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I. Helyzetelemzés 
 

1. Személyi feltételek alakulása a tanév során 
A 2021/2022. tanévben nagyon sok kihívást, komoly problémát jelentett a személyi feltételek 

biztosítása. Tanév kezdetére a 17 fő pedagógus státuszt  11 fő teljes munkaidős,  4 fő 

részmunkaidős közalkalmazottal, és  6 fő óraadóval sikerült betöltenünk. Ez az arány az I. félév 

végén: 10 fő teljes munkaidős, 4 fő részmunkaidős közalkalmazottra, 8 fő óraadóra, a II. félévre 

10 fő teljes munkaidős, 5 fő részmunkaidős, 5 fő óraadóra változott. Minél nagyobb  a 

részmunkaidős közalkalmazottak, és óradók aránya, annál nagyobb teher hárul a teljes állást 

betöltő, jelenlévő pedagógusokra. 

A nevelő-oktató munkát Legény-Tóth Balázsné iskolatitkár segíti, akinek nagy volt a 

leterheltsége az egész tanév folyamán. 

1 fő vállalkozói szerződés keretében (0,25 státusz) látja el a rendszergazdai feladatokat. Az első 

osztályban tapasztalt nehézségek miatt 2020 novembertől 1 fő gyógypedagógiai asszisztens 

segítette munkánkat (0,5 státusz). Köszönjük a lehetőséget! 

4 fő technikai alkalmazott biztosítja a nevelés-oktatás feltételeit. Megosztott munkakörben 

látják el a portaszolgálatot és takarítják az iskolát. Az önkormányzat által foglalkoztatott 1 fő 

gondnok-karbantartó mindent megtesz környezetünkért, a biztonságos működésért. 

Változások, nehézségek, tapasztalatok:  

A meghirdetett állást angol nyelv tanítására Zsubori Edina Ágnes kolléganővel töltöttük be, 

akinek a jogviszonya még a próbaidő alatt véget ért. Így az őszi szünetet követően ellátatlan 

volt a feladat, hetekig belső helyettesítéssel tudtuk csak kezelni ezt a helyzetet. Január végéig 

három óraadó között tudtuk szétosztani az angol nyelv tanítása  feladatot, február 1-től sikerült 

egy még diplomáját szerző angol nyelv műveltségterületes tanító jelölttel, Kőkuti András 

Tamással  betölteni  az állást, aki részmunkaidőben tudta vállalni a feladatot. 

Az ének-zene tanítására alkalmazott művésszel, Vonka Viktorral is szerződésbontásra került 

sor októberben. Óráit tartós helyettesítés miatt többletmunkaként látták el a kollégák. 

Novák Ilona, aki felsős tanulószobát, az etika tantárgy tanítását és fejlesztési feladatokat látott 

el, szintén november elején távozott az iskolából, az ő státuszát Cseke Lászlóné vette át a tanév 

hátralévő részére. 

A pedagógusok betegsége minden tanévben neuralgikus kérdés. Különösen nagy nehézséget 

jelentett, hogy az őszi bárányhimlő járványban volt érintett pedagógusunk, és az követően 

rögtön megjelent a Covid-19 járvány az intézményben, amiben alkalmazottak, pedagógusok, 

tanulók egyaránt megbetegedtek. Volt olyan időszak, amikor egyidejűleg 4 fő pedagógus 

küzdött a Covid-19 járvánnyal. A keresőképtelenség a pedagógusok körében több hét, egy 

technikai alkalmazott esetében 6,5 hónap volt. 

A november és december az NNK-val való napi kapcsolattartásról szólt. 
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Komoly erőfeszítést jelentett a hallgatói jogviszonnyal rendelkező kollégák helyettesítése, 

hiszen 3 fő tanult egyidejűleg a nevelőtestület tagjai közül, így a vizsgaidőszakok is sok 

fejtörést okoztak. Ezek után nagy örömöt jelentett számunkra, hogy a tanév végére Merczi 

Katalin megszerezte matematikatanári diplomáját. 

Komoly traumát jelentett továbbá az 599/2021. (X.28.)  Kormányrendelet, hiszen 4 fő 

pedagógus zárkózott el a védőoltás beadatásától, majd megkönnyebbülést a rendelet 

hatálytalanítása. 

Szakos ellátottság helyzete 

 

Évek óta nehézséget jelent a fizika, informatika, technika, ének-zene és vizuális kultúra szakos 

ellátása. Az elmúlt évtől az angol nyelv is komoly gondot jelent, és matematika tantárgyból sem 

tudtuk a teljes óraszámot szakos ellátásban biztosítani. A kiírt pályázatok rendre 

eredménytelenek. 

 

Pedagógusok által, megfelelő szak nélkül ellátott tanórák heti óraszáma: 

 

 fizika    3,5 óra 

 informatika  4,0 óra 

 technika  4,0 óra 

 ének-zene  5,0 óra 

 vizuális kultúra 5,0 óra 

 matematika  8,0 óra  ebből 4,0 óra - utolsó éves matematika szakos pedagógus  

 

Pedagógiai végzettség nélkül ellátott tanórák 

 angol nyelv  15,0 óra  tanítóképzős hallgató, angol nyelv műveltségterület 

 

A szakos ellátottság nélkül ellátott heti óraszám: 44,5 óra, ez az összes tantárgyi óra 21 %-a. 

 

Szakmai munkaközösségek 

 

Intézményünkben 3 szakmai munkaközösség működik: alsó tagozatos, felső tagozatos és az 

ökoiskola munkaközösség. Az alsó- és felső tagozatos munkaközösségben mindenki a feladatai 

szerint vett részt, az ökoiskola munkaközösség munkájában a témakörrel leginkább érdekelt 

pedagógusok kaptak szerepet. Az ökoiskola munkaközösség ebben a tanévben két cím 

elnyerésére pályázott sikeresen. Intézményünk „Madárbarát Iskola” és Örökös Ökoiskola lett. 

A munkaközösségek ellátták feladataikat.  

 

2. Tárgyi feltételek 
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2.1. Épületek állaga, műszaki állapota, a környezet biztonsága 

 

Iskolánk 2009-2010-es felújítása, bővítése erdményeként még mindig szép, rendezett iskolai 

környezet áll tanulóink rendelkezésére. Az azóta eltelt idő alatt azonban sok helyen 

elhasználódott, felújításra szorul.  

Ezek a részek következők: 

- A felsős tantermek, fejlesztő szoba és a földszinti mozgássérült mosdó ajtói cserére szorulnak. 

- Az épület két szárnyának felső szintjét összekötő függő folyosó árnyékoló reluxája leszakadt. 

Maga a szerkezet nem sérült, de visszaszerelése szükséges, mert az üvegfalon keresztül a 

folyosó nagyon felmelegszik, reggeltől estig tűzi a nap. A visszaszereléshez állványozás, 

szakember szükséges. 

- Szintén a függőfolyosó külső burkolata (lambéria) festésre szorul, az eredeti lekopott, 

felpattogzott. 

A tetőtéri tantermek tetősík ablakain keresztül, a külső árnyékoló roló ellenére nagyon 

felmelegszik minden terem. Ezekre az ablakokra belső rolókat szeretnénk, amik szükség esetén 

további árnyékolást biztosítanának. 

- Az épület utcafrontján a fa ablakok festése is szükséges lenne, állagmegóvás érdekében. A 

régi festék felpattogzott, lekopott. 

- Az épület udvarán, a mozgássérült feljáró oldaláról és a konyha felőli lábazatról szintén 

felpattogott a festék, helyenként a beton is töredezik, felújítása szintén szükséges lenne. 

- Az udvari napi tartózkodás, illetve az ünnepélyek alatti árnyékolást napvitorlák segítségével 

szeretnénk biztosítani. A vásznak megvannak, a rögzítésüket szeretnénk megoldani vas 

oszlopok vásárlásával és rögzítésével. A munkát karbantartónk el tudja végezni. 

- Pályázaton nyert kerti bútoraink, amiket nap mint nap használnak a gyerekek, szintén festésre 

szorulnak. 

- Műfüves pályánk is elhasználódott: OSB lapokkal burkolt palánkja az alsó éleknél megtörött, 

rögzítése elengedett, balesetveszélyes. A pálya burkolata helyenként felpúposodott, az 

illesztéseknél  elengedett, kopott, cseréje szükséges.  

- A műfüves pálya mögötti füves területen nagyon szeretnének játszani a gyerekek, de három 

nagy aknafedél található itt, amik használaton kívüli üregeket rejtenek. A területen, amely most 

el van zárva a használattól, rendezése után (meglévő, pályázaton nyert) kerti padokat szeretnénk  

felállítani. 

A karbantartási szerződések alapján a karbantartások rendben lezajlottak. Az épület napi 

biztonságos működése rendben volt, az apróbb problémákat, a nyári tisztasági meszelést az 

önkormányzat által foglalkoztatott gondnok-karbantartó végezte el.  
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2.2. Tárgyi felszereltség, funkcionális eszközjegyzéknek való megfelelés 

 

A legszükségesebb eszközökkel rendelkezünk. A KELLÓ felületén  rendeltünk az SNI tanulók 

ellátáshoz szükséges eszközöket, melyeket nagy örömmel vettek használatba a tanulók és a 

kollégák. Ebben a tanévben egy újabb okos panellel, és a tavalyi Csodaszarvas táboroknak 

köszönhetően két projektorral gazdagodott iskolánk. 

Nagy sikere van a tanulói Tableteknek. 

IKT eszközök tekintetében helyzetünk jónak mondható, bár az 5 db Smart tábla (a licenc lejárta 

miatt) továbbra sem tud okostáblaként működni. 

A kiépített WIFI hálózathoz való csatlakozásunk megtörtént, problémát jelent, hogy a régi 

Smart táblák laptopjai nem tudnak csatlakozni a rendszerhez.  

Az online mérések miatt új gépeket, fejhallgatókat kaptunk. 

Amit fejleszteni szeretnénk:  

 Az online kompetenciamérés miatt lefolytatott informatikai eszköz-felmérés óta 

meghibásodtak számítógépjeink. A következő évi mérésig további eszközök 

beszerzésére lenne szükség. 

 Természettudományos tantárgyak tanításához szükséges eszközöket szeretnénk 

cserélni, pótolni. 

 Udvari rendezvényeink (tanévnyitó, tanévzáró és ballagás) hangosítására szeretnénk 

megfelelő berendezést vásárolni. A jelenlegi gyenge, rossz minőségű, ezért cserélni 

szeretnénk. 

3. Tanulói létszám adatok 
 

 Tanév elején Tanév közben 

fő 

Tanév végén 

fő % fő % 

Létszám 153 100%  156 102% 

érkezett   10   

távozott   7   

SNI 10 6,5%  10 6,4% 

BTMN 13 8,5%  13 8,3% 

HH 16 10,5%  16 10,3% 

HHH 3 2 %  3 2 % 

Lemorzsolódással 

veszélyeztetett 

8 11%  7 9,5% 

Bejáró 39   38  
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Ebben a tanévben nagyon nagy volt a mozgás a tanulók létszámának tekintetében: 7 tanuló 

távozott, 10 tanuló érkezett. Az érkezett tanulók közül 7 gyermek Ukrajnából érkezett, a másik 

3 fő pedagógiai célzattal váltott iskolát. 

A távozó tanulók közül többen költözés, mások az iskolába járó tanulók összetétele, valamint 

az angol nyelvtanár hiánya miatt váltottak iskolát. 

Fontos feladat a nevelőtestület stabilizálása, biztosítva a megfelelő szakos ellátottságot. Ez a 

feladat azonban egyre nehezebben teljesíthetőnek tűnik. Kőkuti András Tamás angol 

műveltségterületes tanító egyetemi hallgatót szeretnénk hosszútávon a tantestület tagjai között 

tudni, és szeretnénk minél több főállású teljes munkaidős pedagógusokkal pótolni a 

pedagógushiányt. 

A tanulói összetétel tekintetében sajnos nem tudunk mást ígérni. Komoly energiákat fordítunk 

arra, hogy a tanulók képesek legyenek elfogadni egymást, egymás értékeit, problémáit 

megismerve, megértve tudjanak együttműködni. Sajnos vannak olyan családok, akik ezt nem 

értik, és kisgyermekeik otthonról hozzák rosszabb sorsú társaik lenézését. Tőlük türelmet 

kértünk, amit nem kaptuk meg. 

 

II. A pedagógiai munka értékelése 
 

1. A 2021/2022. tanév pedagógiai munkájának elemzése 

 

1.1. A pedagógiai munka megvalósulása a munkaterv alapján: a 

járványhelyzetben is megvalósult programok és értékelésük, a munkaterv 

módosításának esetleges szükségessége 

1.1.1. A tanév kiemelt feladatainak megvalósítása 

A pedagógiai program alapján, munkaterven  rögzített célok, feladatok megvalósulása 

 Kompetencia alapú oktatási módszerek alkalmazása 

Feladatul tűztük ki, hogy a személyiségközpontú, személyiségfejlesztő, konstruktív, 

interaktív módszereket megismerjék új kollégáink, és képesek legyenek beilleszteni nevelő-

oktató munkájukba. A kitűzött cél csak részben valósult meg. Egy új kolléga esetében teljes 

mértékben megvalósult, a februárban belépő angol műveltségterületes egyetemi hallgató 

fogékony ezek megismerésére, beépítésére. A pedagógusok körében megjelenő fluktuáció 

azonban ellehetetlenítette a folyamatot, a helyettesítések magas aránya, és a pandémiás 

intézkedések megnehezítették a belső tudásmegosztást.  A Győri POK képzéseiben is 

megjelentek az új tanulásszervezésieljárások, oktatási módszerek. 

 A három hetet meghaladó projekt az iskolánkat érintő november-decemberi járványhelyzet 

miatt meghiúsult, egyes elemei szűkített formában, ill. digitálisan valósultak meg: adventi 

koszorú készítése, a települési adventi koszorú gyertyájának meggyújtása  teljes iskolai 

program helyett delegációval, köszöntők videóval, PPT-vel digitálisan, az adventi műsor 

elmaradt. 
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 A fenntarthatósági témahét nagy sikerrel megvalósult. 

 TAN-TAN – megvalósult. A tanulás eredményessége a tanulók egy részénél javult, néhány 

gyermek azonban „érintetlen” maradt. 

 A tanulók képességeinek és kulcskompetenciáinak egyénre szabott fejlesztése.  

Kiemelt feladat: a tananyag egyéni tanulási utakká való átalakítása. Az önálló 

ismeretszerzés utáni igény kialakítása, biztos alapkészségek kialakítása minden gyereknél. 

A tanulók számára annyi és olyan jellegű tevékenységre kell lehetőséget biztosítani, 

amennyire az adott fejlettségi fokon szüksége van ahhoz, hogy egy-egy ismeret biztos 

készséggé válhasson. Ez a feladat nagyon nehéz, ugyanakkor fontos lenne, hogy ez a 

szemléletmód az alsó tagozat végére eredményt hozzon. Azokban a tanulócsoportokban 

tudott sikeresen megvalósulni az egyéni tanulási utak általi fejlődés, ahol a pedagógus 

nagyon jól differenciál, ahol lehetőség volt kisebb csoportokban a tanulók fejlesztésére, és 

ahol kevésbé szórt a tanulók összetétele (pl. csak 2-3 szint az osztályban). Ennek 

megvalósulását a nagyfokú leterheltség, helyettesítések magas aránya akadályozta.  

Segítené ennek sikerességét a NOKS állomány növekedése.  

 A hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű tanulók társadalmi integrációjának 

megsegítése örökös feladatunk. Nagyon sok eredményt tudunk ezen a területen felmutatni, 

de sok még a feladat. Problémát jelent egyes családok diszkrimináló értékrendje, az 

elesetteket támadó attitűdje, amit az onnan érkező gyermekek mintaként hoznak be az 

iskolába. A családok érzékenyítését nehezítette a járványhelyzet, azok a közösségi 

programok, amik segítségünkre lehettek volna.  

A tanulásra vetített feladataink nagyrészt megvalósultak:  

 nőtt az évfolyamvesztés nélkül tovább haladó hátrányos helyzetű tanulók száma, 

 csökkent az igazolatlan mulasztások intézményi aránya, csökkent az igazolatlan 

mulasztások száma a HH/HHH tanulók körében,  

 nőtt az érettségit adó intézményekben tovább tanuló hátrányos helyzetű tanulók 

száma, 

 az országos kompetenciamérések eredményei matematikából az országos átlag 

felettiek, szövegértésből nem romlottak, 

 sajnos 2 tanuló a tankötelezettség végére befejezett iskolai végzettség nélkül hagyja 

el az iskolát. 

 Digitális írástudás elterjesztése. A digitális oktatás sokat tett annak érdekében, hogy 

pedagógusaink egyre nagyobb biztonsággal használják az IKT eszközöket, éljenek a 

digitális oktatási programok, feladatok használatával, tanórákba való beépítésével. Az 

okostáblák, Tabletek tanórai használata, online oktatási programokba való bekapcsolódás 

(Pl. Medvematek – online matematika órák) a tanulói motivációt, az önálló feladatmegoldás 

és önértékelés képességét is erősítik. 

 A személyiségfejlesztés átszövi iskolai életünk egészét. Ebben a tanévben nagy 

segítségünkre volt az iskolapszichológus, aki hozzájárult tanulóink önismeretének 

fejlesztéséhez, viselkedésük, attitűdjük alakításához. Tanulóink egyre inkább képesek 

mások és önmaguk elfogadására, az önértékelésre, magabiztosak, tudnak pozitív képet 

kialakítani önmagukról, bizakodók, jókedvűek.  

Az előző tanév tapasztalataiból adódó főbb nevelési-oktatási célok, feladatok 
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 Célul tűztük ki, felkészülve egy újabb tantermen kívüli digitális oktatás lehetőségére,  az 

online oktatás előkészítését, további módszerek, eszközök megismerését, IKT ismereteink 

bővítését. Belső tudásmegosztás, és a Győri POK szervezésében zajló szakmai előadások, 

továbbképzések keretében megtörtént. 

 Fontosnak tartottuk az ügyeleti rendszer, ügyeleti beosztás elkészítésénél az egyenlő 

terhelés elvének figyelembe vételét. Sajnos ez a cél a tanév kezdetekor érvényben volt, de 

a folyamatos fluktuáció, a helyettesítések magas aránya meghiúsította. 

 Az országos mérésekből adódó feladatainkat teljesítettük.  

o országos kompetencia mérések digitális formában 6. és 8. évfolyamon (matematika, 

szövegértés, természettudományi és idegen nyelvi mérés) 

o PIRLS mérés előkészítése, lebonyolítása (5. évfolyam) 

 Az innovatív tanulási-tanítási módszerek alkalmazása terén a szakemberhiány, 

helyettesítések magas aránya miatt kevesebb lehetőség adódott a hospitálásokra, azonban  

sokat segítettek a szakmai beszélgetések, a szakmai anyagok megosztása, feldolgozása a 

munkaközösségek irányításával megtörtént. 

 Differenciálás – esélyegyenlőség biztosítása által felvetett kérdésekből adódó feladatok 

Az egyéni tanulási utak kialakítása a pedagógiai program elvárásai szerint is prioritást 

élvez, de igaz ez a differenciáló, esélyegyenlőséget segítő munkára is. Komoly hangsúlyt 

fektettünk a szakvéleménnyel rendelkező tanulók esetén arra, hogy minden pedagógus jól 

ismerje a szakvéleményben foglaltakat, élővé tettük a fejlesztők, és a tanulókkal 

foglalkozó tanítók szaktanárok munkakapcsolatát a gyermekek optimális fejlődése 

érdekében. Az SNI-, BTMN tanulók ellátásáról, felzárkóztatás és tehetséggondozásról 

bővebben az 1.4 – 1.8. pontokban. 

 Alsó- és felső tagozatváltás nehézségeire az osztályfőnökök (régi és új) szakmai 

beszélgetéseivel, szakmai tapasztalatok átadásával – átvételével, azonos tartalmú 

felmérésekkel készültünk. Az ötödik osztályosok gyorsan beilleszkedtek. Az alsós és 

felsős munkaközösség szakmai kapcsolata erősödött a feladat által. 

 Óvoda-iskola átmenet segítésének intézményi lehetőségeit, a tervezett látogatásokat nagy 

mértékben befolyásolta az intézmények aktuális Covid-helyzete. Egy-egy alkalommal 

tudott csak sor kerülni az óvodások, illetve az első osztályosok meglátogatására. Idén újra 

jelenléti formában tartottuk meg az iskolai nyílt napot, iskolaváró programot, szülői 

értekezletet, amit nagy érdeklődéssel fogadták az érintett szülők. 

 Célul tűztük ki  a tanulói morál, tanulási morál javítását. Erősítettük a házirend 

betartatását, az osztályfőnökök segítségével sikerült élőbbé tennünk a házirend előírásait. 

A szülők egy jelentős körében erősödött a szülői támogatottság az iskola elvárásait 

illetően. A délutáni tanulást a napközi és tanulószoba foglalkozásaival kívántuk javítani. 

Sajnálatos módon a tanulószoba feladatait ellátó nevelők változása, hosszan tartó 

hiányzása nehezítették a csoportszabályok kialakulását, elmélyülését. Feladat: a személyi 

feltételek stabilizálása! 

 A tanulói eredményesség javítása érdekében szerettük volna megerősíteni a fogadóórák 

hatékonyságát. Az I. félévben kialakult online kapcsolattatás minden pedagógusnak volt 

előre tervezett heti fogadóórája, amit a második félévben egy jelenléti fogadóóra erősített. 
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Szükség esetén nyitottak voltak a pedagógus és a szülők egyaránt az előre egyeztetett 

találkozásokra. Rendkívüli helyzetben, illetve felmerülő probléma esetén működött az 

azonnali megkeresés szülő és pedagógus között.  

 A szülői elvárásrendszer, támogatottság erősíti a tanuló teljesítést. Az e-napló, e-ellenőrző 

használata a családok nagy részénél már nem jelent problémát, de még mindig vannak 

olyan családok, akik nem tudják/akarják használni az online rendszert. Ilyen esetekben, ha 

a szülő jelzi, kéri akkor a tanulók ellenőrzőjét papíralapon megküldjük. Feladat: azoknak a 

családoknak is megküldeni papír alapon az e-ellenőrzőt, akik nem kérik, de láthatóan nem 

látogatják az e-Kréta felületet. 

 Fontos feladatnak tekintettük intézményi honlapunk aktualizálását, élővé tételét.  Buváry-

Varga Ildikó munkájának eredményeként a diákok és szülők nyomon követhették az 

iskolai élet eseményeit, eredményeit. 

 

1.1.2. Közösségfejlesztés eredményei (osztályközösség, DÖK) 

A DÖK egész évben szervezett programokat, akciókat a közösség erősítése céljából. Első 

programjuk Marótia Köztársaság vezetőinek megválasztása volt. Az ajánlócédulák 

összegyűjtését követően a jelöltek egy szavazólapra kerültek, és a szavazás eredményeként 

megválasztották vezetőiket.  A 8. osztályból kikerülő miniszterelnök és miniszterek segítették 

a közösségi programok, akciók, szervezését, lebonyolítását: 

 papírgyűjtés, 

 Mihály-nap és akadályverseny, 

 Mosolymanó akció (karácsonyi ajándékgyűjtés az OH támogatásával) 

 tavaszi, és őszi „Te szedd!” akció, 

 farsang – osztályszinten, 

 iskolatáska mentes nap, 

 gyűjtés az Ukrajnából menekültek részére – segélyszállítmány az Ukrán határhoz, 

 „Fogadj örökbe egy fát!” – a települési faültetési akció utóélete 

 gyűjtés az Ukrajnából érkezett tanulók iskolába járásához 

 őszi, tavaszi osztályfoci – osztálykupa 

 gyermeknap 

 törp-, és polgáravató. 

 

1.1.3. Környezet- és egészségnevelés 

 

A környezeti és az egészséges életmódra nevelés iskolai életünk egészét átszövi. A környezeti 

nevelés tapasztalatairól az 1.9. pontban számolok be. 

Megjelenik a higiénés körülmények biztosításában, hogy minden tanteremben biztosított a 

folyóvíz, az iskolai rendezvények büféinek kínálatában, tanórák tananyagában, 

szűrővizsgálatokban, iskolaorvosi, fogorvosi ellátásban, felvilágosító előadásokban, 

rendezvények formájában. Ebben a tanévben is a Méz-nap projekt/mézes reggeli valósulhatott 

meg osztálykeretben. 



12 
 

 

1.1.4. Hagyományok ápolása 

Hagyományaink ápolása ebben a tanévben is fontos feladat volt, bár közösségi programjaink 

nagy része a pandémia miatt nem valósulhatott meg, vagy osztályszinten szerveződött. Így 

hiányérzetünk maradt a három hetet meghaladó karácsonyi projektünk kapcsán, az Ének 

Ünnepe, és a családi vetélkedő elmaradása miatt. 

Minden más programunk megvalósult, bár egy részük csak szűkített keretek között 

valósulhatott meg: 

 iskolai ünnepélyek (október 23. , március 15.) 

 tanórai foglalkozások keretében került sor megemlékezésre a kommunista és egyéb 

diktatúrák áldozatainak emléknapján, a holokauszt áldozatainak emléknapján, és a 

Nemzeti Összetartozás Napján, 

 még intézményi szinten került sor a Mihály-napi akadályversenyre, Mihály-napi 

vígasságokra, 

 „Tök jó” buli, 

 osztálykupák, 

 farsang, 

 szavalóverseny intézményi szinten, 

 óvoda - iskola kölcsönös látogatásai, iskolába hívogató foglalkozások, 

 törp- és polgáravató intézményi szinten, 

 ballagás, tanévzáró intézményi szinten. 

 

1.1.5. Intézményi sajátosságokból adódó feladatok megvalósulása 

 

Intézményünkben az éves munka összegzése, értékelés sajátos rend szerint zajlik. A 

pedagógusok, munkaközösségek elkészíti beszámolójukat, önértékelést végeznek, majd a 

nevelőtestület minden tagjával interjú keretében is megtörténik a tanév értékelése (az interjút 

az intézményvezető végzi). Bár a procedúra nagyon időigényes, fontos, hogy mindenki nyíltan 

elmondhassa, hogy érezte magát az adott tanévben, miben volt nagyon jó, miben szeretne 

fejlődni, hogy alakult kapcsolata a gyerekekkel, szülőkkel, kollégákkal, milyen tervei vannak a 

jövőt illetően, milyen feladatokat vállal szívesen, és mi volt az, ami frusztrálta. 

A tanév végi értékelés, elemzés keretében pedagógusaink önértékelést végzetek, mely online 

módon, kérdőív kitöltésével zajlott.  

Ebben a tanévben az önértékelési kérdőív 22 kérdést tartalmazott. A kérdések átgondolása az 

önértékelésre,  minősítésre, tanfelügyeletre is felkészítik kollégáinkat. 

 

Az önértékelések eredménye a következő: 

 

Kiemelkedő területek: 

 Pedagógusaink jól ismerik a NAT és a helyi tanterv által támasztott követelményeket. 
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 Pedagógiai munkájukban figyelembe veszik a tanulók előzetes tudását, életkori 

sajátosságait, a környezeti lehetőségeket. 

 Pedagógiai munkájukban használják a tantárgyi koncentráció lehetőségeit. 

 Tervező munkájuk kiterjed az értékelésre is. 

 Pedagógiai munkájukra jellemző a példamutatás, a diákok számára követhető értékrend 

átadása. 

 Teljesíthető követelményeket támasztanak. 

 

Fejleszthető területek: 

 Rendszeresen tájékozódik a szaktárgyára és a pedagógiára, módszertanra vonatkozó 

legújabb eredményekről 

 Színes, változatos, a pedagógiai céloknak megfelelő módszereket alkalmaz. 

 Pedagógiai munkájában kihasználja a különböző IKT alapú oktatási programok 

nyújtotta előnyöket. 

 A lemaradó tanulók felzárkóztatása fontos számára, a kötelező korrepetáláson kívül is 

biztosít lehetőséget a felzárkóztatásra. 

 Pedagógiai munkájában épít a tanulói válaszok, hibák rendszeres visszacsatolására. 

 Rendszeresen szervez vonzó, szabadidős programokat a gyerekek számára. 

 Használja az internet nyújtotta lehetőségeket a tanulás támogatásában. 

 

Észrevétel a kiemelkedő és fejleszthető területek felsorolásához: 

A fenti eredmény értékelése során fontos figyelembe venni a következő adatokat: 

 

 

Terület 

 

 

Mutató 

Munkavégzés mellett egyetemi képzésben résztvevő 

pedagógusok száma 

 

3 fő 

Pedagógushiány miatt túlórában ellátott órák száma 23 óra 

Pedagógushiány miatt óraadóval ellátott órák száma 36-51 óra 

A tanév során helyettesített órák száma 542 óra 

Helyettesített órák heti átlaga 15 óra 

Helyettesítésbe bevonható kollégák maximális létszáma (teljes 

állásúak és a 75%-ban foglalkoztatottak 

12 fő 

Helyettesítésbe nagy óraszámban (30 alkalom felett) bevont 

pedagógusok száma 

4 fő 

 

A fent felsorolt hét fejleszthető terület közül négy, dőlt betűvel szedett terület a pedagógus 

munka idejének egy bizonyos mértékű, szabad idejét feltételezi, amikor az eredmények felől 

tájékozódhat, online felületeket próbálhat ki, illetve megszervezheti a diákok számára vonzó 

programokat. A magas túlóra, illetve helyettesített óraszám miatt ezek a területek szorultak, 

szorulhattak háttérbe. Az üres álláshelyek betöltésével bízunk benne, hogy a leterheltség 

csökken, és akkor ezek a mutatók is kedvezőbbek lehetnek. 
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1.1.6. Lázár Ervin Program megvalósulása  

 

Megvalósult előadások: 

 

Dátum Cím Előadó, helyszín Osztály Résztvevők 

létszáma 

2022.05. 04. Garabonciás  Magyar Versmondók Egyesülete 4. osztály 15 fő 

2022. 05. 04. Valahol Európában Tatabányai Jászai Mari Színház 5. osztály 10 fő 

2022. 05. 02. Az aranyszőrű bárány  Zanotta-Art Kulturális és Művészeti 

Egyesület  

1. osztály 23 fő 

2022. 05. 02. Az aranyszőrű bárány Zanotta-Art Kulturális és Művészeti 

Egyesület 

2. osztály 16 fő 

2022. 03. 17. Legyetek jók, ha 

tudtok  

Pesti Magyar Színház 8. osztály 16 fő 

2022. 03. 02. Tavaszváró Fesztivál +

  

Nemzeti Artista- Előadó- és 

Cirkuszművészeti Központ 

Nonprofit Korlátolt Felelősségű 

Társaság 

6. osztály 16 fő 

2022. 02. 23. Rumini Tatabányai Jászai Mari Színház 3. osztály 20 fő 

 Résztvevők Összesen 7 osztály  116 fő 

 Résztvevők aránya a tanulólétszámhoz 

viszonyítva 

 kb. 74% 

 Nem vett részt 

előadáson 

1 osztály 7. osztály  

 

Elmaradt előadások 

Dátum Cím Előadó, helyszín Osztály Lemondás 

oka 

2022. 01. 26. Valahol Európában Tatabányai Jászai Mari Színház 5. osztály szülői 

nyilatkozat 

2021. 12. 13. Diótörő - Táncos 

utazás a világ körül a 

Diótörő dallamaival 

Art`s Harmony Szabad Művészeti 

Társaság 

7. osztály szülői 

nyilatkozat 

2021. 12. 10. Csillagtánc Nemzeti Artista- Előadó- és 

Cirkuszművészeti Központ 

Nonprofit Korlátolt Felelősségű 

Társaság  

6. osztály szülői 

nyilatkozat 

    

A gyerekeknek nagy élmény volt az előadásokon való részvétel. A járványhelyzet miatt 

elmaradt programok után különösen élvezték ezeket az alkalmakat. A kollégák visszajelzése 

ugyan változó, de a diákok számára nyújtott élmény vitathatatlan.  

   

1.1.7. Gyermekvédelmi feladatok ellátása, iskolai szociális munkással történő 

együttműködés a tanév során 
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Ez a tanév kevesebb gyermekvédelmi problémát hozott, az elmúlt éveknél: 3 fő dömösi, 1 fő 

pilismaróti tanuló esetében kellett  többszörösen a Gyermekjóléti Szolgálathoz fordulnunk a 

tanulók viselkedése, mulasztásai miatt. Ez 3 család érintettségét jelentette, és a dömösi tanulók 

esetében esetkonferencia is összehívásra került. Egy tanév közben átvett, 5. osztályos, 16 éves 

tanuló esetében telefonos kapcsolatot tartottunk a családgondozóval. 

Az iskolai szociális munkás szerdai napokon, általában délutánonként tartózkodott az 

iskolában. A napközis csoportok munkáját segítette, egyénileg foglalkozott néhány tanulóval 

kb. november közepéig (november-decemberben az iskola a Coviddal küzdött), majd táppénzes 

állományba került, helyettesítésére tanév végéig nem került sor. 

1.1.8. Rendkívüli helyzet tapasztalatai és hatása a tanévben 

 

1.1.8.1. A tanévben a járványhelyzet okozta nehézségek az iskola életében  

 

Az elmúlt két év után nagyon örültünk a jelenléti iskolakezdésnek, és abban reménykedtünk, 

hogy az iskola élete is visszakerülhet az eredeti kerékvágásba. Sajnos ez most sem lett így. 

Az iskolai délutáni elfoglaltságokat megpróbáltuk úgy szervezni, hogy azok csak egy-egy 

osztályt érintsenek. Így eseménynaptárunk csorbult, mert intézményi szintű nagy 

programjainkat osztályszinten valósítottuk meg. Hiányzott a gyerekeknek és a pedagógusoknak 

is a „nagy, közös” együttlét. Szeptemberben a Mihály-nap még intézményi szinten zajlott, de 

azután márciusig csak az osztálytársak körében élhették meg diákjaink az egyes programokat.  

Minden iskola életében hagyományai vannak az adventi időszaknak. A járvány legfájóbb 

velejárója volt novemberben, decemberben, hogy a nagyszámú megbetegedések (tanulók és 

pedagógusok körében egyaránt) miatt az adventi, karácsonyi programjaink elmaradtak. 

Tavasszal a szavalóverseny volt az első „nyitott” rendezvény, amit a tanulók és szülők is 

nagyon vártak, nagyon nagy volt az érdeklődés, és lelkes a fogadtatás. 

A novemberi/decemberi időszakban tantermen kívüli digitális oktatás, rendkívüli szünet 

érintette osztályainkat. Egy-egy osztályt egy-két nap iskolába járást követően többször is érinett 

az intézkedés. Nagyon szomorú, nehéz napok voltak ezek. Előfordult, hogy csak egy osztály 

lehetett jelen – és közülük is csak öten jöttek iskolába.  

December elején két tanítás nélküli munkanapot adtunk ki a nehézségek enyhítésére, január 

elején szintén két tanítás nélküli munkanapot a tanulmányi munkában elszenvedett hátrányok 

pótlására. 

  

1.1.8.2. Az Ukrajnából menekülők nevelése – oktatása  

 

A háborús helyzet miatt 3 család keresett/kapott menedéket Pilismaróton. Példás volt az 

összefogás a családok megsegítését illetően. 2022. március középétől 7 Ukrajnából menekült 

tanuló került be intézményünkbe. Az Ukrajnából érkezett tanulók beilleszkedése nem volt 

zökkenőmentes. A kislányok hamarabb beilleszkedtek, a fiúk osztályokba kerülése azonban 

több esetben felborította a kialakult hierarchiát, és újabb „harcok” indultak az egyes pozíciókért. 

Különösen nehéz helyzet alakult ki a második osztályban. A pedagógusoknak komoly 
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erőfeszítésébe került a kialakult helyzet rendezése. Egy-egy helyi gyermek esetében a 

szélsőséges családi vélemény, kritika ásta alá az iskolai érzékenyítés hatását. 

További nehézséget jelentett, hogy a tanulók egészen más oktatási rendszerből érkeztek, ahol 

más követelményeknek kellett megfelelniük, és egészen más elbírálásban részesültek. Bár 

minden tanuló magyar anyanyelvű, nehézséget jelentett az anyanyelv ismerete, a szegényes 

szókincs, magyar nyelven való írás, olvasás, és a tantárgyak nyelvezete is. További problémát 

okozott az Ukrajnából érkezett tanulók esetében, hogy az ukrán iskolákban nincs 

évfolyamismétlés, így többüknek komoly hiányosságai vannak. Április elejétől egyénileg heti 

5 óra fejlesztésben részesültek a gyermekek. Örömmel fogadták a feléjük irányuló egyéni 

törődést, segítséget, és valamennyien fejlődtek a kezdeti állapotokhoz képest. Értékelésük az itt 

töltött időben nyújtott hozzáállás, teljesítény alapján történt. 

 

1.2. Tanulmányi eredmények, magatartás, szorgalom értékelése 

 

Az iskola tanulmányi eredménye 4,15; ami az elmúlt két tanév viszonylatában 0,1  csökkenést, 

az elmúlt tanévhez képest 0,06 emelkedést jelentett. Magatartás és szorgalom tekintetében 4,00 

alatt maradt az átlagunk. Az elmúlt tanévhez képest a magatartás értékelése 0,11-dal, a 

szorgalomé 0,09-dal csökkent. Szignifikáns változás egyik területen sem volt tapasztalható. 

Változást jelentett az elmúlt évhez képest, hogy osztályonként egy-két hét kivételével jelenléti 

oktatásban tudtunk tanítani. Ez nagy eredmény, és nagy öröm volt mindenki számára. Az online 

oktatás eredményessége/hiányossága, illetve annak problémái rányomták bélyegüket a 

2021/2022. tanév munkájára. A tanulók terhelhetősége csökkent, önerőből, saját munkájukkal 

kellett teljesíteniük, ehhez a motiváció többeknél nem volt elegendő, hiányzott az elmúlt két 

évben megszokott, „család által teljesített” feladatok kisegítő ereje is. Az iskola szorgalom 

átlaga: 3,85. 

 

A tanév kezdés meghatározó nagy örömei után (újból együtt lehetünk élménye) szomorúan 

tapasztaltuk a szocializáció komoly hiányosságait, melyek fejlesztése különösen az alsó 

tagozatos, első és második osztályos gyermekeknél jelentettek nagy kihívást. Az „én és a 

közösség” összehangolása korábban ilyen mértékben nem tapasztalt nehézséget okozott. A 

felső tagozatosok körében is több durvasággal találkoztunk, melyek folyamatos nevelési, 

közösségfejlesztési feladatokat jelentettek. Ezek a nehézségek a magatartás jegyekben is 

megjelentek, az iskola magatartás átlaga 3,99. 

 

A magatartás  és szorgalom eredmények az elmúlt 3 tanév viszonylatában 

  
magatartás 

 
szorgalom 

 

2019/2020. 4,28 4,08 

2020/2021. 4,10 3,94 

2021/2022. 3,99 3,85 
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A tanulmányi eredményeket vizsgálva természettudományból született a leggyengébb 

eredmény. Fontos feladat a következő tanévre ennek a tantárgynak a megszerettetése, tanulni 

tanulásának támogatása. (Problémát jelentett a tantárgyat tanító tanár, és a tanulók magas 

hiányzási aránya is), ezt követi a történelem tantárgy eredménye.  

További feladat: a főtantárgyak tanulmányi eredményének javítása. 

Kitűnő tanulók száma: 17 fő. Tantárgyi dicséretet kapott   42 tanuló, akik összesen 104 tantárgyi 

dicséretben részesültek. 

Bukások száma: 8 tanuló nem tudta teljesíteni a tantervi követelményeket. Közülük 5 fő kapott 

lehetőséget arra, hogy a javítóvizsgán bizonyítson (2 fő esetében  a szakértői bizottság 

véleményét várjuk, melyben a tanulók státusza tanulásban akadályozottá válhat, ebben az 

esetben nem kellene javítóvizsgázniuk). Buktató tantárgyak: matematika, angol nyelv, 

történelem, kémia. Három tanulót kötelezett évfolyamismétlésre  a nevelőtestület. 

 

1.3. Hiányzások alakulása 

 

Hiányzások a 2021/2022. tanévben 

A 2021/2022. tanévben az egy főre jutó hiányzás megközelítően 118 óra, ebből igazolatlan 

mulasztás kb. 2 óra.  

tantárgy 
tantárgyi 

átlag 

Irodalom 3,79 

magyar nyelv 3,46 

matematika 3,42 

történelem 3,30 

hon- és népismeret 4,68 

földrajz 3,66 

környezetismeret 3,57 

természettudomány 2,99 

fizika 3,53 

kémia 3,59 

biológia 3,76 

angol nyelv  3,92 

ének-zene 4,83 

vizuális kultúra 4,67 

digitális kultúra 4,52 

testnevelés 4,37 

etika, hit- és erkölcstan 4,94 

Tantárgyi átlag 4,15 
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84,00

68,00

76,90

117,71

2,00

2,00

0,60

2,04

2018/2019.

2019/2020.

2020/2021.

2021/2022.

Mulasztások alakulása

ebből egy főre jutó igazolatlan mulasztás egy főre jutó mulasztás

Ebben a tanévben a mulasztások száma kiemelkedően magas volt, ezért a pandémia előtti 

2018/2019. tanév adatait is megvizsgáltuk az elemzéshez. 

  
 

Hiányzások alakulása az elmúlt 4 tanévben 

 

Az egy főre eső iskolai mulasztások aránya  kb. 40%-kal magasabb a 2018/2019. évi mértéknél, 

ahol még nem volt jelen a Covid 19 vírus által okozott megbetegedés, 74%-kal több, mint az 

első Covidos tanévben, és 53%-kal magasabb az előző évinél. Az elmúlt két év adatával a 

mulasztások értéke nem összevethető, hiszen magas volt a tantermen kívüli digitális oktatás 

aránya. 
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2018/2019. 84,00 2,00 

2019/2020. 68,00 2,00 

2020/2021. 76,90 0,60 

2021/2022. 117,71 2,04 

 

Úgy gondoljuk, hogy a mulasztások megnövekedésének hátterében még mindig a pandémia,  a 

megbetegedések és a karanténok ideje a legmeghatározóbb, valamint a gyakorlattá váló nem 

O
sz

tá
ly

o
k

Ig
az

o
lt

 h
iá

n
yz

ás

Ig
az

o
la

tl
an

 

h
iá

n
yz

ás

Ö
ss

ze
se

n

1. o. 2132,00 0,00 2132,00

2. o. 1129,00 0,00 1129,00

3. o. 2804,00 0,00 2804,00

4. o. 1633,00 0,00 1633,00

Összesen alsó 7698,00 0,00 7698,00

Átlag alsó 92,75 0,00 92,75

5. o. 1878,00 113,00 1991,00

6. o. 3366,00 132,00 3498,00

7. o. 2448,00 55,00 2503,00

8. o. 2564,00 2,00 2566,00

Összesen felső 10256,00 302,00 10558,00

Átlag felső 138,59 4,08 142,68

Iskolai összes 17954,00 302,00 18256,00

Iskolai átlag 115,67 2,04 117,71
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jelenléti gyógyítás, és a szülők által igazolható napok száma áll. Feladat: a szülők által 

igazolható mulasztott napok számának felülvizsgálata. 

Nagyon jól működött a tanagyag, házifeladat, pótolni való eljuttatása az érintettekhez, ehhez az 

osztálycsoportok nyújtottak lehetőséget, segítséget. Kialakult gyakorlata van a hosszan hiányzó 

tanulók támogatásának. 

Az igazolatlan mulasztások aránya az előző évihez képest nőtt, de nem tér el szignifikánsan az 

azt megelőző évektől. A jelzések megtörténtek. 3 tanuló esetében került sor a jelzéseket 

követően egyeztetésre a családgondozóval, a megbeszélés minden esetben eredményre vezetett, 

nem volt szükség beavatkozásra a Kormányhivatal részéről. 

 

1.4. Az esélyegyenlőség, valamint az egyenlő bánásmód követelménye biztosítása az 

intézményben– tapasztalt problémák jellemzői, hátránykompenzációs tevékenyég 

bemutatása 

 

Intézményünk befogadó iskola. Jelen vannak a hátrányos helyzetű, halmozottan hátrányos 

helyzetű, SNI és BTMN tanulók, a második félév közepétől az Ukrajnából menekült tanulók 

is. Bár pedagógiai programunk, hitvallásunk rögzíti a sokszínűséget, egyre gyakrabban 

találkozunk az otthonról hozott, a másságra irányuló gyűlölettel, esetenként rasszista 

megnyilvánulásokkal. Megéljük:  a társadalom problémái tükröződnek az iskola életében. Míg 

nemrégiben szülői összefogással tudtuk biztosítani, hogy a nehéz sorsú gyermekek is részesei 

lehessenek az osztálykirándulásnak, ebben az évben többször tapasztaltuk a feléjük irányuló 

türelmetlenséget, ami a szülők irányából egyértelműen a tanulók eltávolítására irányuló 

törekvést jelent. A másik póluson azért ott van a jó szándék, segíteni akarás, ami több 

alkalommal is megmutatkozott a tanév során. 

Hátránykompenzációs tevékenységünk két pólusú: egyik ágát az együttnevelés (osztálytermi 

szint), a közösség ereje, másik ágát a mindenki önmagához mért fejlődéséhez biztosított 

foglalkozások adják. 

Az együttnevelés sikerének feltétele, hogy kollégáink a korszerű pedagógiai módszerekkel, 

tanulásszervezési eljárásokkal megtalálják azokat a tanulási utakat, amelyekben a tanulók 

egyéni boldogulása megvalósítható, a közösségi lét, a közös programok, kirándulások, sport, 

közös élmények segítik az együvé tartozás élményét, hogy a gyerekek egymást megismerve, 

egymást elfogadva élhessék minden napjaikat, és mindenki megkaphassa az őt megillető 

lehetőségeket. 

A tanulók tovább haladását segítik a tantárgyi korrepetálások, egyéni foglalkozások, szakértői 

vélemény alapján bonyolított egyéni fejlesztések, esetenként a csoportbontás. 

1.5. A lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók támogatása érdekében tett intézkedések 

– feltárt okok, megtett intézkedés és azok tapasztalata 

 

A lemorzsolódás intézményünk egyik legkényesebb problémája. Tanulóink kb. harmada küzd 

eredendően valamilyen nehézséggel, gátló tényezővel a tanulmányi munkára vonatkozóan. 
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További nehézséget jelent a családi, ezáltal tanulói motiválatlanság, hogy egyes családok esetén 

már a 10 év körüli gyermekekre sem tudnak hatást gyakorolni a szülők, a túlszeretés a 

gyermeket körülvevő, erőn felüli kütyük beszerzésében, kontroll nélküli használatában 

nyilvánul meg, és ezzel egyidejűleg ezek a gyerekek  szükséges rossznak élik meg az iskolai 

elvárásokat. Ezt a helyzetet nehezíti még néhány tanuló esetében a pandémia óta emelkedő 

mulasztott órák aránya. Több tanuló esetén (300-500 órát meghaladó mulasztások) ezek a 

hiányzások bepótolhatatlanná válnak. 

Intézkedések:  

 már az alsó tagozatban felmérjük a lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók körét, 

munkájukat nyomon követjük, értérkeljük, 

 korrepetálásokat, fejlesztéseket biztosítunk a tovább haladáshoz, 

 szociális kompetenciák fejlesztése kiscsoportos foglalkozással, 

 az osztályfőnökök, szaktanárok gyakran egyeztetnek a szülőkkel (néhány tanuló 

esetében ez sajnos eredménytelen), 

 a gyermekjóléti szolgálat segítségét kérjük, kapjuk, de a várt fejlődés csak ritkán 

következik be, 

 közösségi programokat, iskolán kívüli tevékenységeket biztosítunk, 

 képezzük pedagógusainkat (a Győri POK hat képzését vettük igénybe, melyek 

közvetve, vagy közvetlenül a lemorzsolódási mutató csökkentését segíthetik). 

Az I. félév lemorzsolódási adatai 

A 2021/2022. tanév I. félévi lemorzsolódással veszélyeztetett tanulói aránya intézményi 

szinten: 73 főből 8 fő (11,0 %) 

A köznevelési statisztika alapján a 2021/2022. tanév nappalis tanulói létszáma (5-12. 

évfolyamokon): 73 fő 

A 2021/2022. tanév I. félévében lemorzsolódásban veszélyeztett tanulók létszáma: 8 fő (a 

tanulók 11,0 %-a) 

A félév értékelésénél, minősítésénél a tanuló tanulmányi átlageredménye nem éri el 

alapfokú nevelés-oktatásban a közepes (3), középfokú nevelés-oktatásban a 2,5 szintet: 8 

fő (a tanulók 11,0 %-a) 

A félév értékelésénél, minősítésénél a tanuló tanulmányi átlageredménye egy félév alatt 

vagy a megelőző tanévhez képest legalább 1,1 mértékű romlást mutat: 0 fő (a tanulók 0,0 

%-a) 

 

Az illetékes Győri Pedagógiai Oktatási Központ értékelése a 2021/2022. tanév I. 

félévére vonatkozóan: 

Az intézményben a 2020/2021. tanév adatszolgáltatásaihoz viszonyítva a 

lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók arányában növekedés mutatkozik (8 fő, 11% 

alulteljesítést mutat), belső és külső beavatkozás továbbra is szükséges. A rögzített 

intézményi beavatkozások komplexen átfogják a nevelés-oktatás területét, kiválóan 

alkalmasak lehetnek az adatokban mutatkozó veszélyeztetettségi tényezők csökkentésére. 

Az intézmény az aktuális tanévre kért és kapott pedagógiai-szakmai szolgáltatást, amely a 
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pedagógusok szakmai módszertani felkészültségét fejlesztette pl. eDia (Elektronikus 

Diagnosztikus mérési rendszer) bemutatása, alkalmazása. Az intézményvezetés 

támogatást kapott a pedagógiai célok elérését segítő intézményi környezet kialakításában 

és fenntartásában, valamint kiemelt figyelmet igénylő gyermek, tanuló részére nyújtott 

nevelést és tanítási-tanulási folyamatot segítő szaktanácsadást is igénybe vettek. Ezek a 

szakmai szolgáltatások segítik az intézmény által tervezett tevékenységek megvalósítását.  

A II. félév értékelését az OH-tól még nem kaptuk meg, lemorzsolódással veszélyeztetett 

tanulóink száma: 7 fő. 

1.6. SNI, BTMN ellátás alakulása, eredményessége, tapasztalatai 

 

Intézményünkben 10 fő SNI gyermek tanul. Az SNI ellátás zavartalannak bizonyult, a 

tanulásban akadályozott tanulók részesültek a tantervük számára meghatározott tanórákban, 

minden SNI tanuló megkapta a számára előírt habilitációs foglalkozásokat. A pedagógusok 

maximálisan figyelembe vették a szakértői véleményben foglaltakat, folyamatosan egyeztettek 

a gyógypedagógussal. 

Sajnos 4 tanuló eredményessége így is elmarad az elvárttól, esetükben rendkívüli 

kontrollvizsgálatot kértünk státuszuk módosításra. 

A BTMN tanulók száma 13 fő. A fejlesztéseket tanítók, tanárok látták el, munkájukat  

gyógypedagógus segítette. Valamennyi érintett tanuló megkapta a szükséges fejlesztést. Az 

első félév elején a felsős csoportok fejlesztése nehézségbe ütközött az érintett pedagógus 

hosszantartó betegsége miatt. Bár gyógypedagógusunk támogatta a kollégák fejlesztő 

munkáját, nagyon fontos lenne, ha fejlesztő pedagógus fejlessze a BTMN tanulókat. 

 

 1.7. Egyéb foglalkozások tapasztalatai 

 

Tantárgyfelosztásunk nagyon sok egyéb foglalkozást tartalmazott egyrészt az esélyegyenlőség 

megteremtése, felzárkóztatás, egyéni képességfejlesztés, és esetenként tehetséggondozás 

céljából. Sajnos a tanév közbeni személyi változások, a kapacitás hiány miatt, és 

tantárgyfelosztás módosítások eredményeként néhány, a tanév elején tervezett foglalkozás nem 

tudott megvalósulni (6. évfolyam matematikai kompetenciafejlesztés, természettudományi 

kompetencia fejlesztése). 

Megvalósult foglalkozások: 

 tantárgyi korrepetálások, 

 kompetencia fejlesztő foglalkozások: szövegértés, angol nyelv 6. osztály, szövegértés, 

matematika, természettudományos kompetencia fejlesztése 8. osztály, 

 szociális és életviteli kompetenciák fejlesztése, 

 középiskolai előkészítők. 

A megvalósult foglalkozások sokat segítettek a tanulók fejlődésében. Az alkalmazott 

módszerek, eszközök a tanulók fejlődését szolgálták, hozzájárultak teljesítményük javulásához. 

A szociális- és életviteli kompetenciák fejlesztése segítette azoknak a tanulóknak az osztályba 
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illesztését, akik a tanév elején nehezen, vagy egyáltalán nem tudták elfogadni egy 

osztályközösség kötöttségeit. (A probléma hátterében a pandémia, az óvodás lét kimaradása 

állhat.) A fejlesztésben résztvevő tanulók többsége esetén teljes sikerről számolhatok be, egy 

tanuló közülük azonban még mindig nem áll készen az osztálytermi munkára, pszichiátriai 

kivizsgálás alatt áll.  

1.8. Tanórán kívüli tevékenységek megvalósítása, tapasztalatai 

 

A pandémiás intézkedések miatt az első félévben azok a tanórán kívüli tevékenységek 

valósulhattak meg első sorban, amelyek osztályszinten szerveződtek. (Már megtervezésre sem 

kerültek a több korosztályból tervezhető színjátszó kör foglalkozásai.) A második félév komoly 

előre törést hozott, hiszen bizonyos foglalkozásokon (pl. tömegsport) már keveredhettek a 

tanulók. A személyi változások, leterheltség, tantárgyfelosztás módosítása itt is hozott 

változást: nem valósulhatott meg az énekkar, és a muzsika szakkör. 

Megvalósult foglalkozásaink: 

 informatika szakkör (minden felsős érdeklődőnek) 

 kalandozó szakkör (versenyfelkészítés természettudományos tantárgyakból, általános 

műveltség) 

 kiskertész szakkör (iskolakert program, 4. osztály) 

 sportfoglalkozások (tömegsport, labdarúgás, ) 

 német szakkör  

 tűzzománc szakkör 

 néptánc 

Foglalkozásaink nagy sikernek örvendtek, eredményesek voltak, szívesen jártak szakkörre, 

sportkörre a gyerekek. A német nyelv szakköri keretben való tanulása is egyre nagyobb 

népszerűségnek örvend.  

 1.9. Egyéb programok, intézményi sajátosságok bemutatása  

 

Intézményünk örökös ökoiskola 

Intézményünk ebben a tanévben elnyerte a „Madárbarát” Iskola és Örökös Ökoiskola címet.  

A környezetvédelmi tevékenység, a fenntarthatóság fontossága az iskolai élet egészét átszövi. 

Megjelenik a hulladék szelektív gyűjtésében, az újrahasznosított anyagok használatában, 

energiatakarékos működésben (szigetelt épület, szigetelt nyílászárók), hulladékgyűjtési 

akcióinkban (papír, elektronikai hulladék), megjelenik a tanórák anyagában, öko-kódexben, az 

ökofaliújságon, stb. és az ökoiskola programban. Az ökoiskola cím elnyerésével járó 

feladatainkat, az ökomunkatervben meghatározottakat teljesítettük. Programjaink 

megvalósulását a Pilisi Parkerdő Zrt. Pilismaróti Erdészete és a Dunakéke Egyesület támogatta. 

Nagyobb programjaink, akcióink: 

 Elektronikai hulladékgyűjtés 
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 „Te szedd!” szemétgyűjtési akció (tavasz, ősz) 

 Zoknigyűjtési akció 

 Játék bolhapiac 

 Víz világnapja 

 Föld napja 

 Fenntarthatósági témahét 

 

A víz világnapján a felső tagozatosok megnézték Osvald Zsolt előadását a halakról, a 

fenntarthatósági témahéten Áder János köztársasági elnök úr online tanóráját, diákjaink egész 

héten rendhagyó tanórákon vettek részt,  a Pilisi parkerdő előadójának vezetésével kirándultak 

Miklós-Deák-völgyi tavakhoz, részt vettek Osvald Zsolt előadásán, melynek témája a Duna 

volt.  

Az ökoiskola tevékenység színesítése érdekében az elmúlt tanévben pályázatot nyújtottunk be 

egy külső partnerrel iskolakert működtetésére, a pályázat sikeres volt, már második évben 

folyik a program nagy sikerrel, a 4. osztályos tanulók részvételével. Munkájukat az iskolakert 

faliújságon mutatták be társaiknak. 

Giro d’Itália nemzetközi kerékpárverseny 

A tanév nem tervezett, földrajzi elhelyezkedéséből adódó programja a Giro d’ Itália 

kerékpárosverseny fogadása. Ehhez kapcsolódóan a verseny előtt a tanulók számára 

érzékenyítő foglalkozásokat tartottak a szervezők: előadást hallottak diákjaink nemzeti 

kerékpárversenyzőkkel, a kerékpáros közlekedés szabályairól, közlekedési ismeretekkel 

kapcsolatos teszteket töltöttek ki, kerékpáros ügyességi versenyen vettek részt, 

kerékpárverseny-szimulációt próbálhattak ki. Eljött hozzánk az esemény kabalafigurája, 

fényképek készültek, és ajándékosztással zárult a nap. Iskolánk részt vett a község 

dekorációjában, a DÖK a programmal kapcsolatos szórólapokat juttatta el minden háztaráshoz. 

A verseny napján lelkesen szurkoltunk a település lakosaival. Nagy szükség volt erre a 

közösségi élményre intézményi, községi szinten egyaránt. 

 

2. A pedagógiai munka ellenőrzése 

2.1.  Belső ellenőrzések 

2.1.1. Pedagógiai munka ellenőrzésének megvalósulása, tapasztalatai  

 

hónap ellenőrzés célja ellenőrzött területek 
alkalmazott 

módszer 

ellenőrzést 

végzők 

 

intézkedés 

október / március 

A tanulásmódszer-

tan foglalkozások 

megfigyelése 

A TAN-TAN 

módszertani hét 

hatékonyságának 

vizsgálata a felső 

tagozatban 

óralátogatás, 

óramegbeszélés 

int. vezető, int. 

vezetőhelyettes, 

munkaközösség 

vezetők 

 

Rendben lezajlott, 

intézkedésre nem volt 

szükség. 
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hónap ellenőrzés célja ellenőrzött területek 
alkalmazott 

módszer 

ellenőrzést 

végzők 

 

intézkedés 

 

november 

A tantárgyakba 

épített 

tanulásmódszertani 

foglalkozások 

megfigyelése alsó 

tagozatban 

A TAN-TAN 

tanórákba épített 

tanulásmódszertani 

ismeretek tanításának 

hatékonysága az alsó 

tagozatban 

óralátogatás, 

óramegbeszélés 

int. vezető, int. 

vezetőhelyettes, 

munkaközösség 

vezetők 

 

A járványhelyzet miatt 

nem került rá sor. 

Pótlása a következő 

tanévben. 

szeptember 30., 

január 17., 

április 20., 

június 30. 

Az e-napló 

ellenőrzése 

A tanórák, 

foglalkozások 

beírásának, a 

mulasztások 

adminisztrálásának 

naprakészsége, 

lemorzsolódás 

alakulása. 

dokumentum 

elemzés 

int. vezető, int. 

vezetőhelyettes 

Az új kollégák 

esetében, és az alsó 

tagozatban tanító egyik 

hitoktató esetén 

tapasztaltunk 

elmaradást, 

felszólításra a pótlás 

megtörtént. 

A lemorzsolódással 

veszélyeztettet tanulók 

eredményeit az 

osztályfőnökök és 

szaktanárok is nyomon 

követték, a szülők, 

tanulók folyamatos 

tájékoztatása 

megtörtént, a fejlesztési 

lehetőségek 

meghatározásra 

kerültek. Beavatkozás 

nem szükséges. 

november 
Szülői szervezet 

dokumentumai 
SZM SZMSZ 

dokumentum 

elemzés 
int. vezető 

 

Megvalósult. 

január első hete 

Az igazolatlan 

hiányzásokkal 

kapcsolatos 

eljárásrend 

ellenőrzése 

Igazolatlan hiányzás 

esetén szükséges 

osztályfőnöki 

intézkedések 

ellenőrzése 

dokumentum 

elemzés 

munkaközösség 

vezetők 

Megvalósult. Egyes 

osztályokban a 

házirendtől eltérő volt 

az igazolások 

leadásának határideje, 

így előfordult, hogy 
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hónap ellenőrzés célja ellenőrzött területek 
alkalmazott 

módszer 

ellenőrzést 

végzők 

 

intézkedés 

halmozódott az 

igazolatlan mulasztás. 

Az igazolatlan 

mulasztások esetén a 

jelzés megtörtént. 

 Házirend betartatása, 

szükség esetén 

módosítása. 

Határidő: 2022. 08.31.  

március 
Az e-ügyintézés 

tapasztalatai 

Az e-ügyintézés 

használata a szülők 

körében 

dokumentum 

elemzés 

int. vezető, int. 

vezetőhelyettes 

Az igazolások 

elektronikus feltöltése 

több család esetén még 

mindig probléma, tőlük 

papíralapon is 

elfogadják az 

osztályfőnökök az 

igazolást. 

E-ügyintézés keretében 

érkezett levelek 

megválaszolásra 

kerültek. 

június 

A 2021/2022. tanév 

kimeneti méréseinek 

vizsgálata 

A mérések 

feldolgozottsága, 

összehasonlító 

elemzés 

dokumentum-

elemzés 

munkaközösség 

vezetők 

Munkaközösség-

vezetők felkészültek, 

munkaközösségi 

megbeszélésen a 

tapasztalatok 

összegzése megtörtént. 

folyamatosan 

óralátogatás belépő 

pedagógusoknál, 

szakmai-

módszertani 

segítségnyújtás a 

belépő 

pedagógusoknak 

tervezési 

dokumentumok, 

óravezetés, 

módszertani kultúra 

óralátogatás, 

óramegbeszélés 

mkv., int. vezető, 

int. vezetőhelyettes. 

Zsubori Edina Ágnes 

esetében folyamatosan 

hanyag tervezési 

dokumentumokkal, 

vagy a tervezési 

dokumentumok 

hiányával, ad-hoc 

óravezetéssel, nagy 

fokú 

felkészületlenséggel 

találkoztunk, 

módszertani 

hiányosságai miatt 

egyéni „belső 

továbbképzésben” 

részesült. Nem tudott, 



26 
 

hónap ellenőrzés célja ellenőrzött területek 
alkalmazott 

módszer 

ellenőrzést 

végzők 

 

intézkedés 

nem akart az 

elvárásoknak 

megfelelni, próbaidő 

alatt szerződésbontás 

történt. 

Dorka-Horváth Zsófia 

– jól képzett, 

elkötelezett pedagógus. 

Tervezési 

dokumentumok, 

felkészültség, 

óravezetés rendben. 

Vonka Viktor óraadó, 

művész. Az ének-zene 

oktatásához nem volt 

elegendő a 

felkészültsége, 

szerződésbontásra 

került sor. 

Kőkuti András Tamás 

angol nyelv 

műveltségterületes 

hallgató, gyakornok. 

Tervezési 

dokumentumok, 

óravezetés rendben. 

Egy-egy osztályban a 

fegyelmezés problémát 

okoz.  

Intézkedés: 

Módszertani 

megsegítés kollégák 

által, tantárgygondozó 

szaktanácsadó 

támogatása. 

 

2.1.2. Tanügyigazgatási ellenőrzések megvalósulása, tapasztalatai  

Tanügyigazgatási ellenőrzés nem volt intézményünkben. 

2.1.3. Pedagógus, vezető, intézményi önértékelés megvalósulása a tanévben 

 

Zsubori Edina Ágnes távozott az intézményből, ezért önértékelésére nem került sor, Kövesdi 

Krisztina a másik iskolájában kapott tanfelügyeleti látogatást, ezért kérte, hogy ebben az évben 

csak a másik iskolájába legyen önértékelése. Kérését elfogadtuk. Králikné Matkovics Marianna 
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önértékelése megvalósult, a tervezett vezetői és intézményi önértékelésre a tanév leterheltsége 

miatt nem került sor. 

 

2.2. Külső ellenőrzések 

 

2.2.1. Tanfelügyelet 

 

Ebben a tanévben nem volt intézményünkben tanfelügyeleti látogatás. 

 

2.2.2. Minősítések 

 

Ebben a tanévben nem volt intézményünkben minősítő eljárás. 

 

2.3. Mérések, vizsgák, versenyek tapasztalatai az eredmények alapján 

 

2.3.1. Mérések tapasztalatai 

időpont mérés megnevezése 
érintett 

évfolyam 
felelős 

a mérés  tapasztalata 

október 

magyar nyelv és 

irodalom, 

matematika 

bemeneti mérés 

5. 
Mészárosné Pintér Judit, 

Janositz Bernadett 

A digitális oktatás okozta 

hiányosságok a tanév végén 

megíratott év végi, és év eleji 

felmérésben egyaránt 

megmutatkoztak. A tanév eleji 

ismétlés nagyobb hangsúlyt 

kapott, lehetőséget 

biztosítottunk a hiányosságok 

pótlására. 

 

október - 

december  

 

DIFER mérés 

az érintett tanulók 

felmérése 

jelentés a tanulók 

létszámáról 

a mérés elvégzése 

1. Fenyvesiné Mechler Eszter 

 

Az OH felületén a mérés 

jelentése megtörtént. 

4 fő tanuló mérése megtörtént. 

szeptember 

20 – 

október 11. 

A pályaválasztást 

megalapozó 

kompetenciák 

vizsgálata 

8. 

osztály 
Merczi Katalin, Kovács Dániel 

A mérés rendben lezajlott. A 

mérés eredményeként  hasznos 

információt kaptak a tanulók, 

szülők. 
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időpont mérés megnevezése 
érintett 

évfolyam 
felelős 

a mérés  tapasztalata 

október 11 

– november 

12. 
Pirls mérés 

5. 

osztály 
Fuzik Ferenc 

A mérés rendben lezajlott, az 

eredményről nincs 

információnk. 

május 10-

11. 

Országos 

kompetenciamérés 

8. 

osztály 
Buváry-Varga Ildikó 

A mérés rendben lezajlott, a 

mérés közben jelentkezett 

problémákat jeleztük. 

május 17-

18. 

Országos 

kompetencia mérés 

6. 

osztály 

Buváry-Varga Ildikó 

 

A mérés rendben lezajlott. 

 

 

A 2021. évi kompetenciamérés eredményeiről 

 

 6. évfolyam matematika 

intézményünk 1574 

országos 1468 

általános iskolák 1462 

községi általános iskolák 1428 

Közép-Dunántúli Régió 1466 

Esztergomi járás 1471 
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A 6. évfolyam matematika eredményei nem térnek el szignifikánsan az előző évi 

eredményektől. Az osztály az országos átlag felett teljesített. Nincs 1. szint alatt teljesítő, de 6. 

és 7. szinten sem teljesített senki. A további fejlesztések célja, hogy legalább a 6. szintre is 

kerüljön tanuló, és az 1. és 2. szinten senki ne legyen. A hozzáadott pedagógiai érték CSHI 

ábráról leolvasható. 

 

 6. évfolyam szövegértés 

intézményünk 1407 

országos 1478 

általános iskolák 1471 

községi általános iskolák 1427 

Közép-Dunántúli Régió 1479 

Esztergomi járás 1468 
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A 6. évfolyam szövegértés eredményei sem térnek el szignifikánsan az előző évi 

eredményektől. Az osztály az országos átlag, Esztergomi járási átlag alatt teljesített. Itt sincs 1. 

szint alatt teljesítő, de 6. és 7. szinten sem teljesített senki. A további fejlesztések célja, hogy 

legalább a 6. szintre is kerüljön tanuló, és az 1. és 2. szinten senki ne legyen. A hozzáadott 

CSHI index megfelel a községi iskolák hozzáadott pedagógiai értékének. 

 

 8. évfolyam matematika 

intézményünk 1698 

országos 1609 

általános iskolák 1592 

községi általános iskolák 1548 

Közép-Dunántúli Régió 1610 

Esztergomi járás 1618 
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A 8. évfolyam matematika eredményei sem térnek el szignifikánsan az előző évi 

eredményektől. Az osztály az országos átlag felett teljesített. Nincs tanuló az 1. szint alatt, és 

az 1.és 2. szinten, a 6. és 7. szinten a tanulók 14,3%-a teljesített. A fejlesztések elérték a kitűzött 

célt, tanulóink az előző éréshez képest fejlődtek. A hozzáadott pedagógiai érték CSHI ábráról 

leolvasható. 

 

 8. évfolyam szövegértés 

intézményünk 1561 

országos 1590 

általános iskolák 1571 

községi általános iskolák 1523 

Közép-Dunántúli Régió 1595 

Esztergomi járás 1602 
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A 8. évfolyam szövegértés eredményei sem térnek el szignifikánsan az előző évi 

eredményektől. Az osztály az országos átlag, Esztergomi járás alatt teljesített. Nincs tanuló az 

1. szint alatt, és az 1.és 2. szinten, a 6. és 7. szinten a tanulók 14,3%-a teljesített. A fejlesztések 

nem érték el a kitűzött célt, minden képességszinten maradt tanuló. A hozzáadott pedagógiai 

érték CSHI ábráról leolvasható, a községi iskolák hozzáadott pedagógiai érétékétől nem tér el. 

Feladat: a szövegértés fejlesztések átgondolása, nagyobb nevelőtestületi szerepvállalás 

kieszközlése. 

 

A 2022. évi mérésekről  

 

Az idegen nyelv, természettudomány, szövegértés és matematika mérések ebben az évben 

elektronikusan zajlottak. Az intézmény megkapta a mérés lebonyolításához szükséges 

eszközöket: számítógépeket, fülhallgatókat. A technikai feltételek rendelkezésünkre álltak. 

Az első mérési napon a 8. osztályosok mérése során tapasztaltunk komolyabb problémát, a 

többi napon csak egy-egy tanuló esetében, akkor is csak rövidebb ideig. Ezekről minden esetben 

jelzést küldtünk, összeségében azonban elmondható, hogy a mérések rendben lezajlottak. 

 

„A május 10-i mérési napon a 8. évfolyam matematika mérésénél a program többször 

lefagyott, a gyerekeket több alkalommal is kidobta, volt olyan időszak, amikor mindenkit 

egyszerre. A rendszer nem mentette az adatokat, így a gyerekeknek ugyanazokat a 

feladatokat újra meg kellett oldaniuk. A jegyzőkönyvön ezt ugyan jelezni kellett, de az OH 

nem kért beküldeni erről semmit. Mi e-mailben jeleztük nekik a problémákat, választ nem 

kaptunk. Az így adódott időveszteségek miatt úgy gondoljuk, hogy érdemben nem mérhető 

a gyerekek teljesítménye”.  

A mérések eredményeit illetően szkeptikusak vagyunk. A tanulók nagyon elfáradtak a gép előtt 

töltött 4 óráktól, és nem tudjuk, hogy az online tér milyen mértékben csábította őket 

feladatmegoldás helyett tippelésre. 

 

2.3.2. Vizsgák tapasztalatai 

 

Az osztályozó vizsgák rendben lezajlottak. Osztályozó vizsgákra a mulasztások magas aránya 

miatt volt szükség. Hat fő osztályozó vizsgára kötelezett tanuló közül az osztályozóvizsgán 5 

fő jelent meg, közülük 3 fő sikeres vizsgát tett, magasabb évfolyamba léphet, 2 főt 

évfolyamismétlésre kötelezett a nevelőtestület. 

Augusztusban pótló- és javító vizsgákra kerül sor. 

  

2.3.3. Versenyek tapasztalatai 

 

Ebben a tanévben a versenyek, vetélkedők még nem álltak vissza a megszokott mederbe. Több  

verseny online kerültek megvalósításra. Ezért ebben az évben még mindig kevesebb lehetőség 

adódott a versenyeken való részvételre, mint ahogy terveztük. Saját szervezésű versenyünk, az 

Ének Ünnepe énekverseny nem került megrendezésre.  

A labdarúgó tornák megrendezésre kerültek. 
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Versenyek, amiken részt vettünk:  

 Benedek Elek Történelmi Vetélkedő  

Iskolánk Törökverők csapata az országos megmérettetésen 9. helyen végzett, és elhozott 

két különdíjat: a legjobb kreatív munkák és a legjobban megoldott feladatlapok 

kategóriájában. A csapat tagjai: Finna Szilvia Anna, Baki Natália, Kálmán Fruzsina és 

Kálmán Szilvia. Felkészítőjük: Merczi Katalin tanárnő. 

 Visegrádi Királyi Palota: Görgei Artúr történelem verseny. Az országos 

megmérettetésben csapatunk a 4. helyen végzett. A csapat tagjai: Kálmán Fruzsina és 

Finna Szilvia Anna. Felkészítőjük: Kövesdi Krisztina tanárnő.  

 Zöld nyomon vetélkedő döntő. Az induló 21 csapat közül három jutott a döntőbe, 

mindhárom iskolánk csapata volt!  A Kapcsolatok Házában zajló végső küzdelemben  a 

következő eredmények születtek: 

I. helyezett: Erdei manók csapata (Bejó Lara, Baltás-Kapornai Jázmin, Horváth Bianka) 

II. helyezett: Pilismarót királyai (Kiss Márk, Lőrincz Gellért, Lőrincz Gergő) 

III. helyezett: Bozókys lányok csapata (Bartal Júlia, Chamilla Kitti, Darabont Zsófia) 

Felkészítő tanár: Merczi Katalin 

 Az Északdunántúli Vízmű Zrt. által meghirdetett „Felszín alatti vizek: láthatóvá tenni a 

láthatatlant”című Víz Világnapi rajzpályázaton Elter Botond 4. osztályos tanuló 2. 

helyezést ért el. Felkészítő tanár: Baka Tamásné tanítónő 

 Sí diákolimpia országos döntő. Résztvevők: Országh Vanessza 4. osztály - 28. hely 

Kiss Márk 7. osztály - 17. hely, Elter Botond 4. osztály - 24 hely, Domokos Attila 5. 

osztály - 21. hely. Felkészítőjük: Králikné Matkovics Marianna tanárnő 

 „Ki a mester kétkeréken?” A kerékpáros ügyességi és elméleti feladatokból álló 

megmérettetésen induló diákjaink: Alscher Dávid (2. helyezés), Domokos Attila és Kiss 

Márk. A fiúk testnevelő tanára: Fuzik Ferenc. 

 Idén a Zrínyi Ilona matematika verseny is többszöri időpontváltoztatással, a helyi és 

megyei fordulók saját intézményben való megtartásával valósult meg. A 

megmérettetésben 19 tanuló vett részt. Érintett korosztályok: 2. osztálytól - 8. osztályig. 

Felkészítő pedagógusok: Schmidt Józsefné, Sebák Katalin, Janositz Bernadett, 

Fábiánné gyimesi Lívia, Merczi Katalin. Az iskolából egy tanuló, és egy pedagógus 

került díjazásra: Nádor Kristóf 8. osztály, felkészítő tanára: Merczi Katalin. 

 Helyi versenyünk. az iskolai szavalóverseny. Eredmények: 

1. korcsoport (1-2. osztály) 

I. helyezett Andráskó Gáspár 

II. helyezett: Dudás Dimitrij 

III. helyezett: Kántor László 

Felkészítők: Fenyvesiné Mechler Eszter Katalin 

Schmidt Józsefné 

  

2. korcsoport (3-4. osztály) 

I. helyezett: Magdák Viktor 

II. helyezett: Nyári Márton 
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III. helyezett: Kun Enikő 

Különdíj: Sarkantyu Anna 

Felkészítők: Sebák Katalin 

Baka Tamásné 

 

3. korcsoport (5-6. osztály) 

I. helyezett: Holtság Amina 

II. helyezett: Alscher Patrik 

III. helyezett: Baki Natália 

Különdíj: Kálmán Szilvia 

Felkészítő: Pintér Judit 

 

4. korcsoport (7-8. osztály) 

I. helyezett: Krucsó Tamás 

II. helyezett: Nádor Kristóf 

III. helyezett: Finna Szilvia 

Különdíj: Máté Kitti és Bálint Dávid 

Felkészítő: Pintér Judit  

 

3. Rendezvények, programok megvalósulása, tapasztalatai a 

járványhelyzetben 
 

3.1. Az iskolaközösség kiemelt rendezvényei 

 

Az iskolaközösség kiemelt rendezvényei időrendben: 

 2021. szeptember 1.   Ünnepélyes tanévnyitó 

 2021. szeptember  Marótia Köztársaság választási kampány: 

Miniszterelnök, miniszterek 

 2021. szeptember  Miniszterek és miniszterelnök megválasztása, 

beiktatásuk 

 2021. szeptember   TeSzedd akció 

 2021. szeptember 29.  Mihály-napi akadályverseny 

 2021. október    Papírgyűjtés  

 2021. október   TAN-TAN program: tanuljunk tanulni módszertani hét 

 2021. november   Tökjó buli (DÖK szervezés) 

 2021. december 17.  Adventi gyertyagyújtás a község adventi koszsorúján 

 2022. február 3.  Farsangi forgatag 

 2022. február 7.  Zrínyi Matematika verseny iskolai forduló 

 2022. március 7.  Zrínyi Ilona matematikaverseny megyei forduló 

 2020. március 26.  TAN-TAN program: tanuljunk tanulni módszertani nap 



35 
 

 2022. április    Virágosítás  - Dózsa György utcai virágládák beültetése, 

gondozása (6. osztály) 

 2022. április   Fa örökbefogadás - osztályonként  

 2022. április 13.   Hátizsákmentes nap (DÖK szervezés) 

 2022. április 27.   Giro D’Italy iskolai program 

Iskolai szavalóverseny 

 2022. május 6.   Giro D’Italy kerékpáros verseny 

 2022. május    TeSzedd akció 

 2022. május 27.  Gyermeknap 

 2022. május – június:  Osztálykirándulások 

 2022. június 15.   Ünnepélyes tanévzáró 

Marótia Köztársaság ünnepélyes ceremóniái (DÖK) 

Törp- és polgáravató 

Marótia Kormányának ünnepélyes lemondása 

Szerenád 

 2022. június 18.   Ballagás 

 Lázár Ervin Program előadásai: 

o 2022. február 23.  Tatabányai Jászai Mari Színház: Rumini, 3. osztály 

o 2022. március 2.  Fővárosi Nagycirkusz: Tavaszváró Fesztivál, 6. osztály 

o 2022. március 17.  Pesti Magyar Színház: Legyetek jók, ha tudtok, 8. 

osztály 

o 2022. május 2.  Zanotta Art: Az aranyszőrű bárány, 1-2. osztály 

o 2022. május 4.  Tatabányai Jászai Mari Színház: Valahol Európában, 5. 

osztály 

o Magyar Versmondók Egyesülete: Garabonciás, 4. osztály 

 

A felsorolt közösségi programok sikeresen lezajlottak. A pandémia lecsengése után nagy volt 

az igény ezekre az eseményekre. Örömmel tapasztaltuk a diákönkormányzat aktivitását és 

kezdeményezőkészségét a programok elindításában, megszervezésében. 

 

3.2. A nevelőtestület szakmai és közösségi rendezvényei 

 

A nevelőtestület havonta munkaértekezleten beszélte meg az előtte álló feladatokat, és értékelte 

az előző hónap eseményeit. 

A tanév szakmai és közösségi programjai a nevelőtestület számára (munkaértekezletek, 

félévzáró, tanévzáró értekezlet nélkül), időrendben: 

 2021. augusztus Mentálhigiénés továbbképzés (30 órás) 

 2021. október 20. Nevelőtestületi kirándulás, Tata 

 2022. február  Alsós továbbképzés a tanulók motiválása témában - jelenléti 

 2022. február 17-től  Genially online továbbképzések (3 alkalom) 

 2022. március 3.  A tanulás támogatása – online továbbképzés 
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 2022. április 13.  Interaktív ünnepély készítés 

 2022. április  Redmenta online továbbképzés 

 2022. május 4.  Online továbbképzés: Lemorzsolódás, tanulói motiváció 

 2022. június  Helyi tanterv felülvizsgálata, kiegészítése. Osztályozó vizsgák 

anyagának felülvizsgálata, kiegészítése. 

 

3.3. Az iskola által szervezett táborok 

Iskolánk két bentlakásos Erzsébet táborra pályázott, sajnos csak egy tábor megszervezésére 

kaptunk lehetőséget, így 25 diákunk táborozhat augusztusban a Balaton partján. 

Ebben az évben a tankerület által pályázott Csodaszarvas táborok megvalósítására nem 

kaphattunk lehetőséget. Tűzzománc szakköröseink nagyon készültek a Csodaszarvas 

Tűzzománc táborra, ezért tankerület igazgatói engedéllyel júniusban egy hetes, napi 4 órás 

alkotómunkára lehetőséget adó alkotótáborban vehettek részt a tűzzománc szakkörösök. Az 

alkotók létszáma 10 fő volt. 

Az iskola csak ezt a két tábort tudta biztosítani tanulóinak, de iskolánk pedagógusai részt 

vesznek a diákok táboroztatásában az egyházak által szervezett hittan táborokban, és a 

Bibliacentrum angol táborában. 

4. Pályaválasztás, továbbtanulás támogatása, tapasztalatai  
 

A pályaválasztási napot a pandémia miatt osztálykeretben tartottuk meg tanulóinknak. Az alsó 

tagozatos tanulók játékos formában ismerkedtek különféle szakmákkal, foglalkozásokkal, 

hivatásokkal, a felsősök vetélkedőn csapatokban adtak számot ismereteikről és szereztek 

újabbakat pályaismeret témakörben.  

A tanulók „üzemlátogatás” keretében is ismerkedhettek egyes pályákkal, szakmákkal, 

osztályonként egy kiránduláson vehettek részt: az alsó tagozatosok az erdész, az eladó és a 

könyvtáros munkáját ismerték meg idén közelebbről, a felsősök ellátogattak a helyi vállalkozó, 

Rétki Gábor gazdaságába: megnézték a tehenészetet és bepillanthattak a sajtkészítés 

rejtelmeibe, jártak a Fabi Bt-nél Dömösön, ahol a méz forgalmazásával foglalkoznak. 

Nyolcadikosainknak volt lehetősége a Munkaügyi Központ támogatásával részt venni a 

Bábolnai Ménesbirtokon – üzemlátogatáson. Az üzemlátogatásoknak nagy sikere volt, és itt is 

szeretnénk megköszönni a Munkaügyi Központ által nyújtott lehetőséget. 

 

Fogadtuk középiskolák bemutatkozó előadásait, ahol a Váci Táncsics Mihály Mezőgazdasági 

Technikum, a Komáromi Kempelen Farkas Alapítványi Gimnázium és Technikum, az 

Esztergomi Ferences Gimnázium, az Esztergomi Balassa Bálint Technikum és a Szentendrei 

Móricz Zsigmond Gimnázium mutatkozott be. A középiskolákból pedagógusok, és volt 

tanítványaink érkeztek az iskolák népszerűsítésére.  (A pandémia miatt ezek az 

iskolabemutatások külön alkalmak voltak, tanórába épülve valósultak meg.) 

 

Szülői értekezletet tartottunk a középfokú beiskolázáshoz. Megismertettük a tanulókat és 

szülőket a középfokú oktatás új iskolatípusaival, a környékbeli iskolák elvárásaival, a tanulók 
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tapasztalataival. Sajnálatos módon a pandémia nem tette lehetővé, hogy együtt hívjuk meg a 

középiskolák képviselőit szülői értekezletünkre. 

 

Végzős tanulóink továbbtanulása: 

 

 

középfokú iskola 

 

fő 

 

% 

gimnázium 1 fő 5,5% 

technikum 16 fő 89,0% 

szakképző iskola 1 fő 5,5% 

Összesen 18 fő 100,0 % 

 

A végzős nyolcadik osztályosok magas aránya érettségit adó középiskolát, szakképző iskolát 

csupán 1 fő SNI (nem tanulásban akadályozott tanuló) választott. Nagyon reméljük, hogy a 

választott iskolában tanulóink meg tudják állni a helyüket. 

 

5. Beiskolázási jellemzők 

 

5.1. A 2021/2022. tanévben első évfolyamra iratkozott tanulókkal kapcsolatos 

nevelési-oktatási tapasztalatok 

 

Az idei tanév első osztálya 23 beiratkozott tanulóval indult. Egy tanuló jogviszonya 2021. 

szeptemberétől szünetel, mert a család külföldre költözött. 2022 márciusában két tanuló 

érkezett Kárpátaljáról, így az év végi létszám 24 lett. Napközis 15 gyermek. 

Az osztályban három tanuló szülői kérésre ismételte az első osztályt. 

SNI egy, BTMN szintén egy tanuló, további két gyermek vizsgálata folyamatban van. 

Egyikük tanulási, a másik magatartási problémákkal küzd. 

 

A tanévkezdést nagyon megnehezítették az előző két év járványhelyzete miatti 

intézménybezárások, illetve az abból adódó problémák: az iskolába érkező gyermekek alul 

szocializáltsága. Az év során azonban a kicsik szépen beilleszkedtek az iskolai életbe. Nagy 

segítség volt ebben az iskolapszichológus jelenléte, az elvégzett szociometriai vizsgálat, és 

a csoportos, illetve egyéni foglalkozások. Az osztályból két szülő is igénybe vette az 

iskolapszichológus segítségét. 

 

Az osztály év végi eredménye: 

 magatartás   4,13 

 szorgalom   4,61 

 kitűnő    6 fő 

 jeles    1 fő 

 jól teljesített   9 fő 

 megfelelően teljesített 6 fő 
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5.2. A 2022/2023. tanévre történt első osztályos beiratkozás jellemzői – 

nehézségek, jellemzők, létszámváltozás, prognózis  

 

A következő évre 22 elsős iratkozott be. Közülük egy BTNM-es, esetében felmerült az 

autizmus gyanúja. Iskolába hívogató foglalkozásainkon mindkét óvoda tankötelesei részt 

vettek, és a beiratkozáskor is találkoztunk néhány gyermekkel. A tapasztalatok jók, de 

figyelem- és beilleszkedési, magatartási problémák most is várhatóak. 

 

 

III. Az intézmény kapcsolatai 

1. Kapcsolat alakulása a szülőkkel 

 

Iskolánkban jól funkcionálnak a pedagógus és szülő együttműködési formák: fogadóórák, 

szülői értekezletek, nyílt napok, értékelő beszélgetések. Az első szülői értekezletek még jelenlét 

formában valósultak meg, az I. félévet értékelő szülői értekezletek már online. A középfokú 

beiskolázással kapcsolatos szülői értekezlet, egyéni megbeszélések jelenléti formában 

zajlottak.   

A fogadóórák számát félévente 1 alkalomban határoztuk meg, a pandémia erősödése, és az 

újbóli korlátozások miatt azonban heti 1 online/telefonos fogadórát minden pedagógus 

beillesztett az órarendjébe, a II. félévben sikerült jelenléti fogadóórát tartanunk, melynek nagy 

volt a látogatottsága, sikere. 

A Szülői Munkaközösség eredményesen működik, segíti és erősíti az iskola pedagógiai 

programjának megvalósítását. Reméljük, hogy a következő tanévben minden tervezett 

közösségi programunk megvalósulhat, és még szorosabbá, élőbbé válhat az együttműködés. 

 

2. Szakmai együttműködés civil szervezetekkel, óvodákkal, más iskolákkal, 

intézményekkel 

Munkatervben megfogalmazott kapcsolataink megvalósultak, bár nagy részük online módon. 

Tervezett szaktanácsadói tevékenységet kértünk az új - angol nyelvet oktató - pedagógus 

támogatására. Egy jelenléti látogatásra, és online segítségnyújtásra került sor. 

 

Partner 

 

Tartalma 

 

Módja 

 

Felelős 

OH PSZE, PÉM, 

lemorzsolódás 

adatszolgáltatás, e-mail  

 

intézményvezető 
Győri POK szaktanácsadás látogatás 

továbbképzések jelenléti, online 

szakmai napok tájékoztatás, e-mail 
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A járás általános iskolái 

segítségnyújtás  

e-mail 

 

intézményvezető segítségkérés 

EFOP-1.3.9 iskolák szakmai kapcsolattartás e-mail intézményvezető 

Középiskolák középfokú beiskolázás e-mai, telefon, látogatás 8. osztály osztályfőnöke 

Mesevár Óvoda 

Pilismarót 

beiskolázás, óvoda-

iskola átmenet 

egymás látogatása, 

tájékoztatás, nyílt napok 

alsós munkaközösség 

Szivárvány Óvoda 

Dömös 

beiskolázás, óvoda-

iskola átmenet 

egymás látogatása, 

tájékoztatás, nyílt napok 

alsós munkaközösség 

Pilismarótért Alapítvány rendezvények, 

kirándulások,  

EFOP-1.3.9 projekt 

fenntartási időszak 

személyes kapcsolat, 

telefon, e-mail 

intézményvezető 

Dunakéke Egyesület ökoiskola programjai, 

faültetési akció, „Te 

szedd!”, elektronikai 

hulladékgyűjtés 

személyes kapcsolat, e-

mail 

intézményvezető, öko 

munkaközösség-vezető 

Pilisi Parkerdő 

Pilismaróti Erdészete 

ökoiskola programjai, 

fenntarthatósági témahét 

személyes kapcsolat, 

telefon 

intézményvezető, öko 

munkaközösség-vezető 

Pilismaróti és dömösi  

vállalkozások 

pályaorientációs nap személyes kapcsolat, 

telefon 

intézményvezető, mkv. 

 

3. Települési együttműködés, részvétel programokban, együttműködés 

települési önkormányzattal, nemzetiségi önkormányzattal a tanévben 

Az önkormányzati működés problémái, és a pandémia miatt a nagy önkormányzati 

rendezvények elmaradtak.  Az adventi gyertyagyújtás a járványhelyzet tetőzése miatt csak 

jelképesen valósult meg. Részt vettünk a Dunakéke Egyesület által felkarolt, a települést érintő 

őszi és tavaszi „Te szedd!” szemétgyűjtési akcióban, a faültetési akciót követően minden 

osztályunk örökbe fogadott egy fát, és közösen szerveztük meg az elektronikai 

hulladékgyűjtést. 

4. Egyéb intézményi kapcsolat 

Egyéb intézményi kapcsolataink a gyermekvédelemmel állnak kapcsolatban. Feladatunk: 

 A szociálishátránnyal küzdő tanulók feltérképezése. 

 A jelzőrendszer működtetése. 

 Kapcsolat a gyermekjóléti szolgálattal, gyámhatósággal, (rendőrséggel, bírósággal), 

kormányhivatallal. 



40 
 

Rendben együttműködtünk a gyermekjóléti szolgálattal, és gyámhatósággal. Működtettük a 

jelzőrendszert: igazolatlan mulasztás, a tanuló csavargása, deviáns viselkedés, elhanyagolás 

miatt. Pedagógiai véleményt adtunk tanulóinkról a gyámhatóság megkeresésére. Szoros 

kapcsolatot tartottunk a családgondozókkal, esetmenedzserrel. Az iskolai szociális segítő az 

első félévben aktívan vett részt az iskola életében. 

 

III. A tanév tapasztalatai alapján meghatározott kiemelt 

feladatok a következő tanévre 
 

A tanévzáró értekezleten, a tanév értékeléskor elkészült a SWOT-analízis, mellyel a tanév 

tapasztalatit foglaltuk össze. 

 

Erősségek 

 

 

Gyengeségek 

 gyermekszeretet 

 pedagógiai, módszertani 

felkészültség 

 tapasztalat 

 fiatalok jelenléte a pedagóguspályán 

 jelenléti oktatás 

 nevelőtestület összetartása, 

együttműködése, emberi kapcsolatai 

 az intézmény dolgozóinak 

elkötelezettsége (pedagógusok, 

NOKS, technikai dolgozók, és az 

önkormányzat alkalmazásában lévő 

karbantartó) 

 iskolapszichológus 

 pedagógiai asszisztens 

 támogató szülői háttér 

 csapatmunka felnőttek és tanulók 

részéről egyaránt 

 tanulók motiváltsága, lelkesedése 

 versenyek, eredmények 

 IKT eszközök adta lehetőségek 

 honlap, online iskolai csoportok 

 

 

 

 elöregedett tantestület 

 egészségi állapot 

 azok a belépő új tanárok, akik nem 

tudnak/nem akarnak beilleszkedni, 

érdemi munkát végezni, akik 

hiányzásukkal ellehetetlenítik a 

többiek helyzetét, konfliktust 

okoznak (egyes pedagógusok 

kivonódása a „közteherviselésből”) 

 tanév közbeni személyi változások 

 szakemberhiány 

 túlterheltség (magas óraszámok, sok 

helyettesítés, többletmunkában 

ellátott feladatok) 

 adminisztráció 

 vírushelyzet 

 a vírushelyzet miatti magas 

hiányzási mutatók pedagógusok és 

tanulók körében,  

 a vírushelyzet miatti bizonytalanság 

a pedagógusok 

foglalkoztathatóságára vonatkozóan 

 néhány tanuló renitens magatartása, 

a rongálás megjelenése,  

érdektelenség, a problémák nem elég 

hatékony kezelése (egységesség 

hiánya fegyelem, következetesség 

terén, nincs igazi segítség a 

gyermekjóléti szolgálattól) 
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 természettudományos tantárgyak 

eszközellátottsága 

 

Lehetőségek 

 

 

Félelmek, gátló tényezők 

 továbbképzések 

 fejlesztések 

 korrepetálások 

 IKT eszközök 

 természettudományos tantárgyak 

eszközeinek bővítése 

 jól képzett, rátermett, új kollégák 

 az új kollégák beilleszkedése, 

csapatmunka 

 honlap, online iskolai csoportok 

 a tanulók magas hiányzási aránya, 

amit néhány tanuló okozott 

 egyes tanulók motiválatlansága, 

érdektelensége 

 túlterheltség 

 szakemberhiány 

 COVID 

 IKT eszközök amortizációja, 

internethozzáférés biztonsága 

 természettudományos tantárgyak 

eszközellátottsága 

 tankönyvek  

 

Az értekezleten a gyengeségek megállapítása után fejlesztési feladatokat határoztunk meg, 

melyek kiegészítésére a következő tanév elején kerül sor. Vannak azonban olyan pontok, 

amelyek javítására nincs lehetőségünk 

Fejlesztési feladatok a SWOT analízis tükrében 

 

Cél 

 

 

Feladat 

1. Renitens diákok elleni fellépés, 

egységesség a következmények 

(büntetés, jóvátétel) 

meghatározásában és a büntetés 

kirovásában. 

Házirend felülvizsgálata, szükség esetén módosítása 

Jellemző rendbontások, problémák megnevezése. Ezekhez 

következmények rendelése. 

Az órai munka akadályozása esetén az elkülönítés 

lehetőségének átgondolása, megszervezése.  

Elkülönítés következményeinek meghatározása – tanórai munka 

önálló pótlása. 

Számonkérés az önállóan feldolgozott anyagból. 

Az ilyen esetek naplószerű adminisztrálása, ismétlődés esetén 

fokozatok betartása, szülők behívása, további következmények 

meghatározása. (Arizona-szoba jellegű megoldás. Az Arizona –

szoba a pedagógushiány miatt kivitelezhetetlenné vált, stabil 

személyi feltételek mellett újra indításának átgondolása.) 

Mások elleni vétségek esetén jóvátételi lehetőségek 

átgondolása, jóvátételi eljárás lefolytatása.  

Szünetek előtt (őszi, téli, tavaszi) fogadó óra a renitens gyerekek 

szüleinek.  

Rendszerszintűvé tenni eddigi próbálkozásainkat:  összeírni az 

egy-egy tanuló körül felmerülő problémákat, a  problémák 

rendszeres megbeszélése (pl. negyedévente, szünet előtti hetet 
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megelőzően) munkaközösségi értekezleteken a kollégákkal, és a 

tanulóval, összeírni az eltelt idő tapasztalatait, folyamatos 

konzultáció a szülőkkel. 

2. Tanulók motiváltságának 

javítása 

Ötös gyűjtési akció 

Tanulmányi eredmény javítására kiírt pályázat 

Pontgyűjtő akció – osztályok közötti verseny, havi rész 

eredményekkel, év végi eredményhirdetéssel. 

Például:  

- hiányzások egy főre jutó alakulásának összehasonlítása 

- tanterem rendje 

- terem dekoráció 

- házi feladatok elkészítése, minél kevesebb lecke hiány 

- felszerelések megléte, minél kevesebb felszerelés hiány 

- osztályprogramokon való részvétel aránya (ehhez a figyelembe 

vett alkalmak számának előzetes megbeszélése) 

- versenyeken résztvevők aránya 

- DÖK munkájában való aktív részvétel 

- alsó tagozaton napköziben a tanulási idő 13-14 óra közötti 

tartása, hogy minél több gyereknek elkészüljön az iskolában a 

házi feladata. 

3. Rongálások megakadályozása, 

környezetünk védelme 

- tanulói ügyeleti rendszer – dök szervezés 

- tanári ügyeleti rendszer felülvizsgálata 

- tanári ügyelet és napi feladatok feladatainak ismertetése az új 

kollégákkal (munkaközösség vezetők) 

- szelektív gyűjtés a folyosókon, öko-felelősök (váltott 

rendszerben) 

- rongálásokban résztvevők jóvátételként feladatot kapjanak, a 

DÖK tesz  javaslatot a feladatokra 

- „társadalmi munka” szervezése a gyerekeknek évente egy-két 

alkalommal 

 

4. Pedagógusok egyenlő terhelése - Munkaterv készítése során a feladatok előre elosztása, bevonva 

a „nem osztályfőnök” kollégákat is például a dekorálásba 

(faliújság, tanterem), udvari virágok, utcai virágágyás rendben 

tartásába, stb. 

- Alsóban az egy osztályban tanítók közötti munkamegosztás 

megbeszélése, napközisek bekapcsolódása a foglalkozásokon 

kívüli feladatok ellátásába. 

 

5. Adminisztráció. Az E-Krétában 

az órák naplózása rendben  van, 

nincs kellő egységesség az 

igazolások elfogadásának 

tekintetében. 

 

Szükség esetén a házirend módosítása, betartatása. 

A munkaközösségvezetők havonta ellenőrzik a mulasztások 

adminisztrációját. 

 

A tanév végi pedagógusönértékelésből adódó feladatok 
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Fejleszthető terület 

 

 

Feladat 

 Minden pedagógus rendszeresen 

tájékozódik a szaktárgyára és a 

pedagógiára, módszertanra 

vonatkozó legújabb eredményekről 

Munkaközösségi foglalkozás témája az első 

és második félévben 

 Minden pedagógus színes, változatos, 

a pedagógiai céloknak megfelelő 

módszereket alkalmaz. 

 

 

 

 

 

Belső továbbképzés munkaközösségi 

szinten: egyéni tapasztalatok, 

továbbképzésen szerzett tapasztalatok 

megosztása, bemutató órák 

 

 

 Pedagógiai munkájában kihasználja a 

különböző IKT alapú oktatási 

programok nyújtotta előnyöket. 

 

 Használja az internet nyújtotta 

lehetőségeket a tanulás 

támogatásában 

 Pedagógiai munkájában épít a tanulói 

válaszok, hibák rendszeres 

visszacsatolására. 

 

 A lemaradó tanulók felzárkóztatása 

minden pedagógus számára egyaránt 

legyen fontos, a kötelező 

korrepetáláson kívül is biztosít 

lehetőséget a felzárkóztatásra. 

 

 

Minden pedagógus megkeresi azokat a 

lehetőségeket, ahol, ahogy még segíteni tud, 

munkaközösségvezetők összegyűjtik azokat. 

 Rendszeresen szervez vonzó, 

szabadidős programokat a gyerekek 

számára. 

 

A pandémiás helyzet megszűnése újabb 

lehetőséget ad iskolán kívüli vonzó 

programok szervezésére. Osztály-, és iskolai 

programok, kirándulások, 

színházlátogatások, stb. szervezése. 

 

IV. Egyéb, az intézményvezető által kiemelt terület, 

tapasztalat, eredmény vagy probléma  
 

Iskolánk életében két jelentős probléma okozott gondot ebben a tanévben. Az egyik a 

lemorzsolódással veszélyeztett tanulók magas aránya, a másik a tanulói elvándorlás. 

A lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók helyzete miatt intézkedési terv készült, ami a 

következő tanévben kerül bevezetésre. Aggodalomra adhat okot, hogy már az alsó tagozatosok 

közül látható a lemorzsolódással veszélyeztetett gyermekek „utánpótlása”, a magas fejlesztő- 

és egyéni foglalkozások időkerete ellenére, és az, hogy néhány tanuló esetében a nagyfokú 

mulasztás, motiválatlanság, érdektelenség miatt a fejlesztés lehetőségei korlátozottak. A 
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fejlesztő foglalkozások a rendszeres iskolába járás mellett tudnak segítséget nyújtani, több száz 

órás igazolt mulasztások pótlására nem. Fontos lenne a szülők megnyerése annak érdekében, 

hogy a gyermekeik fejlődhessenek, hiszen most az érintett családok egy részében a szülő 

támogatja gyermekét a hiányzásokban, és elfogadják a nem teljesítés tényét. 

Ebben az évben elindult egy tanulói elvándorlás, aminek hátterében elsősorban a 

pedagógushiány, a bizonytalanság, és a nehéz tanulói összetétel áll, amit az Ukrajnából érkezett 

tanulók tovább nehezítettek. 

VI. Összegzés 

 
Nagy ígéretekkel, tervekkel néztünk az új tanév elé. Augusztusban a tantestület egy 

mentálhigiénés továbbképzésen vett részt, jó alapnak tűnt ez a közös munka előkészítésére, az 

új pedagógusok beilleszkedésére. Reméltük, hogy a pandémia nem sújtja ezt a tanévet.  

 

Sajnos nem így történt.  

Megbetegedések szeptembertől folyamatosan voltak, bár a gyerekeket nem tesztelték, 

november-decemberre már igazolt Covid 19 fertőzöttjeink voltak a pedagógusok és tanulók 

körében egyaránt. Rendkívüli szünet, tantermen kívüli digitális oktatás színesítették életünket.  

Az új kollégák beválása sem sikerült, 3 fővel november elejéig szerződésbontásra került sor. 

A nehezített kezdés nagy terhet rótt az iskolavezetésre és beosztott pedagógusokra egyaránt. A 

helyettesítések magas aránya, a többletmunkaként szétosztott feladatok, az új pedagógusok 

keresése felemésztették erőnket. Igazából második félévben állt vissza a rend, különös örömet 

okozva azzal, hogy újból lehet közösségi lét, és egy kicsit visszakaphatjuk régi életünket. 

Nehézségeink ellenére pedagógustársaim nagyon sok energiát fordítottak arra, hogy 

feladatainkat el tudjuk látni, programjaink megvalósulhassanak, a tanulók minél nagyobb 

biztonságban érezhessék magukat, eredményesen tanuljanak, és minél több pozitív élményben 

lehessen részük. Mindez sikerült! 

A tanévet sikerrel zártuk. Megszervezett programjaink színvonalasok voltak, s bár kevesebb 

versenyen vettünk részt, tanulóink dicséretesen szerepeltek. 

Köszönöm minden munkatársam munkáját, elkötelezettségét, hogy eredményes tanévet 

zárhattunk! Csak együtt sikerülhetett! 

Köszönöm fenntartónk, az Esztergomi Tankerületi Központ segítségét, és támogatását, 

problémáink megoldásában, és az új eszközöket, amelyek hatékonyabbá teszik az nevelő-oktató 

munkát! 

 

Pilismarót, 2022. 07. 13. 

Tisztelettel: 

Fábiánné Gyimesi Lívia 

intézményvezető sk. 


