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A Szenczi Molnár Albert Református Általános Iskola 2019-2020. tanévének  

intézményi önértékelése 

„…tegyetek tanítvánnyá minden népet „ Mt.28.19 

Küldetésnyilatkozat: A református köznevelési intézmény pedagógusai küldetésük 
felelősségét átérezve a szülők által rájuk bízott gyermekeket és fiatalokat korszerű, minőségi 
oktatással, keresztyén neveléssel, tartalmas és célszerű tevékenységrendszerrel formálják. A 
szülőkkel és a gyülekezettel együttműködve elősegítik, hogy a fiatalok jól sáfárkodjanak 
Istentől kapott talentumaikkal a magyar nemzeti kultúrát megbecsüljék, és gyarapítsák, 
hazájukért, családjukért áldozatra készek legyenek, egész életükkel Isten dicsőségét 
szolgálják. 

Küldetése alapján a református intézmény olyan keresztyén közösség, ahol a fiatalokat úgy 
tanítják és nevelik, hogy ők a hit ajándékának elfogadására vezető ismeretek, élmények, és 
tapasztalatok birtokába jussanak: egyre jobban megismerjék, hogy Kiben, és miért hisznek, 
életük zsinórmértékének a Szentírást tartsák, elfogadják református hitleveleinket és 
hagyományainkat: tudják, hogy Istennek terve van az életükkel, és erre a Szentlélek teszi 
alkalmassá őket. 

A Magyarországi Református Egyház köznevelési intézményeinek küldetése, hogy a rájuk 
bízott gyermekek és fiatalok Jézus Krisztus parancsolata alapján ismerjék meg a keresztyén 
felelősségét vezetést és útmutatást kapjanak a tanítványság megélésére. 

A küldetés teljesítése a neveléssel és oktatással valósul meg. Annak tartalma és a 
tevékenységek köre szolgálja a megvalósítást. A nevelés fő színtere: hittan órák, egyházi 
ének órák , áhítatok istentiszteleti alkalmak, csendes napok, osztályfőnöki órák ünnepi 
alkalmaink, és minden tanóra egyéb foglalkozás, melyet az intézményben megtartunk. 

 „hogy elmenjetek, és gyümölcsöt teremjetek”…Jn. 15,16           

 

 I:. Az éves munkaterv összhangban van az intézményi dokumentumokkal, és a 
munkaközösségek munkatervével.  

1. Az intézmény pedagógiai programja,  
2. előző éves munkaterv,  
3. SZMSZ,  
4. Házirend,  
5. Továbbképzési terv és éves program, 
6.  Kompetenciamérés eredményei, lemorzsolódási mutatók 
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II. A következő tanév tervezésének kiemelt feladatai: 

 

-  a helyi tanterv bevezetése 1. 5. évfolyamon. 
-  A felmenő rendszer 7-8. évfolyam helyi tantervének elkészítése az első félév végéig. 
- Az online oktatás miatt a tantárgyanként felzárkóztatás és elmaradt tananyagrészek 

rögzítése. 
- A lemorzsolódási mutatók intézkedési rendszerének meghatározása 
- Felkészülés a kompetencia mérésekre 

Az intézményi dokumentumok felülvizsgálata a törvényi megfeleléshez kapcsolódva 
-  Pedagógus továbbképzés és a minősítésekre való felkészülés, munkacsoportok, 

képviselők meghatározása, összeállítása 
- Humánerőforrások biztosítása, a pedagógiai feladatok ellátása érdekében. 

 

III. A pedagógiai munka megtervezésének való megfelelés illetve attól való eltérés  

Feladatok – tervezés-megvalósítás 

A: Differenciált fejlesztés - tehetséggondozás versenyekre felkészítés, szaktárgyi, művészeti, 
sport terén.  

- felzárkóztatás: kiemelten magyar és matematika, angol tantárgyakból, zenei 
fejlesztés  

- beilleszkedési, magatartási és tanulási nehézségekkel küzdők: fejlesztő pedagógiai 
ellátás biztosítása, pszichológus, logopédiai fejlesztés és gyógytestnevelés terén. 

-  
Az ellátás biztosított volt szakemberek és szaktanárok alkalmazásával. 
Az ellátás dokumentálása naplók, foglalkozási tervek beírásával folyt. A fejlesztő 
pedagógus mellett pszichológus, lelki gondozó, logopédus, gyógy testnevelő, és 
szociálpedagógus is segítette a tanulók fejlesztő gondozását eredményeikről 
beszámolójukban adnak számot. 

A. Magántanuló – helyette egyéni munkarend szerinti tanulás 
engedélyezése Kt. 45.§ (5) 

   2020. szeptember 1-től ennek megállapítása a kormányhivatal feladata. A tanév során 1 
tanuló volt az intézményben, magántanulói kérelme augusztusban történt, melyre engedélyt 
kaptak, március 1-től a tanév végéig. Osztályozóvizsga 2020. június 15-ig. 

 

C. Iskolai tankönyvellátás köznevelési TV. : 42-49. térítésmentes tankönyvellátás: tk.89. §. 3.  

A tankönyvellátás rendjének való megfelelés szerint zajlott. Felelős Varju Lajosné. Az idei 
rendelés keretösszeggel való gazdálkodás, alapján a valós pénzforgalmat az állam és a 
tankönyvterjesztő közvetlenül rendezte. 
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Határidőre április 30-ig a tankönyvigénylés megtörtént, a keretösszegbe belefért, használt 
könyvek bevonásával. Az 1. és 5. évfolyamon új könyvek lesznek a NAT bevezetése miatt. 

D: Iskolai sportkör biztosítása  

A heti 2X 45 perc biztosításával tömegsport foglalkozásokat indítottunk, teljesítése azonban 
a tanév folyamán nem sikerült. Háziversenyek, kerületi versenyek szervezése, és külső 
szakemberek által vezetett edzések egészítették ki a tervezett rendszeres sportköri órák 
elmaradását érdeklődés hiányában.  

E. / Illetménypótlékok, keresetkiegészítés, céljuttatás 

Keresetkiegészítés: köznevelési. tv. 64. 65.§ 5.a bek. Az intézmény vezetőjének az 
elvégzendő feladatra céljuttatás adható. Helyette: évi 2 alkalommal jutalom szempontok 
szerinti felosztásban maradt ebben az évben is. 

É./ A nevelőtestület jogkörének szűkítése köznevelési. tv.: a nevelőtestület a vezetői 
pályázat, program véleményezése nem kötelező 

Releváns: Az intézmény vezetőjének megbízása lejár. Új megbízás eljárásrendje: A fenntartó  
meghívással tölti be a vezetői állást. hi: augusztus 1. 

 

Az intézményi dokumentumok módosítása: SZMSZ, Pedagógiai Program és a helyi tanterv 
módosítása a NAT és a hatályos jogszabályoknak megfelelően megtörtént. Nyilvánosságra 
hozatal: az iskolai honlapon. A helyi tanterv a kollégák bevonásával elkészült, köszönet 
mindenkinek a szakmai feladat elvégzéséért. 

 

Az intézmény egyéb szabályzatainak felülvizsgálata és elkészítése folyamatos és élő. 

A törzskönyv vezetése, Adatvédelmi szabályzat, Munkavédelmi szabályzat, Tűzvédelmi 
szabályzat- oktatás tanulók és alkalmazottak részére, Tűzriadó – tervezés és próba, HIT 
adatainak aktualizálása különös közzétételi lista aktualizálása, a nyilvános dokumentumok 
közzététele tárgyában. 

Alkalmazotti jogviszonnyal kapcsolatos feladatok 

Szabályzatok : Cafetéria juttatás – a törvény adta lehetőségek szerint havi rendszerességgel 
kapják a dolgozók megfelelő szabályozás szerint. 

 

Minősítési eljárással összefüggő feladatok: A portfóliót elkészítették a jelentkező 
pedagógusok. Támogatást kaptak a szakértőktől, és a minőségi csoport tagjaitól. Az 
informatikai rendszerben megtörtént az adatok rögzítése, a törvényi előírások szerint. A 
sikeres minősítések után január 1-től a megfelelő pedagógiai előmenetelbe sorolást 
megkapták a dolgozók. lásd. : Összesített lista 
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2019-20. tanév: minősítésre jelentkezők: 
Varga Tünde  mesterpedagógus 
Hajdara Andrea  ped. II 
Kazatsay Orsolya Ped.II 
Szalontai Tünde  ped. II 
Topáné Szunyi Katalin  ped.II 
Vida Lajosné  ped. II 
Színné Beskid Judit  ped. II sikeresen teljesült   
 
 
 
A járvány miatt a március, április hónapra tervezett minősítések elmaradtak, ősszel 
folytatódik.  
A tantestület 18 tagja minősült eddig, 3 fő mesterpedagógus ebből. 
 
 
A pedagógusok munkafeltételei 
 
A színvonalas oktatás egyik feltétele a megfelelő munkakörülmények biztosítása. 
Folyamatos eszköz és felszerelés, a törvény előírásainak megfelelésen túl is IKT 
eszközök, külső esztétikus környezet, pedagógusok felkészüléséhez megfelelő hely és 
körülmény biztosítása az intézmény ingó és ingatlan megfelelő műszaki és tárgyi 
felújítása és karban tartása minden évben. A felmért szükséges beruházások és 
karbantartások tanév közben, és a nyári szünetekben folynak. Lásd mellékletben: 
2007 óta évenkénti beruházások 
 
Idén a karantén alatt: elektromos hálózat és almatúra csere, festés, takarítás, és a 
külső-belső kamerarendszer biztonságtechnikai felújítása valósult meg. 
 
Függőben maradt: kézilabda pálya lefedése.  
 
 

Alkalmazotti közösség 

 

 A közösség feletti joggyakorlást, koordinálást és tájékoztatást az igazgató végzi.  

A nevelőtestület 38 pedagógusból áll. A működését az Intézmény SZMSZ-e szabályozza. 

Az éves munkatervben meghatározott feladatok szerint előre tervezhető, és nem tervezhető, 
de egyeztetett tevékenységeit, értekezleteit hajtotta végre.  

A nevelőtestület hatáskörébe tartozó ügyeket megtárgyaltuk, és így hoztunk döntéseket. 
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A munkaterv szerint havi 1 alkalommal kibővített vezetőségi értekezleteket tartottunk, ahol 
értékeltük az elmúlt hónap eseményeit, előkészítettük a következő hónap feladatait, 
felelősei feladattervet készítettek. Az ellenőrzések tapasztalatai, és aktuális ügyek tárgyalása 
is ekkor történt. Sürgős esetben rendkívüli megbeszéléseket hívtunk össze a vezetőség 
tagjaival. Ezekről írásbeli körözvényt is kaptak online a dolgozók. 

A nevelőtestület munkáját szakmai munkaközösségek segítik, az általuk készített 
munkatervek alapján.  A kibővített vezetőségi értekezleten elhangzottakat munkaközösségi 
értekezleten beszélték meg. 

3 szakmai munkaközösség van: alsó, felső, és napközi – koordinációs munka az 
igazgatóhelyettesek feladata, a napi szervezési munka megvalósításával együtt. 

 
 

Diákönkormányzat 

 
16 éve van diákönkormányzat, saját SZMSZ és éves munkaterv alapján pedagógus 
segítő részvételével. Véleményezési és javaslattévő jogaikat gyakorolják, és 1 tanítás 
nélküli nap programját és beszámoló közgyűlésüket szervezik, megtartják. A 
hagyományos DÖK nap szülőkkel közösen egész napos programokkal és versenyekkel 
őszre tolódik, a körülmények miatt. 
 
 
Szülői szervezet 
 
A szülői szervezet folyamatos kapcsolatban áll az iskolával a szülők tájékoztatása, 
intézményi rendezvények szervezése, adománygyűjtés, és értekezletek aktuális 
ügyekben rendszeresek. 
 
A gyülekezet és az iskola közötti együttműködés támogatói. A 2 havonta családi 
istentiszteleten való részvétel, egyházi ünnepeken, csendes napokon való segítség 
nyújtás, lelki gondozás érdekében szervezett alkalmak segítik a szülőket, az iskola 
működésében pedig támogatásuk közös célunkat, a gyermekek nevelését szolgálja. 
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Pénzügyi feltételek 
 
 
Törvény: Kt. 88.§. A finanszírozás részben állami normatíva, részben fenntartói 
támogatás, melynek biztosítása a Református Egyház részére kiegészítő normatíva 
formájában az állam egyezmény alapján költségvetési törvényben szabályozva 
folyósítja. 
Az intézmény más bevételekkel a 18. kerületi Önkormányzat által adott működési 
támogatás. 2020. évben a megítélt összeg függőbe került, a járvány miatt. Későbbi 
újra tervezés várható nyáron. 
 
Tandíjat, egyéb térítési díjat nem szedünk az egyoldalú nyilatkozat alapján. Az étkezés 
bevétele a szociális támogatásokon kívül átmenő bevétel, melyet a szülők fizetnek ki.  
 
A tanév végén a kiegészítő normatíva kiegészítésére kapott pénzösszeget, szoros 
elszámolás mellet a felújításokra, tartalékállomány képzésére, és a pedagógusok 
anyagi jólétének javítására fordítjuk. Támogatjuk a továbbképzést 80 % arányban. 
jutalmat, tanulói kötelező és jutalom kirándulásokat, kafetériát adunk, a versenyekre 
nevezéseket és jutalmakat, útiköltséget is ebből fizetjük. 
Tartalékképzés folyamatos 2007 óta, és ennek köszönhető, hogy jelentős tartalékkal 
rendelkezünk az intézményvezető megbízásának végén is. 
 
 
Egyéb, figyelmet érdemlő feladataink 
 
Szabályozott és ellenőrzött 
1. internet hozzáférés a tanulók részére. Ennek helye az iskolai könyvtár. Itt állandó 

felügyelet mellett használhatják a gyerekek a számítógépeket. 
2. Kirándulással kapcsolatos felelősségvállalás és nyilvántartás – egész iskolára 

érvényes felelősségbiztosítást kötünk a tanulói kirándulásokra, ennek megfelelő 
dokumentációval kell napra készen rendelkezni. Osztályfőnökök és az iskolatitkár 
végzi. Az intézményi támogatás munkatervben engedélyezett összegét nem 
tudtuk felhasználni. 

3. Iskolaválasztással kapcsolatos tájékoztatás a továbbtanulás az évente megjelenő 
eljárásrend szerint a 8. osztályos osztályfőnökök feladata. Az iskolalátogatás 
miatti hiányzások és a tanuló felvételi eljárások, valamint a felkészítés, 
dokumentálás szülőkkel folytatott egyeztetés egész évre feladattal látja el a 
pedagógusokat. A felvételi sikeresen lezajlott. lásd. továbbtanulási mutatók 
mellékelve. 

4. Tanulói mulasztás: 

A célunk, hogy kevés legyen a mulasztás. Kiemelkedő, vagy igazolatlan mulasztás 
nincs az iskolában, de a betegségek miatti hiányzási átlag magas. Befolyásolja a 
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pontos adatokat a március 15-e utáni karantén, az előző évekkel összehasonlítani 
nem reális. 

Szülőkkel való kapcsolattartás, a szükség esetén a gyermekjóléti szolgálattal való 
együttműködés és a betegségek megelőzésére tett intézkedések, pl. tiszta 
környezet, levegőn szünetekben tartózkodás udvari játék, mozgás, szellőztetés 
segítik a betegségek elleni védekezést. 

 

 

A pedagógiai munka feltételei a tanévben 

a. Személyi feltételek vezetés 
A személyi feltétel előzetes felmérése, és biztosítása folyamatos.  
Az iskolában engedélyezett évfolyamok száma 2 mely 16 tanuló csoportot 
jelent. 
Szeptember 1-én a tanulók száma 384 fő volt. Tanulói átlaglétszám 24 fő 
osztályonként. 
A kötelező, kötelezően választható, és az egyéb foglakozások 
megszervezésével biztosítottuk az egész napos oktatást. 
A szakkörök, tehetséggondozó foglalkozások, így ebben az évben az angol 
tehetséggondozó programot kezdtük el, mely heti 5 órában zajlik, 
csoportbontásban. A szintmérők segítik a színvonalas felkészítés 
lehetőségét. 
A média szakkör és tantárgy, rajz szakkör a néptánc és az énekkar a 
művészeti nevelés főbb területei, idén drámafoglalkozás is elkezdődött  
ezek segítik az érzelmi nevelés és a művelt, kulturált emberré válás útját. 
A napközi és a tanulószoba a tanulást, felkészülést a tananyag rögzítésére 
való lehetőséget biztosítja. 10 tanulócsoportra volt szükség a létszám 
alapján.  

 A pedagógusok kötelező órája és a foglalkozások ellátását biztosítja a tantárgyfelosztás, és 
a törvényeknek való megfelelés. 

22 + 2 of. feladat, valamint a tisztségekhez kapcsolódó kedvezmények figyelembe vételével 
26 óra / hét vehető igénybe. 27 óra felett túlórát fizetünk.  

A tantárgyfelosztás legitimálása a törvényi feltételeknek megfelelő.  

A dolgozók száma: pedagógus 38 ebből 6 fő fél állás 1. félévben 7 fő 

                                     óraadó: 1. félévben 2  

                                                   2. félévben 1 + lelkipásztor órái 

                                      „pedagógiai munkát segítő: 2 fő első félévben, majd 1 fő a fenntartó 
döntése alapján szociálpedagógus, és lelki gondozást segítő személyében 
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Pedagógiai munkát segítő főállásban: 4 fő  

Nem pedagógus: 9 fő technikai munkatárs, + 1 részmunkaidős 

A szükséges munkaidő beosztás és a feladat ellátás az alkalmazottakkal ellátott. 

Üres állás, vagy ellátás nélküli tevékenység nincs. 

A fenntartó engedélyezte a létszámon felüli munkatársak alkalmazását, hivatalosan 
engedélyezett álláshelyek számítás alapján: 32,5 fő. feladatellátás szerinti számításban ez 
annak megfelel.  

A pedagógusok egyenletes munkaterhelésére törekedve a kötelező, és egyéb 
foglalkozásoknak nem minősülő feladat ellátását előzetes egyeztetéssel és szakmai 
szempontok figyelembe vételével oldottuk meg. Az is cél volt, hogy mindenki részt vállaljon a 
feladatokban.  

A megvalósítás: a feladatterv és rendezvényterv naptári besorolása, és a felelősök 
meghatározása alapján történt. Mellékelve: alkalmazottak neve, végzettsége beosztása. 

1 Bajor Zsuzsanna 
 

Ének-zene tanár Főiskola teljes állás 

2 Benkő Ákos Testnevelő tanár Egyetem, testnevelés, biológia 
szakos tanár, szabadidő szervező 

teljes állás 

3 Bihariné 
Hartung Edina 

Informatika tanár Egyetem, matematika, informatika 
szakos tanár 

félállás 

4 Czellahóné 
Viola Ágnes 

Matematika, testnevelő 
tanár, osztályfőnök 

Egyetem, matematika, testnevelés 
szakos tanár, gyógytestnevelő 

teljes állás 

5 Dani Melinda Matematika-Földrajz 
tanár, osztályfőnök 

Főiskola, matematika, földrajz 
szakos tanár 

teljes állás 

6 Daru Gábor Testnevelés tanár Főiskola, sportedző, 
egészségnevelő 

teljes állás 

7 Durucz Béláné Tanító, osztályfőnök Főiskola, tanító, technika 
szakkollégiumi képzéssel 

teljes állás 

8 Farkasné 
Holpert Judit 

Mesterpedagógus, 
osztályfőnök 

Főiskola, tanító, informatikus teljes állás 

9 Friedl Erika Tanító, osztályfőnök Főiskola, tanító, ének-zene műv. 
területen,  

teljes állás 

10 Gabos Renáta Angol nyelvtanár, 
osztályfőnök 

Főiskola, angol tanár teljes állás 

11 Gerencsér-Mód 
Julianna 

Földrajz tanár Főiskola, földrajz tanár félállás 

12 Hajdara Andrea Szakvizsgázott biológia-
földrajz  tanár, 
osztályfőnök 

Főiskola, biológia, földrajz tanár félállás 

13 Holocsi Brigitta Természetismeret, 
Tanító, egyéb fogl. 

Főiskola, tanító természetismeret teljes állás 
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14 Holové 
Zsuzsanna 

Magyar-történelem 
tanár, osztályfőnök 

Főiskola, magyar, történelem 
szakos tanár 

teljes állás 

16 Karika Tímea 
 

Matematika tanár Egyetem, matematika tanár félállás 

15 Kazatsay 
Orsolya Lilla 

Tanító, angol tanár Főiskola, tanító, angol műveltségi 
terület 

teljes állás 

17 Kiss Gabriella Magyar-történelem 
tanár, osztályfőnök 

Főiskola, magyar, történelem 
szakos tanár 

teljes állás 

18 Lehó Györgyi Matematika-kémia 
tanár, osztályfőnök 

Főiskola, matematika, kémia tanár teljes állás 

19 Magyar József Mesterpedagógus, rajz-
víz.kult., média  tanár 

Egyetem, vizuális kultúra, média, 
földrajz tanár 

teljes állás 

20 Magyarné 
Teliska Gyöngyi 

Igazgató, biológia  rajz 
tanár szakvizsga 

Főiskola, vizuális kultúra, biológia 
tanár, közoktatási vezető BME 

teljes állás 

21 Majorné Deák 
Judit 

Magyar tanár Főiskola, magyar tanár teljes állás 

22 Moldvay 
Mónika 

Angol tanár Főiskola, angol tanár teljes állás 

23 Nagy Erzsébet Tanító, egyéb 
foglalkozást végző 

Főiskola, tanító, testnevelés 
szakkollégium képzéssel 

teljes állás 

24 Nagy Mária 
Ágota 

Tanító, angol szak Főiskola, tanító, angol szak félállás 

25 Nagy-Lukács 
Katalin 

Tanító, osztályfőnök Főiskola, tanító, hitoktató teljes állás 

26 Pintér 
Marianne 

Tanító, 
természetismeret, 
osztályfőnök 

Főiskola, tanító természetrajz ism. 
műveltségi ter. 

teljes állás 

27 Plugor Judit Néptánc tanár, egyéb 
fogl.tanító 

Főiskola, néptánc tanár teljes állás 

28 Rövid Valéria 
 

Egyéb fogl. tanító Főiskola, tanító félállás 

29 Szabóné Botka 
Irén 

Mesterpedagógus, 
osztályfőnök 

Főiskola, tanító, játék és szabadidő 
szervező 

teljes állás 

30 Szalontai Tünde Egyéb fogl. tanító Főiskola, tanító ember és 
társad.műv.ter. 

teljes állás 

31 Szeitlné Szabó 
Katalin 

tanító, egyéb 
foglalkozást végző 

Főiskola, tanító félállás 

32 Széplaki Márta Tanító, egyéb fogl., 
hitoktató, egyházi 
énektanár 

Főiskola, tanító, hitoktató teljes állás 

33 Szinné Beskid 
Judit 

fizika, technika tanár Egyetem, fizika, technika tanár teljes állás 

34 Topáné Szunyi 
Katalin 

Fejlesztő pedagógus, 
párkapcsolati coach 

Egyetem, fejlesztő pedagógus teljes állás 
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35 Tóth-Szalai Zita Egyéb fogl. tanító, 
hitoktató 

Főiskola, tanító, hitoktató teljes állás 

36 Varga Tünde Igazgató-helyettes, 
szakvizsgázott tanító, 
oszt. f. 

Főiskola, tanító, tech. 
Szakkollégiumi képzéssel 

teljes állás 

37 Vágner-Varga 
Fanni 

hitoktató Hallgató óraadó 

38 Vida Lajosné Tanító, osztályfőnök, 
hitoktató 

Főiskola, tanító magyar nyelv és 
irodalom műv.ter., hitoktató 

teljes állás 

 

A Pedagógiai Program céljai megvalósítását szolgáló feladatok a tanévben 

A tanév kiemelt pedagógiai feladatainak teljesítése: 

a. A tanmenetek elkészítésével és ellenőrzésével indult a pedagógiai 
munka – a tervezés összhangban az intézményi dokumentumokkal és 
a tanulók képességeinek készségeinek figyelembe vételével alakult ki 

b. A korábbi évek tapasztalatait is figyelembe vettük . 
c. A tanulók magatartásának és fegyelmének erősítése neveltségi szint 

emelése kiemelt cél volt, a tanulmányi átlag a lemorzsolódási mutatók 
érkezett: 2020. április 29-én az Oktatási Hivatal megállapításai 
alapján az intézmény 196 fő / Csak a felső tagozat/ 0,5 % ami 1 főt 
jelent, aki nem érte el a közepes szintet, ez 2,5 szintet jelent. 
igazolatlan mulasztás nem volt, 0%.  1,1 rontás az előző évhez 
viszonyítva: 0 %. Megállapítás: ez az érték alacsonyabb, mint a POK 
területén mért többi intézmény adata, prevenciós intézkedés 
megtörtént. Az alacsony szinten tartása a mutatóknak továbbra is 
feladat, a szakmai szolgálatok segítségének igénylése szintén. A 
kiemelkedő pozitív elmozdulásra kompetencia mérés területén 
továbbra is célként megjelölt feladatnak kell tekinteni. A járvány 
miatt az idei mérések elmaradtak, szükséges a következő év közben 
elvégezni belső méréseket félév után. 

d.  A kompetencia mérés eredményeinek szinten tartása vagy javítása 
érdekében. A javulás a lemorzsolódás terén megtörtént, de a 
kompetencia eredmények terén vannak feladatok. Az elvárásnak 
megfelelő a teljesítmény, de a kiemelkedő elmozdulás nem 
következett be. lásd.  : kompetenciamérés értékelése mellékelve 

e. A folyamatos tanulás, a házi feladatok rendszeres elkészítése terén is 
előbbre kell lépni. Feladat: folyamatos ellenőrzés folytatása, 
differenciált feladatok képesség szerinti kiadása házi feladatnál is. 

f. A továbbtanulásra felkészítés sikeres volt. mellékelve továbbtanulási 
statisztika 

g. Az angol tehetséggondozó program elindult, alsóban1-3 osztályokban 
szakkör formájában, 4-8 évfolyamon szintmérő alapján 
csoportbontásban, és + 2 órában egyéni program szerint. mellékelve a 
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tapasztalatokat. lásd: angol tehetséggondozás tapasztalatai. A  
tapasztalatok alapján feladat: esetleges módosítások, és megoldások 
elkészítése 

h. Iskolai kötelező kirándulásokat a karantén miatt nem teljesítettük.  
i. A NAT bevezetése: feladat az új tankönyvek ismeretében, és a helyi 

tanterv alapján a tanmenetek elkészítése, a tanulási tartalmak és az 
év eleji ismétlések utáni szintmérések elkészítése szeptember 
hónapban. 
 
 

A legalább 16 óráig tartó oktatás – neveléshez kapcsolódó, nem kötelező foglalkozások 

A 16 óráig tartó oktatás- nevelés, valamint a 17 óráig tartó tanulói ügyelet előzetes, a 
hatályos törvények alapján történt. 

Az előző tanév végén felmértük az igényeket, és személyi feltételek alapján figyelembe véve 
a tanulói és szülői igényeket szerveztük meg a 16 óráig tartó foglalkozásokat.  

 A nagyobb érdeklődésre tekintettel alakítottuk ki a csoportokat. Szükséges tárgyi és 
személyi feltételeket biztosítottuk. A szakkörök versenyekre való felkészülés célját is 
szolgálta. Lásd.: eredmények 

A cél: tanulásra felkészülés, a tanulók felügyelete, az érdeklődés, felzárkózás érdekében 
egyéb foglalkozások megszervezése. 

A karantén kezdetéig, március 15-ig ezek teljesültek, majd a tanulói felügyelet szülők által 
folytatódott. A pedagógusok az online oktatása során beépítették munkájukba a szakkör, 
sport, nyelvtanulás egyéb foglalkozásainak területeit. 

Magatartás és szorgalom neveltségi szint emelése: a tanulmányi átlag és a neveltségi szint 
emelését feladatként tűztük ki. Bár a körülmények alapján nincs reális kép, de a jó 
tanulmányi átlagot, és a neveltségi szint adatait látva sikerült a teljesíteni. Lásd: hiányzási 
átlag, tanulmányi és egyéb statisztikai adatok.  

 

A tanulók felkészítése a továbbtanulásra és a pályaválasztásra az osztályfőnökök, a 
szaktanárok, a szociálpedagógus, lelki gondozást végző hitoktatók feladata. 

A felkészítés folyamatos, de a pályaválasztás 7. osztályban elkezdődik. A szülőkkel való 
egyeztetés, konzultáció a sikeres felvételi érdekében zajlik. A kommunikáció és önismereti 
foglalkozások, tanulmányi előkészítő órák egybe esnek a kompetencia fejlesztő 
tevékenységgel. A kísérleti program eredményéről a kollégák beszámolójában olvashatunk. 

A képességek kibontakoztatása sokoldalú fejlesztése feladatunk volt, és marad, amely első 
osztálytól fontos, a lelki gondozással és a hitéleti neveléssel. A gyerekeink neveltségi szintje 
sokat javult. 
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Személyiségfejlesztés folyamata az intézményi elvárásrendszernek való megfelelés mentén 
folyik. Ennek színterei az osztályfőnöki órák, az egyéb foglalkozások, hittanórák, konfirmáció 
előkészítés, egyéni fejlesztések, művészeti nevelés. 

Az éves munka munkaterveikben meghatározták azokat a személyiségfejlesztéssel 
kapcsolatos feladatokat, gyakorlatot és szabadidős programokat, mely az egyes csoportnak 
és az egyéneknek a fejlődését szolgálja. Eredményeikről beszámolóban olvashatunk. 

Az egészségnevelés tanítási órákon, egészségnapon, és a védőnő bevonásával elsősegély 
nyújtásról szóló előadásokon folyt. A környezet rendje és esztétikája önmagában is nevelő 
hatással van. A megfelelő szokásrendek, a napi gyakorlatok kialakítása szintén folyamatos. 

A gyermekorvos, fogorvos rendszeresen ellátja a tanulók szükséges egészségügyi vizsgálatát, 
felméréseket, kötelező oltásokat, a prevenciós ellátás biztosításával. Munkájukat éves 
munkaterv alapján végzik. A szakmai szolgáltatásnak köszönhetően, a gyógytornász, 
logopédus pszichológus is jelen van az egészségnevelés ellátásában. 

Közösségneveléssel kapcsolatos feladatok teljesítése: az iskola, az osztály, a sportkör, a 
hitéleti nevelés csoportjai a különböző alkalmain, foglakozásain tudják építeni az egymáshoz 
tartozás a felelősség érzés, a hit erejének átélését. Ezzel segítve az egyén és a közösség 
fejlődését.  

Kiemelt figyelmet igénylő tanulókkal kapcsolatos feladatok: 

Intézményünkben SNI –s tanulókat nem tudunk fejleszteni. A BTM-es 36 tanuló szakértői 
véleménye alapján a fejlesztő pedagógus, és a szakszolgálat szakemberei által kapnak 
megfelelő ellátást.  

Halmozottan hátrányos tanuló nincs, de a hátrányos helyzetű tanulók száma 22 fő 0,5- 10% 
között van a tanulói létszám alapján.  Egyedül nevelő szülő, betegség, és rendezetlen családi 
viszonyok fordulnak elő. Lásd. beszámoló statisztika 

Kiemelkedő veszélyhelyzet, iskolakerülés, igazolatlan hiányzás, súlyos állapotok nem 
fordultak elő. Gyermekvédelmi felelős nincs, munkájukat az osztályfőnökök látják el. A 
fejlesztő pedagógus koordinálásával. 
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Ellenőrzési tevékenység 

A Köznevelési törvény 3.§. 9. bekezdés a köznevelési intézmények munkájának minőségét, 
demokratikus és jogszerű működését törvényi szabályozás és állami ellenőrzés biztosítja. 

Pedagógiai szakmai ellenőrzés 2019-ben átfogó intézményi és intézményvezetői ellenőrzés 
folyt, a pedagógus minősítésekkel együtt. Eredményéről beszámoló készült az elmúlt évben. 

Az ellenőrzés kettő- négy év múlva esedékes. A törvényességi ellenőrzés 2019 őszén volt, 
mely 2 évenként aktuális a kormányhivatal által. 

Az intézményi munka belső ellenőrzése az ellenőrzési terv alapján folyamatos volt. 

A tanítási órák ellenőrzése, és a helyi pedagógiai munka ellenőrzése és a beszámoló félévkor 
és tanév végén a következő évre vonatkozó feladatok meghatározásával megtörtént.  

A munkaközösség vezetők, és az igazgató, igazgató helyettesek rendszeresen 
óralátogatásokon ellenőrizték a pedagógiai munka tartalmát, értékelték 
óramegbeszéléseken a tapasztalatokat, önreflexiókat. 

Az iskolai rendezvények, ünnepi alkalmak tapasztalatairól kibővített értekezleten 
egyeztettünk. 

A színvonalas oktatás és más, alkalmak ünnepek, versenyek és megemlékezések színvonalas 
előkészítése és megvalósítása hagyományosan feladatunk, és az elvárásoknak megfelelően 
teljesítettük. 

 

Versenyek: házi, kerületi és országos versenyek eredményei mellékelve. 

Sport: a diákolimpiára beneveztünk, és a megrendezett versenyeken rész vettünk. 
mellékelve az eredmény. 

Iskolánkban megrendezett iskolán kívüli nemzetközi, és kerületi versenyek: 

Az intézményben évek óta rendezzük meg a Kárpátmedencei Református Iskolák 
Rajzversenyét, a Református Pedagógiai Intézettel közösen. A versenyen közel ezer munka 
érkezett, a 65 iskolából. A versenyt Magyar József szervezi. Kiállítás az iskola galériájában 
megtekinthető, ahol a díjazott munkák találhatók. 

Az iskola kerületi asztalitenisz versenyt is szervez évek óta. Benkő Ákos szervezésével. 

A Tímár Éva angol versmondó verseny először került megrendezésre, az angol munkacsoport 
Gabos Renáta vezetésével. 
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A kerületi történelem versenyt a történelem tanárok Kiss Gabriella és Holové Zsuzsa 
rendezte. 

 

 

A helyi tanév rendje 

A törvényi előírásnak megfelelően szerveztük meg. 180 tanítási nappal, és 6 tanítás nélküli 
munkanappal tervezve. 

 A diákönkormányzat napja, és a hagyományok szerinti ballagás elmaradt a karantén 
miatt, de a gyerekek búcsúzását a 7. osztályosok szervezésében valósítottuk meg. 

 a többi tervezett programot megtartottuk. 
 A tanítási órák 90 % megtartása mellet a tanévet teljesítettük. 
 A szüneteket a törvényi előírások szerint osztottuk be.  
 A nemzeti ünnepeket, és a hagyományos egyházi ünnepeinket, alkalmainkat 

megtartottuk. 
 A tervezett szülői értekezleteket, és fogadóórákat, szülői munkaközösségi 

értekezleteket is megtartottuk. A tanév végén áprilisban és májusban elnaradtak. 

Az iskolai nyílt napokat tervezett időpontokban megtartottuk. Az első osztályba jelentkező 
tanulókkal és szüleikkel az ismerkedő beszélgetéseket a Falusi Tünde, és Dani Melinda 
igazgatóhelyettesek lefolytatták, a tanulók felvétele és beiratkozása online 28 tanuló 
felvételével lezárult. 

Sikeresen teljesítettük a munkatervben meghatározott feladataink nagy részét. 

 

Fenntartóval, és a gyülekezettel való kapcsolattartás – közös alkalmaink 

A fenntartóval rendszeresen személyesen, és az igazgatótanácsi értekezleten folyamatosan 
értekeztünk, tájékoztattuk, véleményüket kikértük, és a szükséges jóváhagyásokat 
megkaptuk. 

Az év során rendszeresen beszámoltunk az oktató – nevelő munkáról, a pénzügyi helyzetről, 
a költségvetésről, felújításokról és a beruházásokról. A törvényi előírásokat megtartva, és 
követve. A gyülekezettel együttműködve tartottuk meg csendes napi és ünnepi alkalmainkat. 
A Kárpátmedencei Iskolák adománygyűjtését hagyományosan 100 000 Ft adománnyal  
támogattuk , a diákönkormányzat papírgyűjtéséből befolyt pénzéből. Az iskolai 
rendezvényeinek a Soli deo gloria  gyülekezeti alapítvány támogatja, ez is évek óta 
hagyomány.  

A családi istentiszteletet egyre több család látogatja, a befogadó ünnepség szeptemberben 
emlékezetes alkalom volt az új szülők és gyermekeik számára.  

Szeptember 21-én Egy úton ökomenikus családi nap a gyülekezettel együtt vettünk részt a 
szervezésben és a programban. 



16 
 

szeptember 29. Családi Istentisztelet tanévnyitó közös alkalmon nagyon sok szülő és 
gyermek vett részt a templomban 

október 5-én : Gryllusz Vilmos műsora színesítette az első osztályosok befogadó ünnepét. 

december 1-én volt az adventi csendes nap és gyertyagyújtás. 

 

A SZENCZI MOLNÁR ALBERT REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA INTÉZKEDÉSI TERVE  

 

AZ INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS ALAPJÁN: 

Az intézmény neve: Szenczi Molnár Albert Református Általános Iskola 

OM AZONOSÍTÓ: 200313 

Az intézményvezető neve: Magyarné Teliska Gyöngyi  

OM azonosítója: 79196956708 

Az intézkedési terv kezdő dátuma: 2018. szeptember 1 

befejező dátuma:                             2023. augusztus 31. 

 

 

  

Az önértékelés célja: megállapítani, hogy a pedagógiai programban és az intézmény 
működését meghatározó dokumentumokban leírtak megvalósítása, hogyan teljesült. 

Az önértékelés és a vizsgált területei alapján megállapítható a jelenlegi állapot, és az évek 
során elért eredmények. 

1.A pedagógiai folyamatok 

2.Személyiség és közösségfejlesztés 

3. eredmények 

4. belső kapcsolatok 

5. külső kapcsolatok 

6. a pedagógiai munka feltételei 

7. A hatályos jogszabályok értelmében a Köznevelésért felelős miniszter által kiadott 
dokumentumoknak, elvárásoknak, céloknak való megfelelés. 
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Az intézményi önértékelés befejező része a kiemelkedő és a fejlesztendő területek 
meghatározását tartalmazza. 

 

Az öt éves intézkedési terv formájában zárul.  

Az intézkedési terv alapja: a dokumentumok elemzése, a kérdőívek: szülők és a pedagógusok 
által kitöltött kérdésekre adott válaszok összegzése alapján, és az intézményi értékelés 
alapján. 

kiemelkedő területek: 

1. Az intézmény tervezés a partnerek bevonásával történik. A belső és külső partnerek 
részt vesznek a tervezés előkészítésébe és végrehajtásában. 

A jogszabályoknak való megfelelés és azok beépítése a dokumentumokban folyamatos és 
aktuális. 

A szülői szervezet, a pedagógusok, diákönkormányzat és fenntartó bevonásával történik. A 
működéshez szükséges tárgyi és személyi feltételek biztosítása, és a fejlesztések, korszerű 
környezet kialakítása folyamatos és az elvárásoknak megfelelő. Digitális eszközök és az 
innovatív környezet kialakítására törekszünk, a színvonalas oktatás érdekében. 

A pedagógus továbbképzésekre szívesen és folyamatosan jelentkeznek a kollégák, a 
minősítésekre is jelentkeznek azok, akiknek lehetőségük van a kiírás szerint. 

2. Személyiség és közösségfejlesztés: Az iskolai hagyományokat, ünnepeket, szabadidős 
programokat kezdetekben kialakítottuk, ezek működését folyamatosan fejlesztjük. A 
külső megjelenésben logó, ünnepi öltözet, rendszeres reggeli ima, áhítatok, 
osztályközösségi programok, csendes napok, ünnepek és megemlékezések alakítják a 
közösségek életét összetartozásukat, hazaszertetüket és vallási elkötelezettségüket. A 
tanórán kívül művészeti nevelés zene néptánc képzőművészet, média  angol, sport 
területen. 

A felzárkóztatás és tehetséggondozás folyamatosan segíti azokat, akik ezt igénylik. A fejlesztő 
pedagógus, pszichológus, logopédus, gyógytestnevelő végzi a fejlesztéseket, az iskolalelkész 
a lelki gondozásban támogatja a közösségek és egyének felmerülő lelki problémáit. Hitéleti 
nevelésben segítséget nyújtanak a hitoktatókkal együtt. 

A versenyeken kiemelkedő eredményeket érnek el tanulóink folyamatosan.  Továbbtanulás 
előkészítése, pályaorientációs rendezvények szervezése és a szülőkkel való konzultáció segíti 
a sikeres továbbtanulást. A minőségre való törekvés és az értékek megismerése fő 
törekvésünk a keresztyén nevelés kiteljesedésével. 

Eredményeink: 

A színvonalas felkészítés és oktatásnak köszönhető, hogy sikeresek tanítványaink a 
tanulmányi művészeti és sport területén.  
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Az iskolánk első 8 osztályos iskolaként indult 2003-ban, és elkötelezte magát a keresztyén 
nevelés és konzervatív értékek mellett, melyet Budapest szélén a 18. kerületben képvisel. 

Az állandó tanulólétszám, az intézmény jó hírének megőrzése, és tovább építése a célunk. 

15 tanulócsoportról 16 csoportra alakítottuk át az iskolát, ennek megfelelően az 
infrastruktúra és az állandó szakember ellátottság ad garanciát a további fejlődésre.  

 

A külső kapcsolatok: 

 

A partnerekkel folyamatos és jó kapcsolatokat tartunk. A pedagógiai program és az SZMSZ 
által meghatározottak szerint tartjuk a kapcsolatainkat Református intézményekkel és a 
kerületi önkormányzattal is valamint a szülői közösséggel vannak leginkább jól működő 
kapcsolatunk. A Református Pedagógiai intézettel és a Szakszolgálattal munkakapcsolat, és 
szerződés is köt. A Református Egyház Zsinati Oktatási irodája által a törvényi változások 
közvetítése, a normatíva kezelésével közvetítésével és az egyházi intézmények közötti 
kapcsolattartás valósul meg. Biztosítja és irányítja az egyházi intézmények és az állam közötti 
kommunikációt. 

 

A pedagógiai munka felételei:  

Nagy hangsúlyt fektetünk a pedagógiai munka feltételeinek biztosítására.  

Jóléti támogatások, béremelés, jutalom, továbbképzés anyagi támogatása, kafetéria, 
útiköltség térítés. 

A környezet alakítása, az oktatáshoz szükséges eszközök és felszerelések folyamatos 
biztosítása is kiemelt terület. 

 

Belső kapcsolataink: 

 A munkaközösségek és a vezetők közötti kapcsolat folyamatos és jól működik. A 
munkatervek alapján végzik munkájukat, törekszünk az egyenletes feladatelosztásra, és az 
információ áramlásra. Kör e-mailok és szóbeli tájékoztatás alkalmazásával. Az iskolai honlap 
aktuális működésére. 

A fenntartóval való kapcsolattartás és egyeztető megbeszélés folyamatos és tervezés szerint 
működik. 

  A törvényi előírásoknak és a dokumentumokban foglaltaknak intézményi céloknak való 
megfelelés. 

Az állami és a Református egyház által kiadott törvények és dokumentumok beépülnek az 
intézményi dokumentumokba, azoknak való megfelelésre törekszünk.  A tanév elején az éves 
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tervezés a törvényi változások beépítésével történik. A munkaközösségek és a vezető társak 
bevonásával építjük be aktuálisan és szükségszerűen munkánkba. 

 

Kompetenciamérés eredményei 

2018/2019-es tanév 

Készítette: Szabóné Botka Irén a 2019-es jelentés alapján. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az eredményekből látható, hogy a nyolcadikos gyerekek a megszokott formájukat hozzák. 
Nincs kimutatható (szignifikáns) eltérés az eddigi évekhez képest. Természetesen vannak 
ingások a pontokban felfelé is (ennek jobban örülünk), és lefelé is. A kék nyíl azt jelzi, hogy a 
most nyolcadikos gyerekek 2017-ben voltak hatodikosok. Akkor 1611 pontot értek el 
matematikából. Nyolcadikban pedig 1683 pontot. Pontokban kimutatható a fejlődés. Ha 
összehasonlítjuk egymással a két zárójeles értéket, akkor az látható, hogy ugyan a pontszám 
jobb, de mivel az értékek között van átfedés, így az mondható el, hogy a gyerekek fejlődtek, 
hiszen 72 ponttal jobb eredményt értek el matematikából, mint két évvel ezelőtt, de ez még 
nem szignifikáns eltérés.  

Szövegértésből pedig az az érdekes, hogy ha a két évvel korábbi nyolcadikos adatokkal 
hasonlítjuk össze, akkor sokkal jobban teljesítettek, hiszen zöld smile van az érték mellett, 
ami a szignifikáns különbséget is jelzi, ugyanakkor, ha önmagukhoz képest figyeljük az 
adatokat (sárga nyíl), akkor itt is van fejlődés :60 pontnyi, de az intervallumok átfedése azt 
mutatja itt is, mint a matematikánál, hogy nincs jelentős, statisztikailag kimutatható fejlődés. 
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6. évf. matematika 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az intervallumokat összehasonlítva azt látjuk, hogy az országos átlaghoz, az általános 
iskolákhoz, a községi é városi általános iskolákhoz képest is kimutathatóan jobban 
teljesítettek a gyerekek. (Nincs közös része az intervallumoknak.)  

A megyeszékhelyi iskolákhoz és a budapesti általános iskolákhoz képest kimutatható eltérés 
nincs. (Van közös része az intervallumoknak.) A nyolc évfolyamos gimnáziumok 
eredményeivel összehasonlítva van szignifikáns eltérés a gimnáziumok javára. 

 

8. évf.matematika 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Azt gondolom, a nyolcadik évfolyamnál sincs matematikából szégyellni valónk! Az országos 
átlagnál és még több iskolatípusnál is jobban teljesítettek a gyerekeink. A 
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megyeszékhelyieknél és a budapesti általános iskoláknál is jobb az eredményük, de nem 
annyival, hogy szignifikánsan kimutatható legyen a változás. Csak a gimnáziumi osztályok 
utasították a gyerekeinket maguk mögé! 

6.évf.szövegértés 

 

 

 

 

 

 

 

Az intervallumokat összehasonlítva azt látjuk, hogy az országos átlaghoz, az általános 
iskolákhoz, a községi é városi általános iskolákhoz képest is kimutathatóan jobban 
teljesítettek a gyerekek. (Nincs közös része az intervallumoknak.)  

A megyeszékhelyi iskolákhoz és a budapesti általános iskolákhoz képest kimutatható eltérés 
nincs. (Van közös része az intervallumoknak.) A nyolc évfolyamos gimnáziumok 
eredményeivel összehasonlítva van szignifikáns eltérés a gimnáziumok javára. 

 

8.évf. szövegértés 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az eddigiekhez képest itt teljesítettek a legjobban a gyerekeink, hiszen a két gimnáziumtípus 
eredményeit összehasonlítva láthatjuk, hogy nincs köztük szignifikáns eltérés, ahogy a 
budapesti általános iskolákkal is egy szinten vagyunk. Pontszámbeli eltérés van, de 
statisztikailag nem mutatható ki eltérés. 
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Képességeloszlás 6. évf. szövegértés 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Itt is a 3. szint az alapszint, jó, hogy az 1.szint alatt nincs gyerek, 1.szinten is csak kettő, és a 
többség az alapszint felett van. 16% van nálunk alapszint alatt, a többi mind felette. Azt 
gondolom, hogy ez egy jó érték az országos átlag 22,7% -ához képest. Természetesen mindig 
van mit javítani, hiszen az a cél, hogy minél kevesebb gyerek legyen az alapszint alatt. 
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Képességeloszlás 8.évf.matematika 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Itt már a 4. szint az alapszint. Sajnos sok az alapszint alatt levő gyerekek száma, és ez a %-os 
táblázatban is látszik: 36,3%. Ez ugyan nem különbözik nagyon az országos átlagtól, de 
budapesti iskolák eredményétől sajnos igen. Náluk csak 28% %-a van az alapszint alatt. Így 
persze az is látszik, hogy az alapszinten, és felette is jobban állnak nálunk a budapesti iskolák. 
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Képességeloszlás 8.évf. szövegértés 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Itt is a 4. szint az alapszint. Nagyon jó hír, hogy csak 3 tanuló van az alapszint alatt,és a 7. 
szinten is van 6 tanuló. 

Itt látható az eddigiek közül a legjobb eredmény, hiszen 10% alatt van az alapszint alatt levők 
aránya, az alapszinten is 10%-kal kevesebben vannak, mint az országos, ill a budapesti átlag. 
Mindenki más az alapszint felett van. 
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Konklúzió: Nem állhatunk le, folytatnunk kell a megkezdett munkát, ahogy eddig is tettük. 
Látható a fejlődés a mérésekben. 

 

A kiegészítő normatíva kiegészítője 2007 óta beruházásokra felhasznált területei, cél 
minden esetben a felújítás karbantartás és a fenntartási költségek csökkentése volt.  

Beruházás kimutatása       
Áramváltó rendszer kiépítése    148 108      
Ablakcsere titkári    284 000      
Kémia terem felújítás I.részlet    1 588 920      

2007    2 021 028      
WC, vizes helységek     554 474      
Főbejárat szigetelés, festés    207 840      
Ablak csere    200 000      
Szigetelés    130 026      
Ablakcsere    284 224      
Tetőszigetelés (utcafront)    83 600      
WC felújítás    1 420 982      
Főbejárati javítás    289 950      
Kémia terem felújítása  2..részlet    1 588 908      
14-es terem elektronika    292 460      
Ablakcsere    186 560      
Kapunyitó rendszer    369 840      
Szigetelő anyag    577 829      
Tetőszigetelés    5 666 725      

2008    11 853 418      
Udvari játszótér kiépítése    2 865 600      
Kerti pavilon    1 195 375      
Ablakcsere    10 065 510      
Gondnoki lakás felújítása    2 052 636      
Tetőszigetelés    492 763      

2009    16 671 884      
Kerti pavilon festése    83 940      
Kerti padok    297 500      
Konyha felújítása    1 213 633      
Festés    350 000      
Aszfaltozás    4 250 000      
Festés    525 000      
Érintésvédelmi szakvélemény    200 000      
Villámvédelem    250 000      

2010    7 170 073      
Villamos berendezések felújítása    316 250      
Ablakok árnyékolása    1 080 000      
Klímatechnikai berendezés    236 000      
Festés    590 000      
Szalagfüggöny (könyvtár)    181 250      
Világítás felújítása    213 237      

2011    2 616 737      
Belső gázterv    444 500      
Festés belső    646 000      
WC mosdó beújítása    975 973      
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Műanyag nyílászárók    1 200 000      
Világítás berendezés csere    3 998 394      
Csapok, vízadagolók    119 634      
Belső felújítások    220 900      
Udvari színpad    248 920      
Burkolás    358 394      

2012    8 212 715      
Gázkazán csere, hozzá tart. Anyag    15 000 000      

2013    15 000 000      
könyvtár (szék, parketta, bútor)    1 443 055      
12-es terem    419 976      
festés    254 185      
falburkolat    109 193      
műfüves pálya önrész    3 842 205      
KMP pályázat    952 500      

2014    7 021 114      
kéménylefedés    129 921      
interaktív táblák    1 009 650      
gumitégla burkolat    1 993 201      
fittnes eszközök    1 560 594      
kézszárító gépek    322 555      
vírusírtó program    186 373      
16-os terem falburkolás    160 000      
1-3 terem burkolás    668 884      
festés    605 000      
kertészeti gépek    185 716      
burkoló anyag    467 970      
karbantartási anyagok    58 000      
légkondicionáló karbantartás    130 810      
média szakkör gépei    347 240      
térképszekrény, tanulói bútorok    793 115      
kamera rendszer    181 050      
elektronikai szerelés    2 563 344      

2015    11 363 423      
csempe    30 120      
bútor    67 590      
beléptető    79 405      
bútor    230 995      
csempe    34 900      
festés    372 000      
víz +mosdó    197 820      
székek    99 980      
technika terem    384 882      
ebédlő asztalok    390 337      
festés    307 930      
nagykapuk    1 100 000      
műfüves pálya felújítás    379 730      

2016    3 675 689      
konyhai berendezések    2 173 547      
fiú WC felújítás    1 593 846      
konyhai felújítás    14 332 915      
festés    1 308 305      
festés anyag    461 695      
Mikrobusz    6 390 000      
könyvtár felújítása mennyezet    519 277      
tantermi bútorok    2 549 732      
számítástechnikai eszközök    2 213 056      
konyhai szakértés    107 950      
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pohármosogatógép    336 550      
számítástechnikai eszközök    1 208 081      
konyhai anyagok    429 289      

2017    33 624 243      
udvari napellenző    1 155 400      
könyvtár épület    13 997 279      
festés    955 000      
hangosítás    2 927 736      
villanyszerelés    309 017      
2 db iroda    1 956 797      
mennyezet    4 700 000      
érintésvédelmi jegyzőkönyv    83 820      
bútorok 2 iroda    136 270      
külső villanyszerelés    384 429      
tanári székek    264 890      
karbantartói helység    88 840      
asztalos munkák    273 543      
karbantartás    62 519      
16-os terem bútor    526 288      

2018    27 821 828      
árnyékoló    328 000      
festés    1 270 250      
felső szint állmennyezet csere    11 828 577      
esővíz elvezetés    6 500 000      
konyhai bejárat    420 000      
lámpatestek    600 000      
10-es terem szekrény, íróasztal    422 000      
konyhai légtechnika    1 412 272      
villanyszerelés    248 010      
vízszerelés, fűtés korszerűsítés    307 750      
esővíz összefolyók javítása    440 000      

2019    23 776 859      

összesen    170 829 011    
 
  

       
       
       
Karantén alatt végzett felújítások :    
2020                                                                          
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2020. karantén alatt végzett felújítások: 

kamerarendszer   :                                             1.083 899Ft 

villanyszerelés    :                                             11 575 020 Ft 

mennyezeti almatúra és világítás                 13 698 220 Ft 

közlekedők- szertárak 

tisztasági festés  :                                                 720 714 Ft 

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

                                                                            25 . 993954 Ft 

 

Éves beszámoló az angol tehetséggondozó csoportok működéséről 

2019/2020. év vége 

Gabos Renáta angol tanár beszámolója 

 

Az idén szeptemberben induló tehetséggondozó csoportok elindításához az első és 
legfontosabb lépés volt a működési szabályzat körvonalazása és megírása. A 
mindennapi gyakorlatban ennek soraihoz ragaszkodtunk, ami nagy segítséget 
nyújtott nekünk is és a szülőknek is a kérdéses helyzetek megoldásához. 

Az idei év csoportjainak kialakításához szükségesek voltak külön szintfelmérők az év 
során több alkalommal is, hogy tudjuk azt a célkitűzést teljesíteni, hogy valóban 
minden gyermek abban a rendszerben tanulhasson, ami számára optimális mind a 
terhelhetőségét tekintve, mind pedig a képességeit.  

A kiválasztásnál több szempont is szerepet játszott. Elsődlegesen az addig Passport 
rendszerben tanuló diákok számára szerettünk volna lehetőséget adni arra, hogy 
szintfelmérő nélkül bekerüljenek a tehetséggondozó csoportba. Ezután a többi tanuló 
tudásszintjét mértük fel az év során 3 alkalommal, melynek eredményei és az angol 
szaktanárok addigi tapasztalatai alapján kerültek kiválasztásra a gyermekek.  

A csoportalakulás következő tényezője az volt, hogy a félévi tanulmányi eredmények 
kihirdetésével egyidőben tájékoztatást adtunk azon gyermekek szülei részére, akik a 
félév során nem megfelelő magatartást, szorgalmat, vagy hozzáállást tanúsítottak. 
Ezen gyermekek számára a csoportváltást csak a jövő évtől tanácsoltuk, bízva abba, 
hogy egy félév alatt tudnak élni a változtatás lehetőségével. Ennek ellenére volt olyan 
szülő, aki gyermeke igényét megfontolva jobbnak tartotta az azonnali csoportváltást. 
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Az így kialakult csoportok eléggé kiegyenlített tudást, attitűdöt és szülői hátteret 
mutattak, amik segítségével minden évfolyamon szépen haladtunk a tananyaggal, így 
a tanévet teljesítettük. 

A csoportok létszámait megfelelőnek tartom, még úgy is, hogy a csoportok közötti 
mozgással mindig kell számolni. Szakmailag nem tartom indokoltnak a létszámok 
csökkentését, csak abból a megfontolásból, ha a tehetséggondozó csoport magas 
kihívást jelent adott tanuló számára. 

4. évfolyam: 23 fő 

5. évfolyam: 24 fő 

6. évfolyam: 20 fő 

7. évfolyam: 23 fő 

8. évfolyam: 14 fő 

A hetedik és nyolcadik évfolyam év végi kimeneti nyelvvizsgáját továbbra is 
megrendezzük, hiszen ez is a tehetséggondozó csoportok kialakításának egyik fő célja. 

Szülői észrevételek, problémás helyzetek egy-két esetben fordultak elő, amiket a 
szabályzatra hivatkozva minden esetben tudtunk kezelni. A problémás helyzetek 
kizárólagos forrása az volt, hogy nehéz a szülőknek elfogadniuk azt, hogy ők nem 
kérhetik gyermekeiket a tehetséggondozó csoportba, hiszen az átkerülés/bekerülés 
csak szakmai alapokon nyugszik.  

Az év elején minden évfolyam számára tartottunk szülői értekezletet, ahol ismertettük 
a tehetséggondozó csoport alapelveit, illetve válaszoltunk a felvetett kérdésekre. 

Összességében elmondhatom, hogy a tehetséggondozó csoport kialakítása és 
működése sikeres volt ebben a tanévben, a mindennapok által kialakított jó-
gyakorlatokat igyekszünk megtartani, és továbbra is arra fókuszálni, ami az alapvető 
célunk: felismerni a tehetséget és kibontakoztatni. 

 

 

 

 

 

Budapest, 2020. június 19.                          Tanév végi beszámoló  
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Beszámoló az alsós munkaközösség tevékenységéről a 2019/2020-as tanévben 

2019. augusztus végén megkezdtük a tanév előkészítő munkálatait. Mindenki átnézte, 
átdolgozta tanmeneteit, hogy felkészülten vágjunk neki a tanévnek. Elkészültek a munkaterv is 
az iskola munkaterv alapján.  

Mindenki tudta, hogy milyen feladatai lesznek az évben, ki, milyen ünnepség megtartására 
vállalkozott. Ezek szépen sorban, ahogy következtek, meg is valósultak. A sok feladatot havi 
bontásba rendeztük a munkatervekben. Kijelöltünk havi egy alkalmat, amikor össze tudunk 
gyűlni a felmerülő problémák megbeszélésére, jó gyakorlat átadására.  

A tanév zökkenőmentesen indult, tanévnyitó ünnepséggel a szokásos módon megkezdődött a 
tanév. Mindenki lelkesen várta a kihívásokat, amiben nem volt hiány. Mindenki tette a dolgát.  

Rögtön a tanév elejétől megkezdődött az elsősök Difer mérése. Ettől a tanévtől logopédus is 
segítette a munkánkat az első osztályban.  

Megtörtént az elsősök befogadó ünnepsége is.  

Novemberben beindultak a kerületi versenyek, ehhez kapcsolódóan a versmondó háziverseny 
is megrendezésre került. Tiszakécskére is mentünk, arany, ezüst és bronz minősítések 
erősítették iskolánk jó hírét. Zsoltáréneklő versenyen is voltak gyerekeink. 

November végén nyílt napot szerveztünk a leendő elsős gyerekeknek és szüleiknek. Ez nem 
csak a két leendő osztályfőnököt érintette, hanem mindenki részt vett benne, akinek nem volt 
órája, hiszen a gyerekeket le kellett foglalni addig, amíg a szülők a két negyedikes órát 
látogatták.  

 Advent közeledtével csendes napot szerveztünk a gyerekek és a családok nagy örömére. A 
Mikulás is megérkezett az alsósokhoz, a negyedik a osztály kedveskedett a kicsiknek egy 
tanulságos Mikulásos történettel.  

Sikeres volt a karácsonyi vásárunk is. A gyerekek örömmel vásárolgattak.  

Meghitt karácsonyi ünnepségünk volt a templomban. Aki úgy gondolta, osztálykarácsonyt is 
szervezett az osztályának.  

A téli szünet után következett a felkészülés a félévi értesítők elkészítésére. Mindenki alaposan 
felkészült az osztályozó értekezletre, elmondta, hogy éppen hol tart, mennyire elégedett, 
kijelölte a fejlesztési feladatokat saját maga számára.  

Majd készültünk a félévi értekezletre.  

Nagy nyugalom ezután sem következhetett, mert készülhettünk az alsós farsangra. Az 
osztályokban a gyerekek nem csak egyéni, hanem közös programmal is készültek, ügyesen be 
is mutatták a szülőknek.  

A félév lezárása után folytatódtak a kerületi versenyek. Kerületi komplex versenyek 2.3.és 4- 
osztályosoknak.  
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Február végén jöttek újra az ovisok, akkor már a kicsiknek tartott foglalkozást a két leendő 
elsős tanító néni.  

Március elején házi matematika versenyt rendeztünk, hiszen közeledett a kerületi matematika 
verseny időpontja. A kerületi versenyek pedig már elmaradtak a digitális tanrend bevezetése 
miatt.  

Vártuk a március 15-i ünnepi műsort a felsősök szervezésében, de ezt már csak videóról 
nézhettük, mert egyre inkább jöttek a hírek a koronavírus terjedéséről, és nem lehetett egyszerre 
együtt még egy fél iskolányi gyermek sem.  

Az ünnepi hétvége előtt este kaptuk a hírt, hogy hétfőtől áttérünk a digitális oktatásra. Jó lett 
volna, ha a gyerekekkel is meg tudjuk beszélni, hogy mi vár ránk az elkövetkezendőkben, de 
erre sajnos nem volt lehetőség. Két napunk volt annak kitalálására, hogy mit, és hogyan fogunk 
csinálni a továbbiakban. Azt gondolom, hogy mindannyiunknak az járt folyamatosan a fejében, 
hogy hogyan is indítsa ezt a más fajta munkát. Szerintem hétfőre mindenkiben összeállt, hogy 
hogyan fogja a következő időben a munkáját végezni.  Hétfőn jöttünk össze utoljára, amikor is 
megbeszéltük nagy vonalakban, hogy mit kell tennünk. Ezek után mindenki lelkesen vágott 
bele az újfajta, számunkra még ismeretlen területen való működésre. Akinek volt valamilyen 
problémája, az bevonta a férjet, nagy gyermekét, kérdezett kollégától, mindenki azon volt, hogy 
minél jobban működjön a rendszer. Hamar kiderült, hogy ezt a feladatot is sikeresen tudjuk 
teljesíteni. Köszönjük az iskola vezetésének, hogy szabad kezet kaptunk a megvalósításhoz. 
Elmondhatom, hogy sikeresen és zökkenőmentesen átálltunk a tantermen kívüli oktatásra. A 
szülők nagy többsége megértette a helyzetet, igyekeztek segíteni gyermekeiknek, megértették, 
hogy ebben a helyzetben nekik kell odahatni, hogy a feladat készüljön el, és kerüljön fel a 
felületre. Sajnos a megnövekedett feladatok mellett még foglalkoznunk kell az elégedetlenkedő 
szülők problémáival is. Természetesen ilyen szülők mindig is voltak, és lesznek is. Úgy tudom, 
hogy mindenki igyekezett a legtöbbet kihozni az adódott helyzetből. Sokan on-line órát is 
tartottak, a legkisebbeknek napi rendszerességgel, hiszen nekik még, ha virtuálisan is, de fogni 
kell a kezüket. Mindannyian sok-sok órát töltöttünk érdekes feladatok felkutatásával, 
különböző szakmai csoportokban való keresgéléssel, tankocka, wordwall, 
genially…stb.feladatok  készítésével, hogy ne csak a könyv és a füzet legyen a tárház, amit 
használhatunk. Digitális kompetenciánk fejlődése nagyot ugrott ebben az időszakban 
mindannyiunknál. 

 Sokkal több munkát rótt ránk a beadott munkák értékelése is. Ami órán legrosszabb esetben is 
10 perc, mert közösen ellenőriztük, az most minimum egy óra, vagy több, tantárgytól függően. 
Mindent végig kellett bogarászni, a hibákat nem csak jelöltük, hanem írni kellett, mert a 
szövegbe nem lehetett belejavítani… Ha nem tudtuk kijavítani, mert nem lehet nagyítani 
valamilyen ok miatt, az külön idő, mire átpakoltuk másik helyre, ahol nagyítható, olvasható a 
feladat. Bizonyosan állíthatom, hogy a napi munkánk ebben az időszakban sokkal több időt vett 
igénybe, mint napi 8 óra.  

Sajnos nem tudtuk kizárni, hogy a gyerek munkáját a szülő ne bírája felül, ne segítsen neki. 
Ebből adódóan sok nagyon jó jegy is születik, valószínűleg a bizonyítványok is sokkal jobbak 
lesznek, mint amit az első félévben produkáltak a gyerekek. De hát ez most egy ilyen helyzet, 
ezzel kell megalkudnunk.  

Online munkaközösségi megbeszéléseket is tartottunk, amikor szükséges volt. 
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Leálltak a minősítések is, nálunk is több kollégát érintett, így mindegyikük minősítése őszre 
tolódott. Izgalmas és sűrű félévnek nézünk elébe ősztől.  

Ezt a különleges helyzetet az új kerettanterv még csak tarkította, mindenki elkészítette a 
tanterv rá eső részét.  

Köszönöm mindenkinek a kitartását, helytállását! Mindenki tette a dolgát, hite és tudása 
legjobbját hozta ki magából! Ismét csak bebizonyítottuk, hogy jó csapat vagyunk mi így 
együtt!  

Bp.  2020.06.14. 

                                                                                                              Szabóné Botka Irén 

                                                                                                                                 

Mérési értékelési feladatok helyzete 

 

A tanév elején elkészült a Difer mérés az első osztályokban, Topáné Szunyi Katalin értő 
munkája nyomán.  

A felső tagozatban a testnevelő kollégák készítették a gyerekeket, hogy a tavaszi mérések 
eredményesek legyenek.  

Sajnos minden egyébnek keresztbe tett a koronavírus járvány, és tantermen kívüli oktatás.  

A tavalyi mérések eredményei megérkeztek, el is készült róla a ppt, de a hozzá kapcsolódó 
református tartalmak csak most érkeztek meg pár napja. Azokat beledolgoztam a ppt-be.  

Idén a tantermen kívüli oktatás bevezetésével elmaradtak a kompetenciamérések is.  
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Főbb statisztikai adatok 2019-2020. tanév 
Összevetés az elmúlt tanév adataival 

      
      

 

A
ls

ó 
ta

go
za

t 

F
el

ső
 t

ag
oz

at
 

Ö
ss

ze
se

n 

20
18

-2
01

9.
 t

an
év

 

A
z 

el
m

úl
t 

év
ek

 
át

la
ga

: 

Létszám 188 194 382 367 365 

Napközis 164 47 211 205 182 

Mulasztás (óra) 8276 9520 17796 25694 22637 

Átlag (óra) 43,67 48,7 46,19 68,51 61,26 

Igazolatlan óra − − − − 6 

Tanulmányi átlag 4,74 4,32 4,53 4,38 4,3 

1. osztály 
Jól 

megfelelt: 
Megfelelt: Gyenge: 

Jól megfelelt:  
35fő 78% 

Jól 
megfelelt: 

72% 

1.a 22 fő 78% 3 fő 11% 3 fő 11% 
Megfelelt: 
8fő 18% 

Megfelelt: 
22% 

1.b 11 fő 52% 7 fő 34% 3 fő 14% 
Gyenge:  2fő 

4% 
Gyenge: 6% 

Kitűnők 45 17 62 43 42 

Bukott tanulók 
száma 

− − − − 2 

Tantárgyi felmentett 1 2 3 7 8 

Tantárgyi dicséret 33 62 95 213 293 

Dicséretek 172 349 521 803 963 

Elmarasztalások 13 84 97 204 226 

Osztály program 42 46 88 137 126 

Családlátogatás 39 14 53 72 76 

Hospitálás 57 54 111 142 131 
      

A tanulmányi átlagunk 4,53-dal, az elmúlt évek legmagasabb átlaga. 
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Továbbtanulási statisztika 2019-2020. tanév 

 

 
  

2019-2020. tanév 2018-2019.tanév 
2017-2018. 

tanév 
2016-2017. 

tanév 

8-osok száma 40 35 29 43 
Továbbtanulók 40 35 29 43 

Nem tanult tovább − − − − 
Évet ismételt − − − − 
Gimnáziumba 22 fő 55% 21 fő 60% 66% 65% 

Szakgimnázium 17 fő 43 % 14 fő 40% 34% 28% 
Szakiskola 1 fő 2% − − 7% 

1. helyre felvett 22 fő 55% 24 fő 68% 62% 88% 
2. helyre felvett 8 fő 20% 1 fő 3% 14% 5% 
3. helyre felvett 4 fő 10 % 2 fő 3% 14% 5% 
4. helyre felvett − 5 fő 14% 7% 2% 
5. helyre felvett 2 fő 5% − − − 
6. helyre felvett − 3 fő 9% 5% − 
21. helyre felvett 1 fő 2% − − − 

pótfelvételi 3 fő 8% − − − 
soron kívül − 1 fő 3% − − 


