett, Nusser Katalin, Schmidt Anett, Vid Zsuzsanna, Bernáth Ildikó, 

Kissné Hegedűs Éva. Bevezetés a Békés Iskolák programba, Személeti tréning 

(alapítvány) 

• Tempfli Ágota: Középiskolai matematikatanárok szaktárgyi továbbképzése (ingyenes) 

• Papczun Mária: Középiskolai matematikatanárok szaktárgyi továbbképzése (ingyenes) 

• Imre Zoltán: QuizOffice digitális feladatlap készítés és tanulás támogatás az 

oktatásban (önerő) 

• Abt Krisztina: " 105 éves a gyógytestnevelés" (önerő) 

• Cselényi Tünde: Asszertív kommunikáció (alapítvány)  

• Hajdú Zsoltné: Ökopedagógiai minikurzus (ingyenes) 

• Gengeliczkyné Kovács Éva – „Love of teaching” online konferencia és „Placement 

test” online továbbképzés az Oxford kiadó szervezésében 

• Schmidt Anett – NYESZE módszertani konferencia 

• Schmidt Anett: továbbképzés: NYESZE módszertani konferencia (ingyenes) 

• Deminger Kornélia: &quot; Folyamatba ágyazott felkészítés a Zöld Föld nevelési-

oktatási program iskolai alkalmazására” (ingyenes) 

• Fritzné Terbe Krisztina: „Játék és ami mögötte van” módszertani továbbképzés 

(ingyenes) 

• Papczun Mária: Játékra fel! - A játék alkalmazása az oktatásban és nevelésben 

(önköltség) 

• Papczun Mária: Tanulási Zóna - online élménypedagógiai alapképzés (önköltség) 

• Sete Krisztina Beáta - Az Oktatási Hivatal által szervezett workshopok 

-Digitális világ és a magyar tanulók teljesítménye – tanulói életútelemzések, illetve A 

természettudomány műveltségi terület mérése a köznevelésben 
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-Tájékoztatás a 2021/2022. tanévben, digitális platformon megújuló országos pedagógiai 

mérési rendszerről, és az azzal kapcsolatos iskolai feladatokról 

-A természettudomány műveltségi terület az országos kompetenciamérésben és a tudatos 

médiamagatartás kísérleti mérése a köznevelésben 

• Sete Krisztina Beáta - Budapesti POK - Tavaszi Pedagógiai Napok  

-A módosított NAT szerint készülő taneszközök újdonságai a természettudományos 

tantárgyakban 

-Ugyanaz és mégis más – két földrajztankönyv (OH FOL910) bemutatása 

-Megőrizve megújítani – A földrajz érettségi vizsga új vonásai 

-A diákönkormányzat közösségformáló ereje, avagy hogyan vélekednek erről a diákok és 

a DÖK-segítő tanár? 

A Magyar Földrajzi Társaság 30 kredites akkreditált földrajztanári továbbképzése (a 

képzés díja: 15 000 Ft, azonban a Magyar Földrajzi Társaság tagjainak ingyenes) 

• Nagyné Molnár Rita - NTK: A tehetségészlelés és a tehetségfejlesztés lehetőségei az 

iskolában (ingyenes) 

• Kása Péter: MKOSZ kosárlabda továbbképzés (ingyenes) 

 

6.14. Pedagógus minősítések 

P1-ből P2-be minősítést szerzett:  

• Soltész Ildikó,  

• Helfrich Nikolett,  

• Lendvai Emese,  

• Fritzné Terbe Krisztina 

• Ónodi-Hanácsek Györgyi 

Gyakornokból P1 kategóriába minősült:  

• Castillo-Garcia Adrienn  

• Nemes Luca 
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6.15. Önértékelések 

Pedagógus önértékelése volt az alábbi kollégáknak: 

• Kaszta Beáta  

• Fritzné Terbe Krisztina  

• Szij Orsolya Judit  

• Imre Zoltán 

• Schwarczenberger Magdolna  

• Dr. Fehérné Horák Judit  

• Cselényi Tünde  

• Helfrich Nikolett  

• Kása Péter Sándor  

• Dr. Ertl Péter  

• Kaáli Krisztina  

• Soltész Ildikó  

• Castillo-Garcia Adrienn Éva  

• Vid Zsuzsanna  

• Debnárné Vajóczki Krisztina  

• Lendvai Emese  

• Nemes Luca  

• Csiszár Csilla  

Intézményvezetői önértékelés: 

• Kissné Hegedűs Éva  

6.16. A munkaközösségek szakmai, közösségi rendezvényei 

Humán2 

Elmaradt: Árnyéknap, Pénzügyi hét 
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dr. Ertl Péter: 

Álmok Álmodói (kiállítás a tudományterület magyar alkotói; Millenáris, 6. a osztállyal június 

13-án) 

Várjáték Eger viadala; az agárdi Rönkvárban a 6. a osztállyal június 14-én   

Etyeki Filmpark: a Borgiák nyomában; történelem és valóság   

Hajdú Zsoltné: 

• Terror Háza Múzeumában „rendhagyó történelemóra” szervezése a kommunista 

diktatúrák áldozatainak napján (február 22.) 

• Határtalanul kirándulás a Felvidéken 11.a osztállyal (május 18-22.) 

• Szentendrei Skanzen (6. évfolyam a hon- és népismeret tantárgyhoz kapcsolódóan 

április 13.)   

• Világjáró magyarok (a technikatörténet nagy alakjai) kiállítás a Hungexpo területén a 

6. a osztállyal május 27-én 

• Álmok Álmodói (kiállítás a tudományterület magyar alkotói; Millenáris, 6. a 

osztállyal június 13-án)   

• Várjáték Eger viadala; az agárdi Rönkvárban a 6. a osztállyal június 14-én   

• Etyeki Filmpark: a Borgiák nyomában; történelem és valóság   

Oláh Lajos: 

• Erdély, Határtalanul kirándulás (május 18-23.) 

• Székesfehérvár, városi iskola (jún.14.) 

• Szentendrei Skanzen (6. évfolyam a hon- és népismeret tantárgyhoz kapcsolódóan 

április 13.)   

Soltész Ildikó: 

• Határtalanul pályázat: Erdély 12.a-val (2021.szeptember) 

Szilágyi Mária: 

• 7. b-vel Erdély, Határtalanul kirándulás (jún.9-13.) 

Talabér-Nagy Judit: 
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• 7.a-val Erdély, Határtalanul Program (jún.9-13.) 

 

Nyelv1 

Intézményünkben a vírushelyzet miatt sajnos idén is elmaradt a BKTN és Művészeti estet sem 

tartottunk. 

Megvalósult szakmai rendezvényeink: 

* OKTV angol nyelv iskolai forduló 

* OKTV orosz nyelv iskolai forduló 

* Public Speaking Competition iskolai forduló 

* szóbeli felvételi vizsga 8. évfolyamosoknak 

* osztályozóvizsgák 

* írásbeli és szóbeli házivizsgák 

Közösségi rendezvények, amelyekben szervezőként, osztályfőnökként vettünk részt, pl.: 

* diáknap  

* sportnap  

* sulizsák program terjesztése a tankerületben  

* ’56-os emlékműsor szervezése  

* őszi bál 

* giliceavató 

* farsangi beöltözés 

* gólyaavató 

* Nemzeti Összetartozás Napja  

 

Nyelv2 

* OKTV német nyelv iskolai forduló 

* OKTV olasz nyelv iskolai forduló 
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* OKTV francia nyelvi iskolai forduló 

* szóbeli felvételi vizsga 8. évfolyamosoknak 

* osztályozóvizsgák 

* írásbeli és szóbeli házivizsgák 

*nyelvvizsgák 

*cserekapcsolat 

 

6.17. A pedagógusok által kezdeményezett innovációk 

Reál II. 

„Teremtsük újra - úszóláp rehabilitációs projekt” 

Iskolánkban már a kezdetektől hangsúlyos volt a fenntarthatóságra való nevelés és az 

ökológiai szemlélet kialakítása. Ebben a tanévben az Örökös Ökoiskolai cím elnyeréséért 

pályázunk. Ökoiskolai tevékenységünk szerves része, hogy rendszeresen szervezünk a 

Szigetszentmiklósi tanösvényre vízminőség vizsgálatokat és fajismereti gyakorlatokat. Így 

tisztában vagyunk azzal, hogy mit is okozott ezen a különleges élőhelyen az olajszennyezés. 

Az utóbbi két tanévben az 5. és a 9. évfolyamos erdei iskolát helyben szerveztük meg, 

fenntarthatósági és digitális projekthétként. Célunk volt, hogy diákjaink projektoktatás 

keretében megismerjék a helyi természeti értékeket és ezáltal kialakuljon bennük a természet 

megbecsülése és megóvása iránti igény. A projekthetek témája az úszóláp megismerése 

(kialakulása, ökológiai szerepe) és az olajszennyezés volt. Ennek kapcsán fogalmazódott meg 

bennünk a már régóta körvonalazódó gondolat, hogy iskolánk, megfelelő szakmai segítséggel 

és támogatással, megvalósíthatja az úszóláp társulás helyreállítását. 

A 9. évfolyam három osztályának egyik projektfeladata idén egy 1:5 arányú mesterséges 

úszóláp-modell elkészítése volt. A diákok projektmunkáiból végső projekttermékként egy 

kiállítást is rendeztünk „Teremtsük újra - úszóláp rehabilitációs projekt - előkészítő szakasz - 

2021” címmel. 

Ennek a kiállításnak a megtekintését követően egy olyan szakmai megbeszélésen vettek részt 

a meghívottak, amelynek témája a rehabilitáció megvalósítása, az ehhez szükséges 

támogatások megszerzése és az érintettek közötti együttműködés kezdeményezése volt. A 
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megbeszélés 2021. november 25-én a Szigetszentmiklósi Batthyány Kázmér Gimnáziumban 

volt. 

Ennek a kiállításnak a megtekintését követően egy olyan szakmai megbeszélést szerveztünk, 

amelynek témája a rehabilitáció megvalósítása és az ehhez szükséges támogatások voltak. A 

megbeszélés 2021. november 25-én, csütörtökön volt a Szigetszentmiklósi Batthyány Kázmér 

Gimnáziumban. 

A megbeszélésen a következő szervezetek képviselői vettek részt: 

1) Dr. Balogh Márton és Dr. Zöld-Balogh Ágnes úszólápkutatók 

2) Füri András, a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatójának képviseletében Dr. Hegyi 

Zoltán, a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság részéről 

3) dr. Pálos Annamária Tankerületi Igazgató képviseletében Balázs Anita és Takács-

Koczka Orsolya, a Szigetszentmiklósi Tankerületi Központ részéről 

4) Nagy János polgármester képviseletében Bereczné Gombos Kata és Dornbach Ádám, 

a Szigetszentmiklósi Polgármesteri Hivatal részéről 

5) Kőszeghy Csaba, a Ráckevei Dunaági Horgász Szövetség elnökségi tagja 

6) Kissné Hegedűs Éva, a Szigetszentmiklósi Batthyány Kázmér Gimnázium Igazgatója 

7) Sete Krisztina Beáta, a Szigetszentmiklósi Batthyány Kázmér Gimnázium 

Természettudományi munkaközösségének vezetője 

8) Schwarczenberger Magdolna, a Szigetszentmiklósi Batthyány Kázmér Gimnázium 

Öko-munkacsoportjának vezetője 

9) Czita Zoltán, a Szigetszentmiklósi Batthyány Kázmér Gimnázium támogató 

mesterpedagógusa. 

A megbeszélésre meghívást kaptak, de nem tudtak részt venni: 

1) Rényeiné Kerepesi Erika – a Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság Osztályvezetője 

(aki a projekt támogatását levélben jelezte) 

2) Udvari Zsolt - Ráckevei Dunaági Horgász Szövetség Igazgatója (aki a projekt 

támogatását szintén levélben jelezte) 

3) Szendőfi Balázs - halkutató és természetfilmes, az „RSD - A marasztalt folyó” című 

dokumentumfilm készítője. 
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A megbeszélés sikeres volt, partnereink is elkötelezettek az úszóláp rehabilitációs 

projektünk támogatása tekintetében. Mindezt később szándéknyilatkozatok formájában 

rögzítették. Ezek után, a Tankerület segítségével engedélykérelmet nyújtottunk be a 

Pest Megyei Kormányhivatal, Környezetvédelmi, Természetvédelmi és 

Hulladékgazdálkodási Főosztályához, melyben kérjük, hogy a Duna-Ipoly Nemzeti 

Park Igazgatóság által jóváhagyott védett növénytöveket kiemelhessük és rátelepítsük 

a tanulóink által a 9. évfolyamos erdei iskola során elkészítendő nádtutajokra 2022. 

szeptemberében. Így szeretnénk megvalósítani az olajszennyezés által elpusztított 

úszóláp rehabilitációját, egyszersmind megismertetni a felnövekvő generációt a helyi 

természeti értékekkel és azok szerepével. 

 

A Batthyány Kázmér Tudományos Napokat (BKTN) a Reál I munkaközösséggel kezdtük 

el együtt szervezni szeptemberben, új koncepció szerint, melynek kiemelt témája a 

pályaorientáció volt. A több hónapos szervező munka eredményeként összeállt a programterv, 

több mint 40 előadással, foglalkozással. A rendezvényre február 14-16. között került volna 

sor, de az érvényben lévő járványügyi előírások ekkor még nem tették lehetővé a tömeges 

jelenlétet a rendezvényeken, ezért idén nem tudtuk megrendezni a BKTN-t. 

 

Február közepén adott otthont iskolánk a J Project nemzetközi konferenciasorozat 

(www.thejpnetwork.com) 347., 348., és 349. rendezvényének online előadások formájában. A 

téma az immundeficiencia és az általa okozott betegségek, az előadók pedig ezen 

tudományterületek nemzetközileg is elismert szaktekintélyei voltak. Az előadásokat 

elsősorban a biológia-kémia emelt képzésben résztvevő, illetve a 10. évfolyam diákjai 

hallgatták, összesen több mint 120 tanuló. Az előadások meghallgatása és feldolgozása után a 

gyerekek Redmenta-tesztet töltöttek ki, melyre biológia tantárgyból jegyet kaptak. Az 

előadásokat moderálták és a hallottakat a gyerekekkel feldolgozták Nusser Katalin, Ónodi-

Hanácsek Györgyi és Schwarczenberger Magdolna biológia szakos kolléganők. A 

rendezvényt szervezte Sete Krisztina Beáta munkaközösség-vezető. 

Az előadók és az előadások a következők voltak: 

http://www.thejpnetwork.com/
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- Prof. Garami Miklós (gyermekonkológus, a Semmelweis Egyetem II. Sz. 

Gyermekgyógyászati Klinikájának klinikaigazgató-helyettese, egyetemi docense) – A 

csontvelő működése és betegségei (február 14, hétfő) 

- Prof. Arató András (a Semmelweis Egyetem I. Sz. Gyermekklinika igazgatóhelyettese, 

egyetemi tanára, az MTA doktora) – Az emésztőrendszer és az immunrendszer 

kapcsolata (február 15, kedd) 

- Prof. Farkas Henriette (a Semmelweis Egyetem egyetemi tanára, az Országos 

Angioödéma Referencia és Kiválósági Központ vezetője) - A komplement rendszer és 

annak egy ritka betegsége (február 16, szerda). 

Végzős diákjaink beszámolója az előadásokról a Kisváros című helyi lapban jelent meg: 

https://szigetszentmiklos.hu/uploads//documents/Kisvaros/Kisvaros2022_03.pdf 

 

A megtartott programjaink között kiemelkedik a kilencedikes erdei iskola szeptemberben és 

az ötödikes erdei iskola júniusban. A külön-külön egyhetes programokat nagyrészt a 

Szigethalmi Ifjúsági Táborban tartottuk, de szerveztünk vizes napot a szigetszentmiklósi 

Dunapartra és túranapot a Pilisbe is. 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. 

Az előző évekhez hasonlóan, ebben a tanévben is szervesen részt vettünk az Öko-

munkacsoport tevékenységében, segítettük a programok (pl. Sulizsák) szervezését és 

lebonyolítását (mellékelve az öko-munkacsoport beszámolója). Majd egy évtizedet felölelő 

folyamatos öko-tevékenységünk programjaival pályázatot nyújtottunk be az Örökös 

Ökoiskola cím elnyerésére, melyet sikeresnek értékeltek. Ennek eredményeként iskolánk 

szeptembertől viseli az Örökös Ökoiskola címet. 

 

Testnevelés 

Parasport napot a lehetőségeinknek megfelelően megtartottuk, a DÖK által szervezett 

sportnapokon segítettünk a szervezésben, lebonyolításban. 

 

https://szigetszentmiklos.hu/uploads/documents/Kisvaros/Kisvaros2022_03.pdf
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6.18. Tárgyi felszereltség 

Humán1 

Tárgyi felszereltség – különös tekintettel a mielőbbi rendezést igénylő hiányok felsorolására  

A neonlámpa kicserélése a humán tanáriban: a teremnek rosszak a fényviszonyai, a lámpák 

zörögnek. 

Sokan osztályfőnökök vagyunk, szeretnénk bizonyítványnyomtatót. 

Ének-zene /de akár a többi tantárgy esetében is /a Youtube-on rengeteg színvonalas előadás 

tekinthető meg. A reklámok és politikai hirdetések nélküli Youtube Premium iskolai szintű 

megvásárlására lenne szükség. 

Nyelv1 

Szeretnénk az alábbiakat kérni: 

* a 217-es kistanáriba egy tanári asztal (Jáczint Szilvia részére) 

* a 217-es kistanáriba egy kisebb méretű asztal (nyomtatóhoz) 

* a 120-as tanterem kifestése  

* 10 db angol-magyar és 10 db magyar-angol kéziszótár (szerzők: Varga György - Lázár A. 

Péter, Maxim kiadó) 

* 2 db Oxford English Dictionary, 10th edition 

Nyelv2 

A nyelvi szaktantermek (111, 112, 120, 121): 

• kifestése (a 121-es terem SOS) 

• a 121 és 112 teremben a falak OSB-burkolása 1-1,2 m magasságig, 111-ben a 

szegélylécek pótlása 

• a felesleges bútorok eltávolítása (111-ben tv-szekrény tévével együtt, egy polcos 

szekrény és a szürke szekrény (amiben a polcok hiányoznak), 121-ben ajtó mögött 

videomagnós szekrény videomagnókkal és egy felesleges barna tanulópad, 112-ben 

egy fehér szekrény a sarokban, ami a tanulókat akadályozza) 

• plakátsínek beszerzése  

• elavult projektorok cseréje (a 121-ben és különösen a 111-ben használhatatlan sajnos) 
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• 2.emeleten a tetőablakok és a felső ablakok sötétítésének megoldása. 

Osztályfőnöki 

3 db Pozitivity nevű társasjáték, új padok, székek, linóleum 

Reál1 

Matematikából a táblán dolgozunk leginkább, néhány teremben rossz az állapotuk. 

Eszközöket nagyjából beszereztünk az elmúlt években, amiket szerettünk volna végül azért 

nem sikerült megvennünk az alapítványi keretből, mert pályáztunk egy nagyértékű 

pályázattal, és csak itt év végén derült ki, hogy nem nyertünk, amikor már az alapítvány 

lezárt.  

Informatikából nagyjából rendben vagyunk. 

Fizikából sikerült a pénzt részben elkölteni (ugyanúgy jártunk, mint matekból a pályázattal), 

de még szükség lenne eszközökre, csak nagyon drágák, vagy nincs jó tanulókísérleti illetve 

demonstrációs eszköz. 

A fizikaszertár tanteremmé alakítását úgy tudjuk elképzelni, hogy teljesen átrendeznénk, a 

helyiség első részét alakítanánk ki kísérletek előkészítésre, eszközök tárolására, s a 

tárolószekrényeket térelválasztónak használva, illetve egy rövidebb szakaszon függönnyel el 

tudjuk választani a tanterem részt, így óra alatt is lehet a szertár részt használni. Egy nagy 

selejtezést is szeretnénk rendezni augusztusban, átválogatni az eszközöket, megtartani csak az 

igazán használhatókat, és ehhez célzottan igazítani az eszközfejlesztést a következő 

tanévekben. 

Technikából a szükséges alapanyagok ára drasztikusan megnövekedett, így mindkét helyről 

szeretnénk forrásnövelést kérni. (tankerület, alapítvány) 

Reál2 

Eszköz- és anyagigényeinket a szokásos formában összegyűjtöttük, mellékletként csatoljuk. 

Ebben szerepelnek a kémia és biológia tanításához, az emelt szintű képzéshez és az emelt 

szintű érettségi vizsga lebonyolításához szükséges kísérleti anyagok, modellek, egyéb 

szemléltető eszközök. Kiemelt kérésünk lenne a kémia előadóba egy új tanári laborasztal 

energiablokkal, vizesblokkal, fiókos szekrénnyel. A kémia szertárba pedig, amilyen hamar 

csak lehet, egy klímaberendezés, mert nagyon meleg van, a vegyszerek erőteljesen 

párolognak, a munkavégzés is nehéz ilyen körülmények között. 
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Testnevelés 

A feladat ellátása továbbra is nehéz, mivel nincs elég hely a tornateremben, a csoportok pedig 

nagy létszámúak. Gyakran az udvarra, illetve rossz idő esetén az aulába szorultak osztályok.  

Az eszközöket igyekszünk pótolni, bár az iskola alapítványára hárul elsősorban ez a feladat. 

Az udvaron levő távolugrógödör, futópálya azonnali felújításra szorul - idén a balesetveszély 

miatt - nem is tudtuk használni. 

 

6.19. Kiemelkedő és fejlesztendő területek a munkaközösségek munkájában 

Humán1 

Kiemelkedő és fejlesztendő területek a munkaközösség szintjén:  

A kiemelkedő területnek az elért eredményeinket tartjuk, elsősorban az érettségi (közép-és 

emelt),valamint, hogy diákjaink kiemelkedő eredményeket érnek el versenyeken. 

Fejlesztendő területnek a kommunikációt jelölöm meg, amit az előző (Egyéb, észrevételek..) 

fejezetben kifejtettem.  

Humán2 

Kiemelkedőnek tartjuk a munkaközösség szakmai eredményeit (lsd. emelt szintű és közép 

szintű érettségik eredményei, versenyeredmények), melyeket következetes és rendszeres 

munkával tudunk elérni. 

Fejlesztendő terület az egymás közötti kommunikáció, különösen azok között a kollégák 

között, akik nem egy szobában ülnek. 

 Nyelv1 

Kiemelkedő:  

-minden tanulót – nyelvi képességüktől függetlenül – felkészítünk a középfokú nyelvvizsgára 

és az érettségire 

-a mindenkori 9.ny osztály az első tanév végén középfokú nyelvvizsgát tesz angol nyelvből 

(Idei eredményük: a 17 fős csoportból 16 fő komplex középfokú ’C’ típusú nyelvvizsgát, 1 fő 

’A’ típusú szóbeli vizsgát szerzett.) 
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-diákjaink közül egyre többen előrehozott nyelvi érettségit tesznek mind közép-, mind emelt 

szinten, 90% feletti átlageredménnyel 

Fejleszthető: 

A jövőben szeretnénk több belső workshopot tartani a munkaközösség tagjainak bevonásával. 

Nyelv2 

Kiemelkedő:  

-minden tanulót – nyelvi képességüktől függetlenül – felkészítünk a nyelvvizsgára és az 

érettségire mind az első mind a 2. idegennyelvből 

-a mindenkori 9.ny osztály az első tanév végén középfokú nyelvvizsgát tesz német nyelvből. 

(Idei eredményük: a 17 fős csoportból 14 fő komplex középfokú ’C’ típusú nyelvvizsgát, 2 fő 

’B’ típusú írásbeli vizsgát szerzett.) 

-egyre több előrehozott nyelvi érettségi mind közép-, mind emelt szinten, 90% feletti 

átlageredménnyel 

-cserekapcsolatok újjászervezése online platformok segítségével 

-jól tudunk közösségként együtt működni 

Fejleszthető: 

A jövőben szeretnénk több belső tudásmegosztást segítő Workshopot tartani a 

munkaközösség tagjainak bevonásával. 

Osztályfőnöki 

Változatos, sokrétű osztályprogramokat szerveznek az osztályfőnökök, de az egymás közötti 

kommunikációt kell fejleszteni. 

Reál2 

- kiemelkedő területek: emelt szintű érettségi felkészítés, erdei iskolák szervezése, 

ökoiskolai programok 

- fejlesztendő területek: a NAT 2020-ra való áttérés szaktárgyi és módszertani feladatai. 

Testnevelés 

Kiemelkedőnek mondható a speciális feladatok (Parasportnap, “láz” napok) lebonyolítása, 

vagy abban való segítségnyújtás. Elment testnevelő óráinak zökkenőmentes átvétele. 
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Fejlesztendő terület: egymás munkájának segítése, szakmai ismeretek bővítése 

 

6.20. Egyéb tapasztalatok, észrevételek 

Humán1 

A versenykíséretre pont azt a kollégára ró nagy terhet, aki felkészíti a diákot. A versenyen  

sokszor szükséges a szaktanár jelenléte, ezért szeretnénk, ha a kollégának ügyeleti díjat 

fizetnének.  

A színházlátogatásokkal kapcsolatban szeretnénk megkérdezni, hogy a tankerületnek van-e 

erre busza . Ha esetleg van, milyen feltételekkel lehet igénybe venni.)  

Nagy terhet ró a tanárokra az önértékelés. Szeretnénk egyszerűbbé tenni. (Kevesebb ember 

bevonásával, kevesebb adminisztrációval) 

Javasoljuk az Év Diákja, Év tanára díjak átdolgozását, amely szempontjait egy team  

készíthetné elő. (Tőlünk  jelentkezett Gelencsérné Szarka Mária.) Az a minimum lenne, hogy 

a jelölt tanárokról-úgy, mint a gyerekekről-jelenjen meg ajánlás, azévi eredményeik, 

tevékenységük felsorolásával. Ugyancsak fontosnak tartjuk, hogy lehetőleg minél több  

kolléga fejezze ki a véleményét szavazata leadásával. 

Szorgalmazzuk az öregdiákokkal való szorosabb kapcsolattartást. Esetleg alakulhatna egy 

öregdiák kör, ami pl. feladatának tekintené az arra rászoruló tanulók patronálását akár 

szellemileg akár anyagi szinten, szerepet vállalhatna a diákok továbbtanulásának 

egyengetésében, öregdiák találkozók megszervezésében. (Ez csak egy- két  ötlet, de lehet más 

feladatokat is vállalna önszerveződően). 

A legfontosabb, amit problémának tartunk, az a kommunikáció és az emberi kapcsolataink 

javítása.  Ez több szintre vonatkozik: 

-Vezetőség: Jó lenne egy táblázat, ahol szerepelne, hogy melyik nap ki a felelős, és milyen 

ügyekkel lehet hozzá fordulni. Ezt hetekre kellene aktualizálni, hogy kiderüljön, ha netalántán 

az illető beteg vagy szabadságon van. Ilyenkor azt is jelölni kellene, ki veszi át a feladatát. 

Jó lenne, ha hét elején mindig megjelenne egy „hetiterv”, ami tartalmazza a héten aktuális 

feladatokat. (Az Outlookban hetekkel, néha hónapokkal küldött leveleket nehéz kezelni.) 

Ebben legyenek benne mit, kinek, mikor, milyen formában, milyen felületen kell beadni. Úgy 

gondoljuk ezzel mindkét fél munkáján könnyítenénk. 
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Valamilyen probléma felvetése és javaslattétel esetén szeretnénk visszajelzést az ügyről. 

-Vezetőséggel és kollégákkal (együtt történő) kommunikáció: 

Jó lenne, ha egy feladatnál ne csak a munkaközösségvezető (vagy az se) és a vezetőség, 

hanem az összes érintett jelen lenne. (Kisebb csoportokra gondolunk, pl. egy olyan esetben, 

amikor órákat kell hiányzó státusz helyett kiosztani. A jószándék ellenére sem biztos, hogy ez 

nem lehetne optimálisabb? hiszen az illetőnek pl a látszólag kedvezőtlenebb megoldás az 

előnyösebb). A kapcsolat is javul, a kollégák érzik, hogy fontos a véleményük. 

-Egy osztályban tanító tanárokkal: javasoljuk az osztályozó értekezletek visszaállítását 

jelenlétire, de egy megújult formában. Ezeken a napokon sok holt idő van. Ezt 

kihasználhatnánk úgy, hogy amíg egyes kollégáknak nincs értekezletük-fakultatív módon- 

egy teremben beszélgetnének kötetlenül megfelelő mennyiségű sütemény, üdítő  és kávé 

mellett. Így az időközben eltelt idő hasznossá válna közösségileg, ami nem elhanyagolható-

szerintünk. 

-Tantestület szintjén: év elején jó ötletnek tartanánk csoportos megbeszéléseket tartani, 

amelyeken minden munkaközösségből vennének részt kollégák, és irányított szempontok 

szerint (is) megbeszélnék elképzeléseiket, tapasztalataikat kisebb körben, melyeket aztán 

összegeznének. 

Az értekezleteket strukturáltabbá kellene tenni. Ez főleg a „kisebb”, problémamegoldó 

értekezletekre vonatkozik, mint pl. egy osztályban lévő gond, de ez csak egy példa) 

A következő vázlatpontokra gondolunk:  

• a probléma felvetése 

• a probléma okainak feltárása 

• lehetséges megoldások 

• az értekezlet után bizonyos, meghatározott időben történő visszajelzés az érintetteknek 

Sokszor úgy érezzük, hogy csak beszélgetünk valamiről, és nem tudjuk, történt-e valami az 

ügy érdekében. 

Úgy érezzük, gondot jelent a tantestület egysége. Ezt nagyon fontosnak érezzük: ha jobb az 

együttműködés, megkönnyítjük egymás dolgát, így könnyebb a helyzetünk. A kritikus 

véleménynyilvánítást gyakorolnunk kell. Ez nemcsak a negatív, hanem a pozitív kritikára is 

vonatkozik. Ehhez kisközösségi terek, fórumok szükségesek: 
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 A közösségépítéseket a következő formákban javasoljuk:  

Munkaközösség szintjén: havonta egyszer fakultatív „szakmai konferenciát” tartunk, ahol 

bemutatjuk egymásnak jó gyakorlatainkat, újításainkat, megosztjuk tapasztalatainkat. 

hangsúlyoznám a fakultatív szót: senkinek se legyen rossz szájíze, ha nehezen tudja 

megoldani ezt a pár órát. 

Tantestület szintjén: A munkaközösségihez hasonlóan bizonyos időközönként (egy-két 

havonta) egy alkalommal találkoznánk, beszélgetnénk, megosztanánk jó gyakorlatainkat, 

újonnan felfedezett módszereinket- vagy ezek híján „csak” beszélgetnénk. Ezt is fakultatívnak 

gondoljuk.) Lehet, hogy ez csak idea, de meg lehetne próbálni (kevés ember esetén 

összevonnánk a munkaközösségivel).  

Erről mindig a hét elején jönne üzenet. 

Humán2 

• Hajdú Zsoltné immár sokadik alkalommal vállalta a Nemzeti Összetartozás Napjának 

szervezését 

• Talabér-Nagy Judit a honlap szerkesztője és a School Invest Alapítvány 

adminisztrátora 

• Cselényi Tünde és Szilágyi Mária szóbeli emelt szintű érettségiztetést vállalt 

történelemből 

• Soltész Ildikó koordinálja a közösségi szolgálatot intézményi szinten 

• A munkaközösség több tagja (Bödő Krisztián, Hajdú Zsoltné, Soltész Ildikó és 

Talabér-Nagy Judit) osztályfőnöki teendőket is ellátott  

Tapasztalatok, észrevételek: 

• Szeretnénk, hogy egy platformon ( pl. csak az Outlookon) keresztül érkezzenek az 

információk 

• A tanév rendje lehetőség szerint ne változzon az elfogadása után, illetve, ha 

elkerülhetetlen a változtatás, akkor arról mindenki azonnal értesüljön 

• Tanulmányi napokról, és az osztályok egyéb iskolán kívüli programjairól a szervezők 

az osztályban tanító tanárokat is legalább egy héttel korábban értesítsék 
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• Munkaközösségünknek vannak olyan tagjai, akik szívesen vállalnák hatodéves 

hallgatók mentorálását, remélve, hogy a várhatóan jelentkező tanárhiányt ilyen módon 

enyhíteni tudjuk 

Nyelv1 és Nyelv2 

- szeretnénk kérni, hogy a határidős feladatokról időben kapjunk tájékoztatást 

- ha a tantestületi értekezleten szavazni kell valamiről, akkor a szavazás tárgyáról kapjunk 

előzetes információt, hogy a munkaközösség megbeszélhesse közös álláspontot alakíthasson 

ki 

- szeretnénk, ha azok a diákjaink is kaphatnának az érettségi eredményükre dicséretet, akik 

nem a mi intézményünkben vizsgáztak (pl. őszi előrehozott időszakban). 

 

Testnevelés 

Az utóbbi 3 év tapasztalatai alapján nagyon komoly probléma az, hogy nem tudunk fiú-lány 

bontásban órát tartani, mert ebben az esetben szakmailag vállalhatatlan létszámmal kellene 

órát tartani. 

 

 

Szigetszentmiklós, 2022. szeptember 3. 

Kissné Hegedűs Éva 

intézményvezető 

 


