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Intézményvezetői beszámoló
2018-2019. tanév

1. A pedagógiai program céljainak megvalósítása
érdekében végzett tevékenység
Kiemelt tevékenységeink voltak:
 Az elsődleges, mérhető és nyilvános eredményű kulcsfolyamatok –
beiskolázás, érettségi, kompetenciamérés

– és azok mérhető

jellemzőinek tudatos és szignifikáns javítása, az országos 4
évfolyamos gimnáziumi átlag fölé kerülés az alapcél. - Megvalósult az
utolsó részcél kivételével. Részletes elemzése a dokumentum későbbi
részeiben.
 Az elsődleges belső szabályozókat – SZMSZ, PP, HR – aktualizálni
szükséges. - Megtörtént.
 A hiányzások csökkentése, - Megvalósult.
 az értékelés kilengéseinek csökkentése (országos sztenderdhez
igazítható!), - Jelentős előrelépés.
 pótolni a nyugdíjba vonulókat, biztosítani az új osztály miatti új
munkaerő igényt – Sikeres.
 új oktatási helyiség kialakítása – Időre megtörtént, rugalmas és gyors
fenntartói segítséggel.
 felkészülés a VEKOP pályázat végrehajtására – Intézményi szintről
100%-os teljesítés a továbbképzéseken való részvétel és a digitális
tananyag készítés során is. Fenntartói / pályázati menedzsment
részről mulasztás a képzési pályázatok és a még mindig el sem
indított eszközbeszerzések során. + Az érintettek kihagyása az
egyeztetési eljárásokból.
 könyvtár újjáélesztése – Személyi feltétel végre biztosított, digitális
támogatás újra él, ami fizikailag rendezhető volt, azt a tervezettnél
gyorsabban elvégezte. A teljes rendezéshez 16 új könyvtári polc és
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további tároló hely kialakítása, valamint újabb selejtezés szükséges,
amihez

a

nem

használt

tankönyv

állomány

tekintetében

a

pedagógusok szakmai támogatása is kell.
 módszertani alkalmazkodás, - Kedvező folyamatok tapasztalhatóak,
melyeket a frissen végzettek által hozott felkészültség és a VEKOP
továbbképzések jelentősen felerősítettek és az eszközök megérkezése
még nagyobb lökést adhat majd.
 előtérbe kerülő tehetséggondozás – Pedagógiai program alakítása,
életbe

léptetése,

tekintetében

oktatás

tervezettnél

szervezés,
is

különösen

gyorsabb

nyelvi

folyamatos

képzés

fejlesztés.

Tehetséggondozás további finanszírozása, álláshellyel támogatása
(még legalább 5 álláshelyet biztosítana a nemzeti köznevelésről szóló
törvény) huzamos ideje nem valósul meg, a korábbi évtizedekben
kialakult rang szerint alakul a státuszok alakítása a pillanatnyi
jogszabályi lehetőség és partneri igényszínvonal figyelembe vételének
mellőzésével.
a

partnerkapcsolatok

építésére

irányuló

jó

gyakorlataink

mindennapossá tétele, - A szülőkkel és a partner iskolákkal is a
tervezettnél lassabb tempóban, de épül a szorosabb együttműködés.
 felkészülés az aktuális minősítésekre, - Eredményes, továbbra is
100%-osak vagyunk.
 végezni tovább az önértékelést, - Részben megvalósított. A
pedagógusok OH-s felület használatával végzett digitális támogatású
önértékelési eljárásaira még mindig nincs megfelelő intézményi
támogatás.
 az ehhez szükséges együttműködést és a szabályozók koherenciáját
javítani, a tudatosságot fokozni. – Szabályozók koherenciáját
megteremtettük.

A

munkaközösségi

tervek

és

beszámolók

ráhangolása részleges, lassan fejlődő.

 fenntartónkkal a kapcsolattartás delegálható formájának kialakítása,
- Iskolatitkári fronton személyi változást követően jelentős előrelépés,
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gondnoki tevékenységében kisebb előrelépések, vezetőségen belüli
újraelosztás és cserekompatibilis helyettesítés kialakítása – a régi
részfeladatok magas szintű ellátása mellett – sikertelen.

 a működtetés során nagyobb intézményi súlyt elérni a Tankerületnél
a létszükségletek és a fölösleges, nem célszerű megoldások, kiadások
megítélése tekintetében. – A vezetői szintű együttműködést igénylő
működési- és pénzügyi-, valamint a hozzájuk kapcsolódó eljárásrendi
kérdésekben totális kudarc.
Előző évről folytatva:
 eljárásrendek tökéletesítése (kérelmek / határozatok, új nívócsoportok,
fakultációs jelentkeztetés részleges digitalizálása, átláthatóság növelése) –
innovatív tanügyi és adminisztratív lépések sora
 tanulmányi eredményesség növelése - 0,2-es javulás egy év alatt !!! +
bukások számának drasztikus csökkenése, kitűnők számának
látványos növekedése.
 arculat alakítása – kisugárzás primér lehetőségeinek feltárása és
kiaknázása folyamatos feladat, kis sikerekkel
 diák cserekapcsolatok – fejlesztést igényel még mindig
 és külföldi tanulmányi kirándulások fejlesztése – bővülő kínálat,
pályázati forrásokkal is feljavítva
 pályázati tevékenység élénk szinten tartása – további fokozás sikeres
 hálózat folyamatos fejlesztése – minden osztályteremben és
szaktanteremben helyi- és központi prezentációs és műsorszórási
lehetőség
 praktikus HR tevékenység és gazdálkodás, igények pontos és gyors
jelzése – Sikeres, tervszerű, eredményes megvalósítás. E téren a
Tankerület kimagasló emberi és szakmai támogatását is ki kell emelni.
Köszönjük!

Nevelési helyzetkép
Fegyelmire nem került sor ebben a tanévben sem.
Diákjainkkal viselkedése, gondolkodása, fellépése segít nekünk a befogadó,
barátságos iskola képét közvetíteni. Ennek megőrzése mellet igyekszünk az
eredményességre törekvési szándékot és gyakorlatot évről-évre erősíteni, hogy
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tanulóink javuló bemeneti eredményeihez egykor a kimenetnél is megfelelően
javuló lehetőségek párosuljanak.
Továbbra is inkább a mulasztásos, semmint a cselekedettel való vétségek
jellemzik tanulóinkat. Jóindulatúak, igényességük az évfolyamok számozásának
csökkenésével nő. Az összkép ebben az évben, tanév közben billent át
valamikor pozitívba: a felhúzó, ösztönző erő lépett túlsúlyba, a jó eredmények
elérése, a tudatos pálya építés vonzóbbá vált, mint a jópofán, lazán eltékozolt
kamaszévek. Ezzel a korábban romboló hatást kiváltó tanulók egy részét is
sikerült megváltoztatni, így a végzősök a félévtől a tanév végéig, majd az
érettségéig eredményességben és mentálisan is átlagon felül fejlődtek. A
növekvő motiváltság mellett a megfogalmazott partneri elvárások is nőnek. A
tanulási utak bemutatása és egyengetése, a pályakép kialakítása és a hozzá
vezető út támogatása még így is hosszú évekig sokkal komolyabb feladatunk
lesz, mint azokban a gimnáziumokban, ahol több évtizedes hagyományai,
társadalmi tradíciói vannak a minőségi munkának, továbbá a szülők
felkészültsége, támogatása a tanulók mindennapjaiban tetten érhető.
A tanulmányi fegyelem – különösen a második félévben - jelentősen javult. A
hiányzások mértéke említésre méltó mértékben (20ó/fő/év) csökkent ebben az
évben. Az osztálytermek állapota az egyes osztályközösségek összetételét és
igényszínvonalát döbbenetes szikársággal tükrözik vissza. (Párhuzam itt is az
eredményekkel, bukásokkal, hiányzásokkal, osztályfőnöki tevékenységgel). Jót
és kedvezőtlent egyaránt.
Belső programjaink száma nőtt, jellegük többrétű lett, általánosságban a kisebb
közösségek – osztály, fakultációs csoport – esetében.

Az egész iskolát

megmozgató programok esetében továbbra is a DÖK-nek és patrónusának
munkája köré épül tevékenységünk. A segítő kollégák és az okvetetlenkedők
személyében sincs drámai változás. Előbbieket igyekszem támogatni, dicsérni,
bátorítani. Utóbbiaknak igyekszem jelezni, hogy az ő értékei kibontására nem
feltétlenül ez az iskola a megfelelő színtér, keresse meg a zsák a foltját…
A

dicséretek

és

büntetések

alkalmazásában

gyakoroltuk

kiegyensúlyozottságot, fokozatosságot, következetességet, méltányosságot.
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a

A Családi Nap – on kívül a szülőkkel további formális és informális jellegű
együttműködéseket kell kidolgoznunk céljaink közössé tételéhez (Szülői Klub,
alapítványi bál, közös tanár-diák-szülő kirándulás).
A tanulók részvétele az iskolai tanulókörnyezetük ápolásában és szépítésében
szintén különösen nagy jelentőséggel bír. Az új iskola díszítése, tisztaságának és
állagának megőrzése, a hulladék szelektív gyűjtése is része a környezettudatos
magatartásnak.
Az IKSZ keretében végzős tanulóink mindegyike biztonságos időben
teljesítette a legalább 50 órát, a kisebbek közül egyre többen már teljesített
kötelezettségük után is részt vesznek a korábban megkedvelt közösségi
szolgálati tevékenységben. A választott tevékenységek köre látványosan bővült,
több osztály szintű megmozdulásra is sor került idén, befogadták és
megvalósították évek óta élő javaslataimat.
A nevelés fontos színterei a tanórán kívüli iskolai és az iskolán kívüli
programok, kirándulások, táborok, közös utak. Ezek megvalósításához
részben a jelenlegi szervezési aktivitás, a részvételi kedv növelése szükséges,
valamint a jelentkező tanulók közeli lakóhelye szükséges. Utóbbi spontán
átstrukturálódási folyamat megkezdődött, tanításon túli tevékenységeink
látogatottságában és eredményességében leképeződött. Évről-évre nő a
budapestiek és azon belül a kerületiek aránya, ami a közös értékek, hasonló
szemlélet miatt is kedvezően hat vissza.
A tanulók kötelező terheinek csökkenése is pozitívan hat a választható
tevékenységre maradó időre, a részvételi hajlandóságra. Ennek érdekében
történt két éve a mindennapos testedzés 3 tanóra + 2 sportkör a nem igazolt
versenyzőknek átállás. Érdekesség: sportteljesítményünk is jobb lett emellett. A
kerületben idén az első
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Mulasztások
Az iskolai tanulói hiányzások alakulása, okai és
következményei
Igazolt mulasztások 113->118 -> 113,7 -> 116,8 óra/ év
Igazolatlan mulasztások

(stagnált ) 96,7

3,1->4,1->3,9-> 3,9 óra/év (stagnált) ) 2,8

Az igazolt hiányzások száma bár még mindig magas (másfélszerese az elit
gimnáziumok tanulói mulasztásának ), jelentős előrelépés tapasztalható. Része
ez is annak a kicserélődésnek és mentális átalakulásnak, amelyről az
érettséginél, a tanulmányi eredményeknél, a verseny eredményeknél, vagy az
iskolai rendezvényeknél is szót ejtünk. Már a többség „akar valamit”, és az
igénytelen kisebbséget a legtöbb osztályban képesek magukkal húzni, illetve ezt
a mentalitást felszámolni. Nem sikk már hiányozni, nem készülni, lazának
mutatkozni lehetőségeink felszámolásában. Három osztály – 11.A újra, valamint
a 11.B és a 10.B jóval az iskolai átlag fölött, ennek egyéni és csoportos okait,
illetve az osztályfőnökök, szaktanárok szerepét közösségenként át kell
beszélnünk, a megszüntethető okokat felszámolnunk.
Az igazolatlan intézményi szinten alacsony, és tovább csökkent. Összesen
egy fő nem értette meg a vonatkozó szabályokat (ezt teszi, ha a politikus
megerőszakolja az iskolát), itt is 11.A-ban adódott a legtöbb gond.
Az

elektronikus

napló

kötelező

cseréje

okozott

adminisztrációs

nehézségeket, késéseket, és kommunikációs hézagokat a korábbihoz képest,
átmenetileg. A második félévre belejöttünk, mivel mi rögtön szeptemberben
váltottunk.
A tanórák védelme, a tanulók azon való részvétele és ennek zavartalansága az
eredményes ismeretátadás és elmélyítés kulcsmomentuma. A tanulmányi
eredményesség egyik záloga, hogy a tanuló egyetlen óráról se maradjon
távol, ha ez nem feltétlenül indokolt. Az a tanuló lehet igazán eredményes,
aki jelen van és aktívan részt vesz a tanítási órákon. A magas számú
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mulasztás a sikertelenség, a kudarc melegágya. A mulasztások mértéke és a
tanulmányi eredmények között 80% fölötti mértékben szoros összefüggés van,
amint a pedagógusi, kiemelten osztályfőnöki attitűddel is hasonló arányú
párhuzam figyelhető meg. A harsány kritikusok munkájában akad a legtöbb
kivetnivaló. Talán azért is, mert az tájékoztatások és feladatok helyett
rendszeresen azok ferdítését és kritikáját adják tovább, így ezekkel a tanulókkal
az együttműködés esélye a az intézmény egésze számára csökken.
Érdekes összehasonlításra nyílt lehetőségünk a tanév során, melyből
megállapíthattuk – a tartósan távol lévőket nem is vettük ennél figyelembe!! - ,
hogy pedagógusaink a kimagasló eredményű intézmények pedagógusaihoz
képest, több, mint kétszer annyit hiányoznak. Ez akadályozza a folyamatos és
eredményes munkát, a diákokkal szemben támasztott elvárásaink hitelét pedig
alááshatja hosszú távon. Az első figyelem felkeltésre és kérésre tanév közben
olyan reakciót kaptunk, amely a kontraproduktív szó jelentését a vezetőség
agyába égette. Más módon kell megközelíteni. A sokat mulasztó pedagógusok
között vannak azok, akik olyankor sem hajtanak sok hasznot, amikor jelen
vannak. Iskolánk a jelenlegi lehetőségek és elvárások mellett nem engedhet meg
magának sem potyautas diákokat, sem potyautas tanárokat.
Nem meglepetés az sem, hogy általánosságban itt is az alacsonyabb
évfolyamokon kedvezőbb a helyzet.
A megkezdett munkát folytatjuk, a jó úton járókat támogatjuk, ahol pedig a
szükség úgy kívánja, gyomlálunk.
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A nevelő-oktató munka és a hozzá kapcsolódó
folyamatok, eljárások áttekintése
Ellenőrzések:
 Ebben a tanévben a minősítéseken és tanfelügyeleteken kívül
külső tanügyi ellenőrzési eljárás nem volt. A működést érintően az
ÁNTSZ és a Katasztrófavédelem végzett vizsgálatot, minkettő
kisebb pótlási feladat mellett jól rendezett, szabályozott, törvényes
működést igazolt vissza.
Pályázatok:
Idén folytatódott a tavaly megkezdődött jelentős pályázati aktivitás és
forráshoz jutás több területen is, ami korábbi évekhez képest látványos
előrelépést, módszertani megújulást és a közösségi élet felpezsdülését
eredményezte.
- digitális tanulási környezet / 22 millió / 3 év
- kerékpáros vándortábor 600 ezer
- vízi vándortábor 600 ezer
- Újbuda Sportjáért 800 ezer
- Határtalanul 2018 5,6 millió
-

Jad Vasem elbírálás alatt

- Krókusz projekt
- Határtalanul 2019 elbírálás alatt
- Waclav Felczak Alapítvány pályázata – egyedül ez nem nyert.
Szabályozási tevékenységünkben
Megújítottuk az SZMSZ-t, a Pedagógiai Programot, és a Házirendet is.
Az Önértékelés

éves feladatait elvégeztük, a vezetői tanfelügyelethez

kapcsolódó kérdőívezést papír alapon végeztük el, a differenciált béremelés éves
elosztásához pedig használjuk az önértékelés egyes elemeit és a pedagógus
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minősítés indikátorait. Az elektronikus pedagógus önértékelés felületét több
nekirugaszkodással és felkéréssel sem sikerült eddig használatba venni kellő
aktivitású, önállóságú és szakértelmű BECS (BÖLCS) hiányában. Ez az
esedékes intézményi tanfelügyeleti látogatásnál hiányosságunkként meg fog
jelenni.

Tantervi, eljárásrendi kérdések, szabályozás
A közös normák közvetítése idén pontosabban működött. A napló váltásával a
csoportos üzenetek lehetősége átmenetileg megszűnt, a lehetőség pótlására
életre keltett tanári google csoport üzenő rendszer feltűnőbbnek bizonyult, sok
tekintetben eredményesebben működött. Az információs szint eltalálása és
betartása nagy mértékben hozzájárulhat az eredményes tájékozódáshoz és
együttműködéshez, ebben is volt érzékelhető pozitív változás erre a tanévre.
A belső szabályozóink (SZMSZ, PP, HR) végre átdolgozásra kerültek,
kommunikálása az elektronikus közzétételen túl még nem bizonyult teljes
körűnek, megértése és követése is javítható. Ugyanakkor az alapvető jogszabályi
és a folyó tanügyi eljárásokra vonatkozó önmeghatározás tekintetében mégis
jelentős előrelépést jelent. Az áttekintésben, frissítésben tevékenyen részt vevők
köre örömtelien bővült. Az együttműködés módja, a határidők tartása, a tartalom
megértése és közvetítése további fejlesztést igényel.
A tanévben a korábbiakhoz képest további teret nyert a határozati szintű
döntési és tájékoztatási forma –beszámítások, mentességek, előrehozott vizsga
kérelmek, csoport- és osztályváltási kérelmek – és rövidültek az átlagos
elbírálási idők, ami növelte a biztonságot, kiszámíthatóságot. A belső
továbbítási folyamatok javultak, de tovább fejlesztendők. Az összehangolt,
koherens gondolatiság és kisugárzás, a kiszámítható, célirányos, elégedettséget
hozó ügyintézés a tanulóktól elvárt együttműködési formákat is megfelelő
mederbe tudja terelni, ebben léptünk előre és kell is további erőfeszítéseket
tennünk. A tanév során ismét több pozitív visszajelzést is kaptunk átlátható,
hiteles kommunikációnkkal, emberközpontú filozófiánkkal kapcsolatosan, de
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nőttek az elvárások is, így az előre mutató kritika is nagyobb mértékben jelent
meg.
Megújult a fakultációs jelentkeztetés rendszere, ami kétkörös, idősávval és
második körben tanárral (elektronikus igényfelmérés, majd papír alapú
jelentkezés) az előző évinél jobban működött. Előnyei: teljesíthető az
időkizárások miatt, tantárgyfelosztás tervezetre épül.
Az angol nyelvi nívócsoport szervezés tovább terjedt, a következő tanévtől a
német

nyelvre

is

kiterjesztettük

felmenő

rendszerben.

Eddigi

erőfeszítéseink sikere a nyelvvizsgák számának ugrásszerű növekedésével
alátámasztott.

VEKOP / a digitális tanulási környezet fejlesztése
A digitális tanulási környezet fejlesztésére kiírt pályázat az IKT
támogatású tanórák arányát jelentősen megnöveli, forrást biztosít a
tantestület felének intenzív IKT kompetencia fejlesztésére továbbképzési
formában, számottevően javítja az iskola informatikai eszközparkját.
Biztosítja diákjaink modern oktatási módszerű oktatását, szemléletük
formálását, digitális kompetenciájuk fejlesztését. A pályázat nyert,
felkészültünk végrehajtására.
A bevezető szakasz elnyúlt, a tanév végére és nyárra maradtak a
továbbképzések, ami különösen az érettségi alatti Geomatech továbbképzés
esetén igen jelentős nehézséget jelentett.
A Nemzeti Köznevelési Portál májusra vált használhatóvá, így a
megvalósító pedagógusoknak az esedékes 10-10 digitális óravázlatot is a nyári
pihenés terhére kellett elkészíteni, feltölteni. A hasznos és színvonalas képzések
fejlesztő hatásából szerencsére a rossz időzítés keveset vett el, az elsődleges (6
fő) és a másodlagos célcsoport (17 fő) motivált tudott maradni.
Az eszközök beszerzése az egy időben pályázó tankerületek közül egyedül
itt nem valósult meg, sajnos meg sem kezdődött egy év alatt és a Digitális
Fejlesztési Ügynökség felállítása, várható ügyrendje és a jelenlegi 150 napos
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beszerzési moratórium nehezen belátható távolságba helyező a program
megvalósításának alapját képező interaktív eszközök beszerzését. A hét hónapja
megkezdett diákwifi fejlesztés sem érkezett meg a mi iskolánkba eddig. A
pályázat megvalósításához szükséges feltételek megteremtésében más sebességű
és hozzáállású fenntartói tevékenység szükséges a továbbiakban.

A mindennapos testneveléshez adottságaink megfelelőek, ennek biztosítása
korábban maradéktalanul, magas színvonalon sikerült. Az új iskolában ez már a
helyi adottságok szűkülése miatt gondot okoz. A testnevelés érettségi
lebonyolításához sem voltak megfelelőek a feltételek, a környék egyetemi
klubjaival vettük fel ismét a kapcsolatot. A tanulócsoportok száma / a
rendelkezésre álló helyek száma és mérete miatt az 5 órás heti testnevelés már
megoldhatatlan lett volna. A nyugdíjazás miatt csökkenő testnevelő létszámra
tavaly a 3+2 rendszerre való áttérés egy évvel korábbra hozásával
reagáltunk. Ez a változtatás idén már magasabb arányban csökkentette a tanulói
terheket, de így is viszonylag magas létszámnak kell megszervezni. Az
intézkedés azonban a versenysportra való motiválásban, sőt a szabadidős
sportban is pozitív hatású és az eredményesség is nőtt. A megszervezés egyre
könnyebben megy végbe – szintén digitális jelentkeztetés és választás útján. Az
első két év visszaigazolta elgondolásainkat, törekvéseinket e téren. Cél az aktív
sportolók arányának további növelése, ami egyben az alacsonyabb óraterhelésű
diákok számát növeli és kedvezően hat a kötelező órákban elvégezhető munka
mennyiségére, színvonalára, valamint az igénybe vehető otthoni munka
mértékére.
A tankönyvellátás új rendszere – KELLO és iskola szintjén egyaránt –
évről-évre javul. A helyi gyakorlat is stabil, sokat segít az időben elvégzett
munkaközösségi igény leadás, valamint a szintén időben megtartott és kiértékelt
nyelvi szintfelmérők, a titkárság segítsége az új beiratkozókkal kapcsolatosan,
valamint a szorgalmi időszak végi névsor egyeztetés. Üdvözlendő, hogy már a 9.
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osztályosok is mind ingyenes tankönyvet kapnak mostantól. Ebben az évben a
tankönyves és az új könyvtáros jól összehangolt munkája jelentősen
egyszerűsítette és felgyorsította a kiosztás folyamatát.

Arculat
Hagyományainkat továbbra is híven ápoljuk. Humánus, törődő, befogadó
iskola képünket is igyekszünk őrizni, tovább erősíteni növekvő minőségi
törekvéseink mellett is.
Az Országos Széchenyi Körrel való együttműködésünk tovább javult,
rendszeresek a közös programok, előadások, megemlékezések.
A „innen csak egy lépés az egyetem” szlogenünk tettekre váltásán
fáradozunk, az iskola kisugárzásán az elmúlt időszakban évről-évre sikerült
érezhetően javítani. Ezt a tendenciát szeretnénk tartani.

E-iskola
Folyamatosan frissülő, jól strukturált, informatív, mobil nézetre alkalmazott
honlap, , rengeteg információ azonnali megosztásának forrása az iskola
facebook csoportjának, twitter csoportjának felületével együtt. A napló üzenő
rendszerét tanári google csoporttal pótoltuk, mely a korábbinál – bár kevésbé
személyre szabott kommunikációt eredményez – gyorsabb és eredményesebb
információ áramlást biztosított. A személyhez kapcsolódó jelentkezések és
lekérdezések

(Nyílt

Nap,

szóbeli

beosztás,

fogadó

órák,

fakultációs

jelentkezések, tömegsport jelentkezések stb.) is itt zajlanak, személyes kódok
alkalmazásával. Az iskola már a twitteren is megjelent, ennek irányításában
főleg a DÖK vállal szerepet.
Az e-Kréta napló szeptemberi váltása átmeneti nehézségeket eredményezett
ugyan, de használatát a tanév végére elsajátítottuk.
A belső hálózatot a faltól és a switchektől kezdve informatikus helyettesem
építette fel és állította be. Gondoskodik a gépek műszaki állapotáról, a friss és
jogtiszta szoftverek telepítéséről, a belső hálózat jogköri és hálózati szempontból
is megfelelő működéséről, valamint a szükséges információk azonnali és
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esztétikus publikálásáról. Ebben az évben új szervert kellett szereznünk és
üzembe helyeznünk önerőből.
A honlap aktualizálása napi szintű, folyamatosan zajlik.
A többségében elöregedett gépparkot sikerült lecserélni, mivel a 2017.
végén állami beszerzési projekt keretében 13 projektort, 10 laptopot és 42
PC-t

kaptunk.

A

tanulói

gépek

mellett

a

tanári

adminisztrációs

munkaállomásokat is sikerült lecserélni, a korábbi jobb gépeinkből pedig
teljes osztálytermi hálózatot építettünk ki a fenntartó (konzolok,
vezetékezés) és a szülők (HDMI kábelek, videokártyák, hangfalak, táblák)
segítségével. A teljes iskolai teremhálózat vezetékes internettel lefedett,
jelszóval a közös anyagokhoz férhető, külső adathordozók fogadására
alkalmas, kivetítéssel és hanggal ellátott, a zártláncú audiovizuális rendszer
tartalmainak konvertálását, illetve a helyi közvetítések digitális formában
való sugárzását is biztosítva.
A jelentős web1-es alkalmazási forma mellett a web2 látványos
terjedéséhez a VEKOP eszközbeszerzés adná meg a fizikai alapot, melyhez
a módszertani hátteret, a személyi feltételeket markánsan javítottuk.
A fenntartó internet sávszélesítést biztosított.
A tanulói wifi hálózat kiterjesztését már egy éve várjuk, reméljük hamarosan
tényleg ideér, mert a web2-höz ez is kell, nem alapozhatunk tanulóink mobil
netjének megosztására a mindennapokban.
A honlap egyre több oktatási segédanyagnak ad helyet. Ezek mennyiségét,
elérhetőségét és ismertségét javítottuk, de maradtak még bőven távlataink.
Magasabb szintre emeléséhez moodle-felület kialakítása is tervezett. A Nemzeti
Köznevelési Portál bővülő kínálatát is igyekszünk igénybe venni.

Stúdió, audiovizuális hálózat
A kész AV hálózat a minden teremre kiterjedő digitális fejlesztéssel együtt
szintet tudott lépni és a hagyományos technológiájú műsorainkat és
adathordozó tartalmainkat is el tudjuk juttatni az összes tantermünkbe.
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Könyvtár
Az új könyvtáros a tervezettnél hamarabb rendezte, amennyire lehetett.
További állományapasztás, selejtezés, új bútor, valamint opcionális tankönyv
tároló(k) kialakítás szükséges a munka befejezéséhez. A szakrendszer
kialakítása nagyjából elvégezhető volt. A könyvtári szoftvert ismételten
licenceltük és életre keltettük. Működő könyvtárral rendelkezünk újra!!
Az Intézményi Tanács
Támogató, jelentős feladattal és hatáskörrel ugyanakkor nem bír.
Alapfeladatát megbízhatóan ellátja.
A Diákönkormányzat
munkájának eredményessége, programgazdagsága az elmúlt évben is
tovább javult. Az egyedi felépítést és a szabályozókat idén harmonizáltuk. A
mostani diákvezetők tanulmányi munkája is megfelelő, ugyanakkor dolgosak,
kreatívak, elkötelezettek és együttműködőek, ráadásul még élvezik is.
Rengeteget fejlődik szociális kompetenciájuk tevékenységük során, így hosszú
távon is profitálnak az iskolai élet szervezésében végzett feladataik tervezéséből,
végrehajtásából.
A patronáló tanár sok újítása, öntevékenységre nevelése, fáradhatatlan
megújító munkája, folyamatos innováló tevékenysége látványos eredményeket
hoz. Ízelítő tevékenységükből:
 Gólytábor
 DÖK tábor
 Sütihét
 Gólyahét
 DÖK-nap
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 Nyílt napok
 szóbeli felvételi támogatása
 fakultációs nyílt órák rendszere
 Mikulás
 Szalagavatói ügyelet, ruhatár, jegy árusítás
 Népszerűsítés
 Halloween
 Karácsonyi adománygyűjtés
 Családi nap
 Külső kapcsolatok építése
 Szervezetfejlesztés, önszabályozás

Diákmédiánkat is a diákpatrónus élesztette újjá. Részben átalakult a kínálat.
A híradók, reklámok, kisfilmek, fotók, újságok és cikkek elektronikusan
jelennek meg, viszont naprakészek, változatosak, lényegesen bővebb és
mobilisabb kínálatot nyújtanak.
KÖSZÖNJÜK!
de
Meddig lehet ezt bírni?

Szabad-e rájuk és patrónusukra ennyi terhet

rakni?

Partnerkapcsolataink
Az iskola fő erőssége továbbra is emberarcúsága, a jó tanár-diák kapcsolat,
a vállalások betartása, szakmai és emberi hitelesség.
A szülőkkel való kapcsolatunk fejlődő, részvételük a kötelező és a
választható

együttműködésekben

javuló.
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Motiváltabbak,

tudatosabbak,

odafigyelők, egyszersmind velünk szembeni elvárásaikat is sokkal gyakrabban
és markánsabban fogalmazzák meg. Ezeket az igényeket megfelelő mederbe
terelve próbáljuk kielégíteni, további fejlődési irányaink meghatározásához
felhasználni.
Szakmai kapcsolatrendszerünk fejlődésnek indult, azonban a nevelőtestület
lehetőségeihez és érdekeihez képest még mindig alulreprezentált.
Az új fenntartó és működtető a Klebelsberg Központ (KK) / Dél-Budai
Tankerületi Központja.
A Tankerületi Igazgatóság munkáját, a kapcsolattartást és együttműködést a
szakmaiság és a lojalitás jellemzi. A tankerületi igazgató biztosítja az
információáramlást, közvetíti és érvényre juttatja a fenntartói elvárásokat, az
intézmények szakmai törekvéseit pedig a rendelkezésére álló jogi és anyagi
kereteken belül maximálisan támogatja. A feloldhatatlannak tűnő szituációkban
praktikus, emberközpontú megoldásokra törekszik.
Az irányítás és információcsere során felelős, együttműködő, közvetlen
munkakapcsolat jellemzi a tankerület vezetőjét és valamennyi munkatársát.
A tankerület intézményeinek többsége volt kerületi fenntartású általános iskola,
a miénktől eltérő közös szokásaikhoz még részben alkalmazkodnunk kell, a
velük közös programok tapasztalatai és hatásai kedvezőek.
A tankerületen belüli intézményekkel igyekeztünk az együttműködést
szorosabbá tenni.
A Tankerületi Igazgatósággal kialakult jó munkakapcsolatot ápoljuk,
továbbra is igyekszünk a gondoskodó légkör adta lehetőségekkel élni.
Az egy éven belüli negyedik gazdasági vezető megbízása sajnos a
működtetésre kedvezőtlen hatással volt.

Az

átláthatóság

terén

sokat

fejlődtünk,

kiszámíthatóságunk

és

stabilitásunk nőtt. Az elektronikus úton elérhető, letölthető általános
tájékoztatók, dokumentumok, formanyomtatványok közzétételében nagyot
léptünk előre végre – és nagy út áll még előttünk, ha céljainkat szeretnénk
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teljesíteni, valamint a jelenlegi külső elvárásokat szeretnénk megfelelő szinten
kielégíteni.
Röviden summázva: Külső és belső kommunikációnk javult, de folyamatos
fejlesztése indokolt.
A követelmények, értékelési kultúra egységesítésében magasabb szintre
léptünk. Formálása azonban folyamatos feladat így is.
Partnerkapcsolataink fejlesztése a szülők, a tanulók irányában is
kedvezően alakul.
Az ifjúsági és sport programok, kerületi kulturális feladatok ellátása
terén kapcsolatunk a XI. Kerületi Önkormányzattal szorosabb lett,
eredményeinkben nem annyira sikert, mint inkább az új távlatot óhajtjuk
látni.

- 19 -

Szervezeti felépítés, humán erőforrás gazdálkodás
IGAZGATÓ

infokommunikációs
igazgatóhelyettes

tanulmányi
/általános

közvetlen
igazgatói
irányítással
dolgozók

esti-levelező
tagozatvezető

technikai
dolgozók

Gondnok

igazgatóhelyettes

természettudományi 1
természettudományi 2
készségtárgyi ,
angol nyelvi ,
munkaközösség

pedagógusok

könyvtáros,
könyvtáros asszisztens

osztályfőnöki,
magyar,
történelem,
idegen nyelvi 2

pedagógusok

rendszergazda,
laboráns,
iskolatitkárok,
adminisztrátor,
kézbesítő,
személyzeti
előadó,
bérszámfejtő

munkaközösségek

gazdasági
ügyintéző,
pénztáros
anyagbeszerző
munkavédelem
tűzvédelem

osztályfőnökök

TMK

pedagógusok,

portások

fejlesztőpedagógus

takarítók

iskolapszichológus

konyhások

oktatástechnológus

DÖK – mentor,
szabadidő-szervező,
gyermek-és
ifjúságvédelmi felelős

Piros színnel azok a fél/egész státuszok kerültek feltüntetésre, melyek 7 éve elvonásra kerültek,
de a feladat – részben vagy egészben - az intézménynél maradt. Narancs: van, de nem az iskolánál.

A tankerület dolgozóinak jelentős részétől megkapjuk azt a figyelmet,
türelmet és támogatást – kiemelten a tanügytől, továbbá a HR-től – ami
munkánk eredményes végzéséhez szükséges. Eleinte a működtetés átvételével
járó változások növekvő bizonytalanságot és fluktuációt okoztak. Az állami
szervek együttműködésének hiánya miatt ezek a folyamatok várakozáson túl
elnyúltak, mai napig eredményeznek bizonytalanságot, nem valós kiindulási
pontokat – pl. leltár még most is ilyen, korábban a személyzeti anyagok is
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hasonló okokból voltak nehezen kezelhetőek, konfliktus források. A Dél-Budai
Tankerületi Központ saját új működési/működtetési rendjét kialakította, a
pénzügy és a működtetés azonban továbbra is szakmaiságát és stílusát,
szabályosságát tekintve is rendszeres kihívásokkal küzd, ami ennyi idő elteltével
nem természetes. Ezek az osztályok különösen erőteljesen az intézmény nem
halasztható törvényi feladatainak végrehajtási időszakára történő időzítéseikkel,
elsődlegesen az intézményvezető akadályozásával, nem tényszerű, nem
kulturált, nem együttműködő és olykor nem is törvényes magatartásukkal
keltenek zavart. Néha pedig egyszerűen a feladataikat tartósan nem hajtják
végre. Ezeken az osztályokon a személyi feltételek sem megfelelőek az
együttműködéshez, a tankerület egészére vonatkozóan pedig az ügyrend
felülvizsgálata lenne szükséges.
A technikai dolgozók státusza az intézményre nézve kedvezőtlenül került
kialakításra, munkaterületük nőtt, éves keresetük csökkent. A technikai
feladatok teljes körű megoldása csak az egyéb működési keretek felélésével,
egyes feladatok ellátatlanul hagyásával oldható meg és részben az intézményi
irányításon kívülre kerül. A likviditás hiányos költségvetés állandósult, éppúgy,
mint a belőle fakadó működési elégtelenségek.
A pedagógusok között a tanórával le nem kötött munkaidő terhére
szétosztott feladatok továbbra sem működnek úgy (szűk keresztmetszetek:
szükséges idő, hozzáértés, motiváció), ahogyan az erre képzett és erre kinevezett
szakemberek alkalmazásával ment.
Az iskolatitkárok és az intézmény vezetősége látnak el további hat
munkakört, részben a delegálhatóság jogszabályi akadálya miatt. Idén az
intézményvezetőre nehezedő nyomás enyhült, különösen az új, diplomás
iskolatitkár attitűdjének köszönhetően. Ezen az úton a következő évben tovább
kell menni.
A tagozatvezetői státusz megvonása miatt a napi 13 órás vezetői műszakból
is adódik, hogy a tagozat irányítása fizikailag is meghaladja időnként a
teljesíthetőség határát. A nappali tagozat látványos fejlődésével párhuzamosan
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az esti tagozat fokozatos nivellálódása megy végbe, utóbbi tagozat jelenségei
egyre kevésbé hozhatóak összhangba az intézmény hétköznapjaival.
A helyi vezetési struktúra nem a hagyományos szerepekre épül, ezt végre
követte az SZMSZ. Az elfogadás nem teljes, hasznainak felmérésére néhányan
már képtelenek, a többség asszimilációja folyamatban.
Az információáramlás elektronizálása a gyakorlatban több időt és
türelmet igényel, a papír alapú kiegészítés helyenként több biztonsággal,
eredménnyel jár,mint ahogy a személyes kommunikáció idejét és súlyát is
szükséges növelni, pl. a kibővített vezetőségi ülések, alkalmi nevelőtestületi
ülések, személyes és vezetői heti fogadóórák tervezett rendszerét kell aktívabbá
tenni. Az eredményesebb és pontosabb belső kommunikáció megvalósítása
érdekében ismét nekirugaszkodunk.
A költözést követően az épület adottságaiból és az igényeink szerint
kialakításra kerülő helyiségek elhelyezkedéséből következően a vezetőség
„összeköltözése”

értelemszerűen

szorosabb

és

eredményesebb

együttműködéshez vezetett, míg a testület „szétköltözése” okozta repedések
lassan begyógyulnak, illetve jelentőségüket vesztik.
A munkaközösségek száma (8), nem változott, ami a szakmai munka
szervezése, folytonossága szempontjából kedvező. A személyi változásokat
vezetésükben döntően a nyugdíjba vonulások indikálják.
A

pedagógus

álláshelyek

száma

ezen

a

nyáron

is

nő

a

tehetséggondozás/nyelvoktatás pedagógiai programban rögzített változásai
miatt. Tavaly 3, idén 2 nyugdíjba vonuló kolléga minőségi pótlását
oldottuk/oldjuk meg. Tavaly a nehézséget a további két kilépő pedagógus
pótlása jelentette – a MEH nem köteles a jogszabályokat magára is alkalmazni
-, egyiküket csak fél év múlva sikerült. Utána a tartós betegség miatti hiányzás
okozott hasonló gondot és komoly elégedetlenséget a pótlási kísérleteket nem
látó és nem értő szülők körében. Végül fenntartói jóváhagyással tartós belső
helyettesítéssel orvosoltuk legalább részben a gondot, amikor már minden más
kísérlet csődöt mondott.
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A munkaerő pótlás/csere egészen kiválóan sikerült. Nem pusztán az új
kollégák kiválósága miatt, hanem a régóta elmaradt frissülés, megújulás
lehetősége miatt rugalmasabbak, hatékonyabban a jövő felé fordulók lettünk
érkezésük által.
A BTMN- es tanulók ellátását az intézmény 3 éve saját fejlesztő
pedagógussal

végezheti.

integrálhatóságukra,

a

A

tanulók

nevelőtestület

személyiségének
szemléletének

és

fejlődésére,
kapcsolódó

tevékenységének változására gyakorolt hatása rendkívül kedvező.

Heti 2

napban már iskolapszichológus is segíti munkánkat. Jelenleg a mentális zavarok
egyéni kezelése és a prevenciós támogatás teszi ki tevékenysége nagy részét, a
jövőben a pályaválasztási-, továbbtanulási tanácsadásban szánunk neki
jelentősebb szerepet (egyéni, témanapi, osztályfőnöki órai, életvitelhez
kapcsolt). A legújabb kolléga elődeinél impulzívabbnak, közvetlenebbnek
bizonyult, az ő elfogadása, a felé megnyilvánuló bizalom eddig a legmagasabb.
A szakos ellátottság teljes. A szakmai kvalifikáltság jó, továbbra is az
iskola fejlődésének egyik kulcsa lehet. A két(több)szakosok aránya kedvező,
ami a mozgásteret megnöveli.
A testület átlag életkora 48,2 év. Az alkalmazotti közösség pillanatnyilag
47 főből áll, ebből 3 fő NOKS munkakörű, 44 pedagógus. Tartósan távol van 1
fő.
A testület összetétele:
31 nő – 13 férfi,
36 teljes – 7 részmunkaidős a 43 aktív pedagógusból.
13 fő szakvizsgázott,
5 fő érettségi vizsgaelnök,
8 fő emelt szintű vizsgáztató,
2 fő tankönyvíró,
3 fő pedagógus-szakmai ellenőrzési és pedagógusminősítési szakértő.
A pedagógus minősítések eredménye:
3 fő mesterpedagógus,
21 fő Pedagógus II. (+3 sikeres, -3 a nyugdíjasok távozása miatt)
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Minden eljárás sikeres volt – idén ebből 3 Ped2-es - , a testület és a vezetőség
egyaránt sikeres támogatást nyújtott, jó közösségnek bizonyult ismét a testület.
Sor került az intézményvezető tanfelügyeleti látogatására is februárban. Az
októberi intézményi

tanfelügyeleti látogatásra komolyabb

feladat lesz

felkészülni, ebben még vannak továbbra is előttünk álló feladatok.
További új csoportbontások, részben a válaszható tehetséggondozó
foglalkozások részleges engedélyezése következett be. Az intézményi
maximális órakerethez képest azonban még mindig 5 álláshelynyivel
alulfinanszírozottak vagyunk. A teljes órakeret / illetve abból minél magasabb
hányad/

minőségi

kihasználása

a

fejlődés

egyik

alapfeltétele.

A

tehetséggondozás további eredményes eljárásainak alkalmazását az enyhe
teremhiány, a 22 és 26 óra közötti órák ki nem fizetése, az órakedvezmények
biztosításának sajátos rendszere mellett ez a külső feltétel is korlátozza.
A minősítéseink továbbra is sikeresek, az eljárás azonban az idő múlásával
a vártnál is kevésbé hitelessé vált, nem alaptalanul.
A vezetőség szerkezete, személyi összetétele nem változott idén sem. A
feladatmegosztás adott, az együttműködés jó és pozitív ívű.
A vezetőség szabad kapacitásának növelése továbbra is cél a minőségi
működtetés egyik alapfeltételeként. A nem stratégiai, menedzselési szintű
feladatokból a helyettesek túl sokat hagynak az első számú vezetőre, ezekben az
ügyekben nem is kellően tájékozottak, cserekompatibilisek. Meggyőződésem,
hogy ennek javítása az intézmény mindennapi működésére érezhetően pozitív
hatást gyakorolna, ezért ilyen irányú törekvéseimet nem adom fel.
A munkaközösségek élén egy helyen volt változás, nyugdíjazás miatt és pozitív
hozadékkal.
A két diplomás iskolatitkárral működő titkárság hatékonysága a
korábbinál jobb, együttműködésük megfelelő, a delegált feladatok száma végre
nőtt. A betanulással párhuzamosan nő az innovációk száma is.
A

rendszergazdai

feladatokat

igazgatóhelyettes végzi el.
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döntően

az

infokommunikációs

A laboráns a korábbi audiovizuális rendszert az új helyen újraélesztette, a
digitális hálózat fejlesztésében, építésében is részt vett. A rendszer működése
jelentős mértékben hozzájárul a belső kommunikációhoz.
A könyvtárosi feladatok ellátásával a legnagyobb hiányosságunkkal végre
leszámoltunk.
A technikai dolgozók közül a portások helyett őrző-védő szolgálat
működik, hiányzik tartósan egy karbantartónk, most távozik magánéleti okokból
a gondnok-karbantartó, akinek pótlása a hely- és feladat ismeret szükségessége
miatt nem egyszerű.
A tantestület aktivitása, részvállalása nőtt, de feladatai, a vele szemben
támasztott elvárások is nőttek. A nem közvetlen vezetői feladatok delegálása
megkezdődött (pl. önértékelési csoport tagjai, közösségi szolgálati koordinátor),
azonban nem elégséges (pl. mérési koordinátor pedagógus). Részben ezekre a
feladatokra kell megtalálni és kijelölni a megfelelő embereket, illetve a már
létező megbízásoknál a végrehajtást elérni.
Az osztályfőnökök ifjúságvédelmi, szabadidő szervezői feladatai is nőttek. A
tömegesítő, közösségformáló közösségi szolgálati formák működtetéséhez,
szabadidős szervezésekhez is több idejükre és energiájukra lesz szükség.
A szakmai jelenlét, a külső kapcsolattartás, kisugárzás szintje fejlesztendő,
mert a testület képzettségéhez, lehetőségeihez és az intézmény minőségi
céljaihoz képest is pillanatnyilag alulreprezentált.
A testület képzettsége megfelelő, továbbképzési kötelezettsége nőtt, ugyanakkor
a VEKOP-os digitális módszertani képzésekkel 800 „ingyenes” órát kapunk a
korszerűség, megújulás szempontjából legfontosabb területen. Ez a befektetés a
változás menedzselés szempontjából az interaktív eszközök beszerzésénél is
nagyobb jelentőséggel bír.
A forráshiányt, a VEKOP átmenetileg enyhítette.
A hivatali adatok egyre szélesebb körének hozzáférhetővé, az intézményi
adatok nyilvánossá válásával szembeszökővé vált a testület kvalifikáltsága. A
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magas szintű szakmaiság és a kiemelkedően összetartó testület adta lehetőség
kiaknázásához azonban először a beiskolázáson kellett először javítani. Az
emberi muníciót ennél többre is elegendőnek ítéltük, az első lépések többsége
ezt igazolta, a humán erőforrás kisebb hiátusait pedig igyekeztünk orvosolni. A
tanév során a javítás, beavatkozás tovább folyt (óralátogatás, célzott beszélgetés,
tantárgyfelosztás

pl.),

igyekeztünk

felszámolni

ill.

minimalizálni

a

negatívumokat a tanév során, részben eredményesen.

Tárgyi feltételeink
Az oktatáshoz szükséges szakmai eszközök többsége 14 éve került
biztosításra. Az akkori minimális felszereltségi sztenderd bővebb volt, így most
is elégséges szinte minden területen.
Az anyagellátás a fő területeken biztosított, struktúrája a közbeszerzési
kötelmek miatt nem teljes.
A tantermi bútorzat részben kiegészítést, részben tanévenként osztály
méretű szintű cserét igényel. Ilyet tavaly kaptunk, idén fel sem mérték.
A hálózati fénymásoló, szkenner, nyomtató flotta közbeszerzés köteles
cseréje más intézményeknek előrelépést jelentett, nálunk csekély visszaesést.
Az informatikai feltételek az állami beszerzéssel és a tankerületi
kipótlással tavaly ugrásszerűen javultak. Idén viszont a fű se nőtt, a félig
megsült szervert saját zsebből voltunk kénytelenek pótolni. A kisebb
fejlesztések szülői adományból, támogatásból valósultak meg, mely jelenleg
még nem számottevő forrás. A VEKOP beszerzést pedig a tankerület meg sem
próbálta végrehajtani. Más időszak, más személyi feltételek. E téren az idei
fenntartói támogatási szint nem éri el a működéshez minimálisan elégségeset.
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„Gazdálkodásunk”
Nem

gazdálkodunk.

Nem

gazdálkodhatunk.

Részvételünk

a

folyamatokban jelképes, az döntéshozók viszont nem kellően érintettek és
motiváltak a helyi lehetőségek optimalizálásában. A költségvetés nem
elégséges, nincs eldönthető, szabadon felhasználható rész, a fejünk felett
zajló anyagi folyamatok a szakadék szélén való egyensúlyozásra
emlékeztetnek. A rendszer tartós, tervszerű, központilag irányított
kivéreztetése zajlik évek óta.
Tavaly az intézményi hagyományok figyelembe vételével biztosította a
Tankerület a munkavégzéshez elégségesen szükséges anyagi forrásokat, így
az iskola akadálytalanul működhetett.
Idén nem zajlik eddig.
Havi ellátmányunk felhasználása döntően karbantartási jellegű.
Bevételeinket nem látjuk, hozzá kapcsolódó adminisztrációs munkánkat a
lehető legkevésbé alkalmas időpontokban közölt diktátumok és valótlan
állítások mentén kényszerülünk végezni a bérlő és a bérbeadó közé szorulva.
A Klebelsberg Központ az NGM által fenntartott intézményekhez képest
rosszabb anyagi kondícióval kénytelen működni, A Központon belül pedig a
vidék

prioritást

élvez

a

fővárossal

szemben.

Gyakran

szembesülnek

tankerületünk intézményei azzal, hogy nem a fenntartó/működtető megértése,
jószándéka hiányzik a szükséges felújításhoz ( horribile dictu fejlesztéshez),
csak egyszerűen nem létezik az a pénzügyi keret, amiből ezt végre lehetne
hajtani. Attól a vezető kollégától, aki erre nyilvánosan fel merte hívni a
figyelmet, látványosan elhatárolódtak.
A Központ korábbi vezetője által körvonalazott költségvetési tárgyalásokhoz
(tankerület / iskola), az intézményi prioritásokhoz forrás rendeléséhez a
felosztható, tárgyalható forrás továbbra is hiányzik. A tavalyi jobb év után
visszatértünk a korábbi sivár mederbe, reményeink egyelőre nem teljesültek.
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2. Az éves munkaterv feladatainak teljesítése (a
munkatervben tervezett feladatok alapján)

A 2018/2019-es tanév munkatervének értékelése – igazgatói
beszámoló
A tanév munkatervének teljesítése, értékelése
Hagyományos rendezvényeink
Feladatok és megvalósulásuk

ideje

augusztus
25-28.

program

Gólyatábor

szeptemb
er 3.

tanévnyitó

09.13.

1. szülői értekezlet
+ Szülői Szervezet
ülése
"Sütemény hét"

oszt

DÖK

Kiss Tamás + DÖK

10.A

Barnáné Szabó
Renáta

Kósik Dorottya,
Néma-Regős Szilvia,
Turi András, Porhajas
László, Támer julanna,
Kelemen Krisztina,
Kozma Éva, Gara Zsolt,
Pálosné Ferber
Terézia

tanév rendje, kapcsolat
tartás,kiemelt időszakos
feladatok (e-napló
hozzáférés)
finom hagyomány és
diákönkormányzati tőke
A kevesebb néha több
elve érvényesült.

DÖK
Kelemen
Krisztina+10.B, Kiss
Tamás + DÖK

9. osztályok
Nyíri-Szabó Eszter
Porhajas László
Porhajas László

Farkas Gábor

.osztályfőnökök

10.13.
október
10.06.

Aradi vértanúk
napja
megemlékezés az
1956-os
10.19.
forradalomról:
november OKTV:

Új helyszín, csak mi,
bevált. Kiváló szervezet
fejlesztő, beszoktató.
Elképesztően sok munka,
fergeteges hangulat.

Könnyed, kedves, illő.

osztályfőnökök

gólyahét
10.B+
09.06-07. Gólyaavatás
DÖK
Széchenyi
megemlékezés,
nyakkendő átadás,
09.20.
koszorúzás
9.A
Diákcsere
október
Dürenben

Családi nap

résztvevő
felelős szervező szervező

tapasztalat,
visszajelzés,
következő évre
vonatkozó
tanulságok,
eltérések, ötletek

osztályfőnökök,
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főzőverseny, előadások,
családi vetélkedő
Rendkívül sikeres,
összehozó program. Túl
sok előadás, kicsit
túlszerveztük.
megemlékezések
osztálykeretben
iskolai dekoráció

osztályfőnökök
biológiából, angol

Szalagavató
11.B ,
9.NY
DÖK

11.23.

Porhajas László,
Kósik Dorottya

Kurucz Petra,
testnevelők, Dök, Kiss
Tamás,Korompai
Tünde, Nyíri-Szabó
Attila

Fogadóóra
Fekete-Nagy Zoltán
igh

11.29.
októberáprilis
12.06.

Természettudomá
nyi vetélkedők
Mikulás + túra

DÖK

Nyílt Napok :5
alkalom

12.20.
01.15.
januárfebruár
január
01. 20.

01.22.

Adventi
megemlékezések,
4 alkalom
9.A
Osztálykarácsonyo
k
Mitológiai
vetélkedő
Alkotó pályázat
8. évf. felvételi
vizsga:
Magyar Kultúra
Napja

02.01.

félévi
bizonyítványok
kiosztása

02.05-06.

előrehozott
osztályozó vizsgák

Pálosné Ferber
Terézia, Marton
Ervin, Bóka Edit
Kiss tamás, Battyány
Ferenc
Farkas Gábor igh
(tájékoztatók,
szervezések)
Fekete-Nagy
Zoltán igh
(jelentkeztetés +
honlap
információk)

Nyíri-Szabó Eszter /
műsor

szaktanárok

nyelvből és médiából
1-1 tanulónál, a
továbbjutás határán
rutinos szervezés, bevált
kis újítások, kiváló
hangulat, kulturált
szórakozás, több kis
újítással, melyek beváltak,
új működtetővel
magasabb színvonalú
szolgáltatással
alacsony látogatottság a
kívánthoz képest, 9.
évfolyamon többen és
egészen más attitűddel,
pedagógiai tanácsok
kérésével, tisztelettel,
bizalommal
Jópofa környezettudatos
feladatok, csekély számú
érdeklődő.


Az iskola
népszerűsítésében
igyekeztünk világosan,
egyszerűen, pozitívan
nyílt órát tartó
kommunikálni minden
tanárok, DÖK segítők,
csatornán, valamint
alma mater
minden alkalmat
kommandó
megragadni.
az adventi lelki
jászolkészítés
folyamatához kedves,
mély gondolatokat adott
Pálosné Ferber Terézia ismét
osztályfőnökök

Héger Ágnes
Mészáros Márta

Farkas Gábor igh

magyar matek szakos
tanárok / javítás

Mészáros Márta,
Kiss Tamás

Farkas Gábor, NyíriSzabó Attila

osztályfőnökök

Farkas Gábor igh
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Pontosan és
fegyelmezetten ment.
A résztvevők száma
csökkent.
Hagyományos,” fele sem
igaz” rádiós vetélkedő!
szülői megtekintés
dokumentálásának
ellenőrzése
nagy érdeklődés, változó
siker, a sikerkritériumok
sikertelen intonálása

02.04.

február
02.01.

02.15.

02.15.

02.18.

02.23. és
25.

betekintés a
központi
írásbelikbe
2. szülői értekezlet
+
Szülői Szervezet
ülése
Széchenyiemlékplakett /
szavazás
érettségi és
felsőoktatási
felvételi
jelentkezés
határideje
középiskolai
jelentkezés
határideje

02.28.

szóbeli felvételi
Kommunista
diktatúra
áldozatainak
emléknapja

03.14.

Március 15-ei
megemlékezés

04.12.

DÖK-nap DÖK

04.11.

Széchenyi
megemlékezés 10.a

04.10.
04.11.

All about UK
Költészet napja

szervezett
Farkas Gábor igh

osztályfőnökök
intézményvezető

osztf. mk.

nevelőtestület, DÖK

tájékoztatás, összegzés,
tervezés, kérések
A legfontosabb üzenet
közvetítése a
célcsoportnak elmaradt.
finomítottunk a
módszeren és tartottuk a
határidőket
alapos adminisztráció,
még korábban kezdve
biztonságos rögzítés

Farkas Gábor igh

intézményvezető

Farkas Gábor igh
Fekete-Nagy Zoltán
igh

titkárság/ adatrögzítés
+ Fekete-Nagy Zoltán
igh /informatikai
háttér + Farkas Gábor
igh / beosztás

titkárság, DÖK,
szaktanárok

digitális megoldásaink
biztonságos és elegáns
végrehajtást
eredményeztek
Jól szervezett. A digitális
rendszerük, a szűrők, a
napok, a feladatok
beváltak, a terhelésnél a
tavalyi kéréseket
akceptáltuk. Pozitív
visszajelzések a
résztvevők túlnyomó
többségétől. A
tájékoztatást
kibővítettük.

osztályfőnökök
profi előadás, nagyszerű
„közönség” a
tornateremben

Vereckei Gyöngyvér,
Kelemen Krisztina

Kiss Tamás

Barnáné Szabó
Renáta és Mohay
Erika

Komlósi Réka
Varga Zsuzsanna,
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angolos
munkaközösség

városismereti vetélkedő,
kiváló szórakozás a
tanulóknak, pazar
szervezés, jó hangulat
A névadó halála
alkalmából tartott
megemlékezésünket
hagyományosan az
alapítványi ösztöndíjak
kiosztásával, legjobbjaink
méltatásával kötjük egybe
sikeres és tanulságos évi
országismereti
vetélkedőnk tájjellegű
sütizéssel és
tánctanulással
modern trubadúr

Bíró Glória

04.15.

04.16.

fakultációs
jelentkezések 2.
kör vége
Holokauszt
áldozatainak
emléknapja

előadás, beszélgetés mai
magyar költővel
Elektronikus
igényfelmérés
rögzített idősávok az
órarendhez
majd papír alapú
jelentkezés (tanár
névvel).
Előrelépés, kiszűri a hibát,
a nem teljesíthetőt, a
nem igényeltet.
Matematikából és
természettudományokból
ugrásszerűen növekedő
igény.
osztálykeretben

Fekete-Nagy Zoltán
igh

osztályfőnök
Ünnepélyes búcsú
méltóan szervezve,
odaillő lélekkel és
viselkedéssel.

11.évf

05.03.
05.0605.09-10.
05.29.
06.04.

06.17-26.
06.18.
06.20.

évközi

január és
május

Ballagás olyam Nyíri-Szabó Eszter
Írásbeli érettségi
vizsgák
Farkas Gábor igh
Osztálykiránduláso
k
OKM
NÖN

Szóbeli érettségik
Tanévzáró 10.c
Beíratás a 9.
évfolyamra
kisérettségik,
háziversenyek,
évfolyam mérések,
regionális
versenyek
múzeum- és
színházlátogatások
holokauszt
előadások
Határtalanul 10.c
Kirándulás
Nürnbergbe 12.a
Krókusz projekt
Nyelvi hét NyugatAngliában és

felügyelők, javítók

osztályfőnökök
Farkas Gábor igh

felügyelet kompenzálása
az érettségi ügyeleti
beosztásnál
felkészítés!!!

osztályfőnökök

Farkas Gábor igh

jegyzők, szaktanárok

Turi András

Nyíri-Szabó Attila
osztályfőnökök,
iskolatitkár, segítők

szaktanárok
osztályfőnökök,
szaktanárok
Turi András, OlaszSzabó Erzsébet
Néma-Regős
Szilvia
Néma-Regős
Szilvia
Kiss Tamás
Barnáné Szabó
Renáta
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sok külső akadály,
páratlan belső
összefogás, növekvő
motiváltság és
eredményesség

téli, nyári
nyári

Walesben
Te szedd kéken 11.c
sítábor,
kerékpártúra, vízi
tábor
ásatás

Marton Ervin

Támer Julianna
Kiss Tamás

Az iskolai szintű vetélkedők számára, méretére irányuló elvárások helyét az
osztályok és fakultációs csoportok, tevékenységi- és érdeklődési körök szintjén
szervezett programok, valamint a pályázati támogatásból megvalósított
kirándulások, aktivitások vették át. A tavalyi kínálat mellett - Estöri versenyhez
kapcsolódó programsorozat , Operakaland, színházlátogatás, PIM, múzeum
látogatás, sítúra, UK meghódítása, Planetárium, Csodák Palotája, kerékpártúrák
és nyári evezős túra, sítábor, alternatív helyszínű és témájú kihelyezett magyar-,
történelem-, biológia-, fizika- és rajzórák sora - idén az erdélyi Határon túl
program , a Te szedd kéken mozgalomba kapcsolódásunk, a Krókusz projekt
hozott új színt, valamint a Yad Vashem Intézet által képzett kollégáink
holokauszt témájú előadás sorozatával bővült repertoárunk.
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Képzési kínálat (nem változott idén sem)
Nappali tagozaton
0001

nyelvi előkészítő osztály ( angol, 10-13. évfolyam óraterve a nyelvi

tagozat 9-12. évfolyamé) haladó és kezdő szintről
0002

mozgóképkultúra és médiaismeretek ½ osztály

0003 emelt szintű biológia ½ osztály
0004 általános tagozat ½ osztály
0005 művészeti oktatás, rajz -vizuális kultúra, ill.

ének-zene szakirány) ½

osztály
Esti tagozaton évfolyamonként egy osztály, 4 évfolyamos általános tantervű
A nappali tagozatos képzési kínálat szerkezeti állandósulása és a tagozat/nyelv
struktúra állandósulása jelenleg a stabilitás, a kiszámíthatóság erényét
hordozza, amelyhez az elmúlt 4 évben a minőség látványos javulása párosult.
A kimeneti célok erősítése és a kompetenciamérések tapasztalatai alapján a 9.
évfolyamos magyar nyelv és irodalom tantárgy (2017/2018), illetve a
matematika csoportbontása (2016/2017)

általános csoportbontására került

sor a Pedagógiai Program módosításával. Órakeret és szakember adott, a termek
magas kihasználtsága azonban szűk keresztmetszet.
A felsőoktatási továbbtanuláshoz 2020-tól már kötelező komplex B2
nyelvvizsga felveti a négy évfolyamos képzés két párhuzamos osztálya körében
nyelvi nívócsoportok létrehozásának igényét. Ennek órarendi nehézségei
szintén persze ismertek. Angol nyelvből ebben a tanévben a bevezetés lefedi az
összes évfolyamot, német nyelvből pedig a négy éves képzés (mostantól már)
három csoportjában is a tanulás szervezésben áttérünk erre a módszerre. Eddig
a megoldások fizikai korlátai még nem állták utunkat, az eredmények viszont az
elmúlt másfél évben is már igazolják a tervezetthez képest felgyorsított
bevezetés szükségességét és eredményesebb voltát.
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A 11–12. évfolyamon a négy művészeti tárgy (Ének-zene, Vizuális kultúra,
Dráma és tánc, Mozgóképkultúra és médiaismeret) kerettanterveiből szabadon
választhatóan tölthető fel a Művészetek órakerete. A jelenlegi felosztás hosszú
távon nem kedvező, a 2013-as potenciál miatt alakult ki, szélesítése hosszabb
távon

indokolt.

Átalakítása

szükségszerű,

megoldás

még

nincs,

álláspályázatainkban igyekszünk a lehetőséget megteremteni. Idén először a
költözés óta – az igen magas átlagok mellett ugyan – de nem telt meg a
művészeti és a biológia tagozat, rendkívüli felvételit kellett kiírnunk. Erre ugyan
hatalmas kereslet mutatkozott, azonban meg kell érezzük a lehetőségeink
korlátait, a kínálat frissítésének esetleges igényét, így az informatika tagozat
bevezetésének elvi feltételeivelismét élénken foglalkozunk.
Az esti tagozat esetében az elektronikus napló vezetésében továbbra is komoly
hiányosságok mutatkoznak, az okmányok pontos kiállítása terén az ott tanítók
egy része nem képes megfelelni.
A felnőttoktatás formáját vizsgálni kell, mert a lemorzsolódás csökkentése és a
tanulmányi eredményesség növelése továbbra sem kellően eredményes.
Átstuktúrálódott az igénybe vevők összetétele. A döntően 20 év alatti tanulók
esetében olykor kiváló képességek mellett is hiányzik a következetesség és a
kitartás. A családjaik által nem kellően támogatott és még nem kellően önálló
fiatalok tömegesen morzsolódnak le.
A 9. évfolyamra tartósan alacsony az igény, itt a legkisebb a megtartás.
A 2014-es estis kerettanterv szerinti módosításokat a tantárgyfelosztásba
átvezettük, az alapjául szolgáló Pedagógiai Programban is megjelenítettük.
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Beiskolázásunk alakulása
Nappali tagozat 9. évfolyamára jelentkezők és felvettek jellemző adatai:
Év/adat
2001.

jelentkezők
száma
149

jelentkezők
közismereti átlaga
3,34

első körben
felvettek száma
37

felvettek
közismereti átlaga
3,63

tanévnyitó
létszám
68

2002.

450

3,89

117

3,91

137

2003.

451

3,91

129

3,96

150

2004.

436

3,90

119

4,002

134

2005.

546

3,96

138

4,002

147

2006.

535

4,01

113

4,08

115

2007.

556

4,10

122

4,08

130

2008.

568

3,98

121

4,09

134

2009.

431

3,89

90

4,00

103

2010.

435

3,82

128

3,71

143

2011.

425

3,78

104

3,79

128

2012.

351

3,76

67

3,8

89

2013.

359

3,75

65

3,82

67

2014.

355

3,80

93

3,89

93

2015.

468

3,75

102

4,02

101

2016.

645

3,92

99

4,16

98

2017.

763
745
815

4,08
4,16
4,20

102
98
84

4,29
4,43
4,46

97

2018.
2019.

92
83

A nappali tagozat osztályszáma és tagozat létszáma tanévenként:
9. évfolyam

10. évfolyam

11. évfolyam

12. évfolyam

13. évfolyam

Összesen

Létszám

2000/2001.

3

5

6

5

x

19

473

2001/2002.

3

3

5

6

x

17

398

2002/2003.

5

3

3

5

x

16

386

2003/2004.

5

5

3

3

x

16

406

2004/2005.

5

5

5

3

x

18

447

tanév/ osztályok száma
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2005/2006.

5

5

5

5

x

20

514

2006/2007.

4

5

5

5

x

19

502

2007/2008.

4

4

5

5

x

18

498

2008/2009.

4

4

4

5

1

18

503

2009/2010.

3

4

4

4

1

16

454

2010/2011.

5

3

4

4

1

17

476

2011/2012.

4

5

3

4

1

17

440

2012/2013.

2+1

4

5

3

1

16

374

2013/2014.

3

2

4

5

1

15

374

2014/2015.

2+1

3

2

4

2

14

345

2015/2016.

3+1

2

3

2

1

12

337

2016/2017.

3+1

3

2

3

-

12

346

2017/2018

3+1

3

3

2

-

12

351

2018/2019

3+1

3

3

3

-

13

376

2019/2020

3+1

3

3

3

-

13

375

+ : NYEK átszámozása miatti változás jelölése
A jelentkezők száma évente
900
815
800

763

700

645
568
546 535 556

600

500

745

450 451

468
436

431 435 425

400

351 359 355

300
2002. 2003. 2004. 2005. 2006. 2007. 2008. 2009. 2010. 2011. 2012. 2013. 2014. 2015. 2016. 2017. 2018. 2019.
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A jelentkezők és a felvettek közismereti átlagai
4,5

4,43

4,46

4,4
4,28

4,3
4,16

4,2

4,08 4,08 4,09

4,1
4

3,96

4,002 4,002

3,91

4,01

3,9
3,8

4,1

3,96

3,89

3,82
3,79 3,8
3,71
3,82

3,7

4,2

4,06

3,89

3,98

3,89 3,91 3,9

4,17

4,02

4

3,92

3,8
3,78 3,76
3,75
3,75

3,6
3,5
2002. 2003. 2004. 2005. 2006. 2007. 2008. 2009. 2010. 2011. 2012. 2013. 2014. 2015. 2016. 2017. 2018. 2019.
jelentkezők közismereti átlaga

felvettek közismereti átlaga

Központi felvételi (felvettek) Széchenyi vs. országos
40
38,1
35

35,7
33,87

32,9

32,75
30

31,2
29,9

29

26,7

25
24,12

23,8

23
20

20,4

19,5

18,5

18,3

15
2016.
Szövegértés Széchenyi

2017.

2018.

Szövegértés országos

Matematika Széchenyi

2019.
Matematika országos

A beiskolázási időszakban a Nyílt napok magasabb számát megtartottuk. A
szülők számára is biztosítottunk az óralátogatási lehetőséget elektronikus
regisztrációval. A Nyílt napok látogatottsága az elmúl években folyamatosan
nőtt, csak a regisztrálható helyek száma szabott határt.
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A jelentkezők száma nőtt, 4 év alatt több, mint duplájára nőtt,úgy, hogy
közben a jelentkezettek átlaga is magasabb lett, a felvettek közismereti
eredménye 6 tizeddel lett jobb .
Korábban a középmezőny sűrűbb és erősebb lett, idén az alsó ponthatárokat is
tovább emelhettük már.
A hátrányok túlkompenzálása miatti aránytalanságok beavatkozást igényeltek.
A pontosabb szűrés érdekében a kibővített vezetőségi ülésen részben adatbázis
elemzés alapján új minimális részpontszám szűrőket állítottunk be, másrészt
a munkaközösségek igényei szerint tagozatonkénti felvételire álltunk vissza.
A meghallgatottak számát felülről is igyekeztünk mérsékelni: kedvezményezetti
kör kialakításával(a korai szóbeli időpontok fontossága miatt előre rögzített :
70%-ot

elérő

központi

írásbeli).

A

mentesítettek

túlkompenzálását

megszüntettük. Eredményes, közülük is a gimnáziumba való felkészültségű
és mentalitású tanulók kerülnetek be ebben az évben.
A tanulók adatait és eredményeit olyan online adatbázisba rögzítettük, ami a
kereséseket,

beosztásokat,

rangsorolást

megkönnyítette,

valamint

a

hibaszázalékot minimálisra csökkentette.
Az angol nyelvi előkészítőn a szóbelit mindenkinek kötelezővé tettük.

Amit megtartottunk:
- Nyílt-napok és nyílt órák magas száma,
- szülők számára megnyitása.
- Elektronikus regisztráció és bejelentkezés.
- Elektronikus beosztás lekérdezés.
- A „nagy” vizsganap léte, illetve annak előre hozása. (2)
- 6 szempontú, névre szóló értékelőlap a szóbeli vizsgához.
- Nyelvi csoportos mérés, beosztáshoz és tankönyvrendeléshez, júniusban
(május).
- Kiszámítható, változatlan tagozat / nyelv szerkezet.
- Külső tájékoztatási lehetőségek maximális kihasználása,
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- Prezentációink és tájékoztató anyagaink folyamatos csiszolása.
- Tanulóink bevonása a lebonyolításba.
Amit még előrelépési lehetőségnek jelöltünk:

-

Az egységes felvételi feladatok, művészeti / nyelvi / biológia, általános,
média szerinti tovább bontása.

-

A szóbeli felvételi tanulónkénti időtartamának növelése.

-

A tájékoztatás átláthatóságát – döntően az iskola honlapján, rendszeres
ismétléssel, jó kiemeléssel, megfelelő magyarázattal, elsődlegesen az
eljárásrendi kérdésekben -, informativitását növelni.

-

A szóbeli behívás kritériumait részpontszámok szintjén is megfogalmazni,
a behívás szintjét tagozatonként eltérően, az előző évi adatok alapján
reálisan emelni.

-

A rangsorolás pontszámát előző évi bázison szintén emelni a szóbeli
behívás szempontjaival egyezően.

-

A 2017/2018-as tanévre való beiskolázástól kezdődően az osztályonként
felvehető létszám 32-re csökkentése. (Nem releváns az iskolák közötti
mozgás miatt.)

-

A diákok fokozottabb bevonása a lebonyolításba.

A beiskolázottak tanulmányi eredményének örömteli növekedésével nem
nőtt arányosan a központi írásbelin elért eredményük, azonban így is az
országos átlag felett 6 -6 ponttal , az olló tovább nyílt javunkra. Ezt az
elvárások és a hozzá vezető út tervezésénél figyelembe kell vennünk, amint
azt az elmúlt három évben is tettük.
A tagozatok közötti jelentős különbségek idén eltűntek, a bejutási
pontszámok és a leggyengébb tanulmányi eredmények látványosan
emelkedtek. A kiegyensúlyozottan, megbízhatóan jó tanulmányi átlagra
évfolyamon belül egységesebb és magasabb szintre vezető módszerekkel
dolgozhatunk.
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Az egyes évfolyamok közötti drasztikus eltérések miatt is létkérdés, hogy az
alacsonyabb évfolyamokon az egyre javuló közösségek számára egyre
magasabb szint elérését biztosítsuk. Ennek érdekében a bukások és főleg az
évismétlések elkerülése tanulóval és tanárral szemben is fokozott elvárás.
(Ösztönzéssel,

módszertani

és

értékelési

alkalmazkodással,

nem

kozmetikázással.) Ebben idén a vártnál is szebb eredményt értünk el. A
beiskolázás eredményében rejlő potenciált is csak így lehet kiaknázni, illetve
még tehetségesebb és szorgalmasabb, motivált diákokat megszólítani.
A diákság összetétele lassan változik: A diákság többsége már Budapestről,
ezen belül is növő a dél-Budaiak száma, a többiek a közeli agglomerációs
körzetből érkeznek. Az óraterhek tudatos csökkentése mellett ez is hozzájárul a
tanórán kívüli programok jobb szervezhetőségéhez.
Tanulóink nemek szerinti összetétele : 65 / 35 % a lány - fiú arány. Ezt a
tényezőt is egyre gyakrabban kell figyelembe venni az iskolai programok
kialakítása során. Szociokulturális összetételük még mindig vegyes, széles
skálájú, de érezhetően javuló, ami több színtéren is kellemes változásként
képeződik le. Talán ennek is köszönhetően magas szinten befogadó és
diszkriminációmentes a tanulói közösség is. Ugyanakkor a családi háttér és a
belőle fakadó neveltségi szint, igényszínvonal a magasabb évfolyamok néhány
tanulója esetében az iskolatípusnak és képzési céljainak még mindig nem felel
meg.
Az iskola csendes belbudai elhelyezkedése és nagyobb részben felújított állapota
továbbra is vonzó tényező. A belső folyamatok (nevelés / oktatás /értékelés /
pedagógiai

kommunikáció)

ráhangolása,

a

partnerkapcsolatok

hozzáigazítása terén a pozitív példák, jó gyakorlatok száma nőtt, a belső
elfogadásban végre majdnem egységes egyetértés mutatkozik.
A kedvező bemeneti adatokat a tanulmányi eredményekkel, azok
tendenciájával összevetve a lassító, illetve ellentétes irányú folyamatok,
akadályok elhárítására, mérséklésére a források azonosítását elvégeztük,
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igyekszünk a problémákat rövidre zárni, ez a tanév pozitív visszacsatolást
hozott.
A Pedagógiai Program hozzáigazítása mellett a kiscsoportos és egyéni
tehetséggondozás, a versenyfelkészítés és az iskolai programkínálat terén is
az aktuális igények felmérése és kielégítése kiemelt fontosságú feladatunk.
A beiskolázás eredményében rejlő potenciált is csak így lehet kiaknázni,
illetve még tehetségesebb és szorgalmasabb, motivált diákokat megszólítani.
A bent lévők motiváltságának fenntartása érdekében a túlzott biztonságra
törekvő leértékeléseket és a nyilvános országos sztenderdektől jelentősen
eltérő egyéni értékeléseket tűzzel és vassal próbálja a vezetőség kiirtani –
növekvő sikerrel. Folytatjuk.

Az esti tagozaton hagyományosan augusztus végén és szeptember első
hetében iratkozott be a tanulók fele.
Az évközi lemorzsolódás tavalyhoz képest nem csökkent.
Az esti-levelező tagozatos osztályok száma, a tagozat statisztikai
létszáma tanévenként:
Tanév/osztályok
száma

9.

10.

11.

12.

Összesen

Létszám

évfolyam évfolyam évfolyam évfolyam

2000/2001.

2

2

2

2

8

265

2001/2002.

3

3

2

2

10

365

2002/2003.

4

3

3

2

12

500

2003/2004.

4

3

2

3

12

433

2004/2005.

4

3

3

2

12

431

2005/2006.

3

3

3

3

12

383

2006/2007.

3

3

3

3

12

398

2007/2008.

3

3

3

3

12

372

2008/2009.

2

3

3

2

10

290

2009/2010.

3

2

3

2

10

290
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2010/2011.

2

2

2

3

9

227

2011/2012.

2

2

2

2

8

208

2012/2013.

2

2

2

2

8

191

2013/2014.

2

2

2

2

8

184

2014/2015.

1

1

1

1

4

116

2015/2016.

1

1

1

1

4

116

2016/2017.

1

1

1

1

4

116

2017/2018.

1

1

1

1

4

121

2018/2019.

1

1

1

1

4

91

A tanügyi folyamatok áttekintése, szabályozottsága javult, a szaktanári,
kiemelten az osztályfőnöki adminisztráció rendkívül eltérő, néhányak esetében
elmarad a minimálisan elvárttól. A megtartásra irányuló tevékenység csekély. A
tanügyi információk átadásának folyamatát igyekeztünk csiszolni, de nagyon
messze vagyunk még az elfogadható együttműködéstől. Az elektronikus napló
használatával kapcsolatos feladatok és az erre épülő további teendők nem
minden kolléga számára teljesíthetőek.
A minőség javítására irányuló törekvéseinkből csak minimálisat sikerült
eddig megvalósítani a tagozaton. Az új estis iskolatitkár az egyébként is ritka és
nehézkes kommunikáció feljavításába motiváltan fogott bele, idén pedig
megpróbálta a kölcsönös információ átadást, valamint az eljárásrend
begyakorlását irányítani. Részsikereket könyvelhet el.
A felvett tanulók többsége fiatal, nappali tagozatról frissen kimaradt.
Számukra elsősorban nem a tanulmányi, hanem a bejárással, beszámolással
kapcsolatos életvezetési, önszabályozási elvárás a nehezen teljesíthető, ebből
fakadóan változatlanul igen magas a fluktuáció.
Legalább a végzős évfolyamra markáns, több lépésből álló intézkedés
sorozat végrehajtása szükséges.
A 9. évfolyam iránti igény folyamatosan hanyatló, indítása minden eddiginél
kérdésesebb. A távoktatásra való átállás a jelenlegi személyi állománnyal nem
kivitelezhető.
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A tanulmányi eredmények alakulása
Az érettségi tárgyak és az összesített átlag alapján:
tanév

magyar ir.

magyar ny.

történelem

matematika

angol nyelv

átlag

2013/2014

3,15

3,26

2,89

2,68

3,47

3,39

3,3

3,22

2,93

2,77

3,62

3,46

3,13

3,32

3,09

2,75

3,59

3,45

3,06

3,14

2,88

2,82

3,9

3,46

3,06

3,33

3,05

2,98

3,79

3,66

3,54

3,83

3,21

3,20

3,72

3,69

magyar ir.

magyar

történelem

matematik

angol

iskolai átlag

a

nyelv

félévi
2014/2015
félévi
2015/2016
félévi
2016/2017
félévi
2017/2018
félévi
2018/2019
félévi

tanév végi

ny.
2010/2011

3,22

3,33

2,87

2,65

3,32

3,26

2011/2012

3,23

3,35

2,95

2,68

3,31

3,38

2012/2013

3,4

3,36

3,19

2,82

3,44

3,46

2013/2014

3,24

3,39

3,03

2,82

3,58

3,44

2014/2015

3,26

3,34

3,04

2,67

3,63

3,46

2015/2016

3,06

3,16

3,11

2,86

3,6

3,46

2016/2017

3,15

3,24

3,05

2,89

3,69

3,56

2017/2018

3,36

3,39

3,00

3,01

3,76

3,59

2018/2019

3,69

3,82

3,43

3,34

3,84

3,79

A sikert nem kell magyarázni, bár hasznos érteni, mitől lehetett. Az elért
eredmények összképének várakozáson felüli alakulása miatt a lényegesen
csökkent elégedetlenségre okot adó jelenséget kizárólag az érintettek és a
vezetőség szeretném elemezni, kezelni.
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A nappali tagozatos tanulók bukási aránya félévekben és a június 15-ei
(javító vizsga előtti állapot) alapján:
Tanév/%
2001/2002
2002/2003
2003/2004.
2004/2005.
2005/2006
2006/2007.
2007/2008.
2008/2009.
2009/2010.
2010/2011
2011/2012
2012/2013
2013/2014
2014/2015
2015/2016
2016/2017
2017/2018
2018/2019

Félév
25,4
33,8
31,8
29,4
23,0
22,8
26,3
29
37,4
39,1
38,7
27,6
33,3
34,3
31
29
23,7
17,8

Év vége
15,4
17,5
17,9
13,4
10,8
9,9
16,3
11,9
13,7
22
21,8
10
11,5
16
14,6
12,3
9,2

2,7 

140

124
120

105

100
80

75

81
68
54

60
40

36

41

59
48

41
31
22
10

20
0
12/13

13/14

14/15

15/16

bukott tanulók száma

16/17

17/18

18/19

bukások száma

A tanév végi bukások és a bukottak száma tendenciájában és értékében is
nagyságrendi javulást tükröz.
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A tanév végére az átlagok tantárgyanként és osztályonként így alakultak

3,59

2,9

2,9

3,86

2,73

4,71

11.A

3,79

3,54

3,43

3,36

3,57

3,18

3,73

11.B

4,04

3,61

4,07

4,31

3,59

2,94

11.C

4,1

3,77

3,68

3,84

3,61

3,07

4,13

12.A

3,17

3

2,72

2,67

3,72

3,5

4,83

12.B

4

3,75

3,79

3,71

3,48

3,07

12.C

4,07

3,83

3,8

3,2

3,7

3,63

4

4,31

3,84

3,69

3,82

3,84

3,59

4,28

Tantárgyi
átlag

2,7

3,42

3,04

Irodalom

Tanulmányi
átlag

4,24

10.C

2,6

Testnevelés

4,88

3,6

4,32

Kommunikáci
ó

4,15

3,77

4,88

Életvitel

3,96

3,75

4,5

10.B

3,4

Történelem

4,25

3,66

10.A

4,35

Informatika

3,86

3,59

3,86

Vizuális
kultúra
Mozgóképkul
túra és
médiaismeret

4,21

4,32

Ének

4,53

9.C

Művészeti
ismeretek

3,92

4,12

Földrajz

3,75

3,85

4,12

Biológia

4,29

4,37

4,85

Kémia

4,07

4,74

9.B

Fizika

4,28

4

9.A

Etika

4

4,06

4,29

Matematika

Francia nyelv

4,33

4,52

4,65

Olasz nyelv

Német nyelv

4,59

9.NY

Nyelvtan

3,92

Szorgalom

4,63

Magatartás

4,39

Osztály

Angol nyelv

idén:

4,58

4,03

4,33

3,44

3,19

3,22

4,22

3,56

5

4,67

4,41

4,04

4,68

4,09

4,03

3,33

3,36

3,36

3,58

4,64

4,52

4,12

3,52

4,58

3,96

3,14

3,07

3,36

4,08

3,93

2,89

4,14

4,14

3,96

3,07

4,63

3,77

3,56

3,36

2,68

4,32

4,18

4

4,61

4,32

4,21

4,83

4,03

3,31

2,69

2,97

3,5

3,75

3,81

4,34

4,25

3,03

4,53

3,63

3

2,72

3,41

3,28

3,07

3,48

4,24

4,17

3,41

4,38

3,46

3,74

4,62

2,5

3,43

4

2,46

4,69

2,66

2,86

4

3,59

4,87

2,87

3,03

2,5

2,67

4,33

2,92

4

2,89

3

3,39

2,74

4,33

3,34

4,69

2,94

3,5

4,67
5

4,67

3,43

4,5

3,18

3,40

3,74

4,11

4,2

5

3

4,41

3,58

4,41

4,5

3,21

4,43

3,69

4,55

3,1

4,5

3,61

4,2

3,55

4,71

3,75

3,83

4,25

3,11

3,67

4,46

3,38

4,77

3,93

4

3,11

4,46

4,63

3,69

5

4,1

3

3,8

4,57

4,48

3,76

4,52

4,25

4,23

3,43

4,32

4,57

4,03

3,79

Az összevetés kedvéért a tavalyi átlagok:

Osztályok

9.A

nyelvt irod

tört

ang

ném

fra

4 4,03 3,37 3,83 3,62 4,11

9.B

3,61 3,36 3,06 4,13 3,73

9.C

2,94 3,23 2,84 4,16

3,4 3,25

9.NY

4,03 4,15 4,33

10.A

3,42 3,48 2,87 3,55 3,47 3,58

10.B

3,56 3,26 2,93

10.C
11.A
11.B

4 3,24

3 2,68 2,65 3,38 2,88 3,88
3,1 3,05 2,75

3,6

3,2 3,43 2,91 3,21

2,5 3,88
3

11.C

3,75 3,56 2,84 3,56 3,24 3,67

12.B

3,58 3,54 3,63 3,92 2,43

12.C

3,12 3,39 3,17 3,69 3,75 3,88

Átlag

3,39 3,36

ol

mat

fiz

kém

bio

föld

én

r

műv test

info méd

et

életv kom Átlag

3,86 3,97 3,23

4 3,33 4,87

4,81 4,37 4,43

3,98

3 3,39 3,12 3,33

3,48 3,06 4,58

4,41 4,24 4,24

3,66

2,9 2,97 3,06 3,33 3,03 2,97 4,13
3,39

4,57

4,1 3,94

3,43

4,4 4,61

3,21 2,65 3,26 3,23 3,19

2,9

4,1

2,8 2,72 2,85 2,74 3,04 3,19 3,19 4,11
3,16 2,88 3,47 3,21 3,15 3,03 4,18
2,5 2,65
3,54 2,67 3,14
2,45 2,41
3,1 3,09

3,6

4,5

2,86

4,5 4,39

3,43
3,39

4,42 4,03

3,31
4,65

3,43

4,1 3,38 4,49

3,44

5

4,34

5

4,5 4,07 4,08

4,69

3,55

2,92

4

5 4,91

4,55

4 4,08

5

4,08

3 3,89

4

5

4,69

5 4,33

5

3,89

3 3,76 3,28 3,82 3,11 3,01 2,96 3,01 3,27 3,72 3,56 4,59 4,43 4,45 4,23 4,09 4,77

3,99

2,76

3
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4,13

4,36 4,07 4,24

4,35 4,22 3,75
5

2 3,34 4,67

4,1

3,65
3,7
4,1

3,59

Év végi iskolai átlagok tanévenként
4
3,9
3,78

3,8
3,7
3,56

3,6

3,46

3,5

3,46

3,46

3,38

3,4
3,3

3,44

3,59

3,26

3,2
3,1
3

+
Az iskolai tanulmányi átlag egy év alatt 2 tizeddel javult!
Az elégtelenek száma nagyságrendileg csökkent és az elégtelen év végi
érdemjegyet kapott tanulók száma (31 10) is.
A 9.NY 4,33-as átlaga, valamint a 9.A és a 10.A előkészítő évfolyamhoz
képest megőrzött 4 egész fölötti tanulmányi színvonala.
Az érettségin eredményekben és a kompetencia mérésen, a nyelvvizsgák
arányában (9.NY erősebb csoport 80%, 10.A egésze 76%), az emelt szintű
vizsgák számában és eredményében, az emelt szintű képzésre jelentkezők
számában mind növekedő tendencia mutatkozott.
A kimagaslóan és egységesen javuló eredményesség mögött az előző
évekénél szorosabb összefogás, jobb együttműködés áll.

Figyelembe véve az idén elért eredményeket és a valamivel kevésbé sikeres
minimális területen is végbement kedvező változásokat, ide ebben az évben
nem szeretnék semmit se írni
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Érettségi eredmények

Középszintű eredmények / %

Tantárgy
matematika
magyar nyelv és
irodalom
történelem
angol nyelv
német nyelv
biológia
fizika
kémia
informatika
földrajz

2011. 2012. 2013. 2014. 2015. 2016. 2017. 2018. 2019.
53,94 55,48 49,93 45,3 47,1 55,4 53,9 58,2 51,33
64,33 62,77 64,2 61,3 55,8 61,4 59,29 64,9 67,28
59,69 56,23 60,67 59,9
57 56,8 54,06 62,3 64,46
70,89 67,86 62,05 65,9 58,6
66 65,39 66,3 66,19
63,33 68,09 77,17 69,7 58,6 57,2 50,75 63,3 66,25
63,53
68
69
68 60,7 64,8 61,8
58 59,71
67
55 75,75
91
73 72,7
76
21 ------44
34 -----53 ----45 -------65 ------64,83 63,58 57,8 56,5 59,8 53,6 66,35 70,5 68,97
59 65,44 61,86
45 60,8 67,5
59 63,5 80,00

A középszintű érettségi eredmények átlaga 64%-ra javult (3,89) a
tavalyihoz képest további 1% fejlődést mutatva. A korábbi évek
hasonló beiskolázási alapon kapott kimeneti értékeit meghaladja,
ami mögött két fő okot érzékelünk:
-

a felkészítő munka pozitív értelemben vett rutinja, a hozzáadott
érték aktívuma,

-

a tanulók körében tapasztalható, tanuláshoz, továbbtanuláshoz
való attitűd mérlegének szintén pozitív irányba történt
átfordulása. ( A zölddel jelölt értékek az elmúlt 9 év
viszonylatában elért legjobb eredményt jelölik. ) A tanév során
gyengén teljesítők tisztességgel felkészültek, a többiek pedig
igyekeztek erejükhöz mérten a legtöbb tantárgyból a továbbtanulási
tervükhöz illő eredményeket elérni. Hangulatában, erkölcsiségében,
eredményességében egyaránt felülmúlta az előző éveket a
vizsgázók és a vizsgáztatók tevékenysége.

Nőtt az emelt szintű érettségik száma és az összes végzőshöz mért
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viszonyszáma, valamint a vizsgák eredményessége ( 37 vizsga, 4,6
átlag, 0,48 eszv/végzős).
Kiemelkedő ezen belül is: előrehozott angol nyelvi érettségik
eredménye 18/18 jeles.
Minden vizsga sikeres volt.
A

középszintű

matematika

eredmények lógnak

ki

egyedül

látványosan lefelé. Az ok, az ún. kompetencia alapúság térnyerésére, a
hosszabb, szöveges feladatok logikai és szövegértési részének növekvő
súlyára vezethető vissza. Ezt sajnos nem a bemenetnél (tanterv,
tankönyv, tanárképzés, feladat gyűjtemény, próba mérősorok), hanem a
kimenetnél pontosítják, így a korrekció lassú és nehézkes, az
oktatáspolitika

által

indirekt

módszerekkel

kommunikált.

Természetesen reagálunk rá, a pontos előrejelzések hiánya miatt
elvesztegetett időt és lehetőséget viszont sajnáljuk. Elsődlegesen a jó(4)
felkészültségű tanulók számára jelent gondot az átállás a nagyobb
önállóságot igénylő feladatok átlátása. A PISA mérések eredményeire
-

A vizsgabizottság tagjainak együttműködése különösen az első
héten egészen kiemelkedő volt. A második héten a külső
zavarkeltés összes hatását már nem tudtuk kivédeni, szerencsére a
vizsgázókra ezt nem vittük át – mi nem felejtettük el, kiért-miért
vagyunk itt.

-

A vizsgaszervezés során több nem várt, külső okból származó

komoly probléma jelentkezett. Egyrészt egy visszamondást követően a
Kormányhivatal nem tudott érettségi elnököt biztosítani

egyik

vizsgacsoportunkhoz. Ez részben a Kormányhivatal diszkriminatív
megbízási szokásaira, részben pedig az Oktatási Hivatalnak az
Kormányhivatallal szembeni szándékos akadályozására vezethető
vissza.

Mindkettő

elfogadhatatlan,

saját

működésük

céljának,

alapelvének ellentmondó. Összevonással, elnöki rugalmassággal mi
voltunk kénytelenek a lehető legkevesebb eltérést okozó megoldást
találni az utolsó pillanatokban.
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A VEKOP továbbképzések egy részét a pályázati menedzsmentnek –
pályáztató és elbíráló, szerződő a fenntartó – sikerült 9 hónapnyi
semmittevés után a szóbeli érettségi alattra szervezni (előzetes kéréseink
ellenére),

az

alapfeladat

ellátásának

súlyos,

tudott,

gondatlan

veszélyeztetésével.
Az elsődleges a kármentés, helyettük és nélkülük is.
Szintén felmerül azonban a kérdés: mi a célja és a feladata a
tankerületeknek, és mi a teendő olyankor, amikor pont ennek az
ellenkezőjét képviselik ellentmondást nem tűrően?
Mindkét esetre vonatkozóan: nem pusztán közérzeti gondok ezek,
hanem olyan erkölcsi és szakmai dilemmák, amelyeknek jelzésére most
már tartósan nem érkezik jobbító szándékú válasz, illetve beavatkozás.
Az esti tagozaton sajnos tovább csökkent a teljes vizsgát tevők aránya.
A szóbeli vizsgák ezen a tagozaton is kivétel nélkül eredményesek
voltak.
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Két év alatt az eszv mutatót és a nyelvvizsga arányt is duplájára kell emelni, ami
a jelenleg rendelkezésre álló adatok szerint reális és jó úton vagyunk hozzá.
A következő tanév végén várható értékek viszont, dacára a 2020-as érettségi
változásokra 3 éve folyó rendkívül tudatos felkészítésnek, a továbbtanulási
lehetőségek egy éves, átmeneti, helyi visszaesését prognosztizálják.
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3. Az országos kompetenciamérés adatai és azokból adódó
fejlesztési feladatok
OKM
Szövegértés

Matematika

Saját 2007.

559

519

Országos átlag 2007.

506

499

Országos gimnáziumi átlag 2007.

570

557

544 / 1705

514 / 1697

Országos átlag 2008.

497

490

Országos 4 évf. gimnáziumi átlag 2008.

551

534

556 / 1734

507 / 1657

Országos átlag 2009.

496

489

Országos 4 évf. gimnáziumi átlag 2009.

551

534

Saját 2010.

1677

1600

Országos átlag 2010.

1620

1613

Országos 4 évf. gimnáziumi átlag 2010.

1735

1696

Saját 2011.

1667

1635

Országos átlag 2011.

1617

1635

Országos 4 évf. gimnáziumi átlag 2011.

1723

1724

Saját 2012.

1613

1626

Országos átlag 2012.

1603

1632

Országos 4 évf. gimnáziumi átlag 2012.

1706

1727

Saját 2013.

1620

1656

Országos átlag 2013.

1620

1640

Országos 4 évf. gimnáziumi átlag 2013.

1725

1735

Saját 2014.

1620

1681

Országos átlag 2014.

1597

1631

Országos 4 évf. gimnáziumi átlag 2014.

1705

1723

Saját 2015.

1656

1681

Országos átlag 2015.

1601

1645

Országos 4 évf. gimnáziumi átlag 2015.

1708

1738

Saját 2008.

Saját 2009.
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Saját 2016.

1692

1678

Országos átlag 2016.

1601

1641

Országos 4 évf. gimnáziumi átlag 2016.

1716

1733

Saját 2017.

1665

1699

Országos átlag 2017.

1613

1647

Országos 4 évf. gimnáziumi átlag 2017.

1711

1735

Saját 2018.

1708

1720

Országos átlag 2018.

1636

1647

Országos 4 évf. gimnáziumi átlag 2018.

1735

1733

Matematikából és szövegértésből is jóval az országos átlag fölött, a
gimnáziumi átlagot szorosan megközelítve szövegértésből javulóan (2.)
legjobb

saját

eredmény),

matematikából

minden

korábbi

mérés

eredményénél ismét még jobban (!) teljesítettek tanulóink.
Az egyéni fejlődés személyre szabott értékei és a regressziós egyenes alapján
látott kép nincs összhangban. A második viszonyítási csoporthoz tartozásunk rég
nem áll fenn. A 43 és a 21 képességpontos javítást az előző évhez képest nem
érzékelni mérhető pozitívumként szintén megkérdőjelezhető. Az idei értékelés
egyrészt a szokottnál 3 hónappal később érkezett, másrészt a kiértékelés több
olyan pontot mutat, mely a korábbihoz képest a szakszerűség visszaesését
mutatja, így kedvező és felfelé ívelő tendenciájú eredményeinknek nem tudunk
felhőtlenül örülni.
A 2006-os és a 2016 beiskolázás azonos színvonala miatt jó az összevethetőség.
Szövegértésben és matematikából is kis növekedés mutatható ki.
A tendencia továbbra is lassan javuló. A javító / rontó diákok aránya évek óta
enyhén pozitív mérlegű, a javítók aránya előző évhez képest csökkent.
A korábbi években kitűzött célokat jelentősen megközelítettük, a haladás
tempója a remélttől kicsivel elmarad.
A próbamérések gyakorlatának visszaesését a módszertani változások még csak
részben kompenzálják, két év múlva jelenik meg reálisan ennek eredménye is a
képben. E tanórai gyakorlat megerősítése mellett az évi 1-1 ösztönzően
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kiértékelt próbamérést továbbra is igényelem, indokoltnak látom, valamint a
megfelelő mentális felkészítést, a motiváltság és felelősségtudat további
növelését.
Továbbra is a 4 éves gimnáziumi átlag elérése és meghaladása (jövőre! a
terv szerint) a feladatunk.
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2018.

Általános intézményi viszonyítási mutatók
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Matematika
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A középiskolák és ezen belül a gimnáziumok közt is átértünk az erősebb
félbe, ami örömteli.
Néhány egészen gyenge - a visszakeresések alapján nem egyszerűen
magyarázható – teljesítményt kiemelt figyelemmel kezeltünk, ezek okainak
megfejtésén

és

kiküszöbölésén,

a

teljesítmények

személyre

való

visszabontását és indokolt esetben ennek közös megbeszélését és cselekvési
terv készítését követően, jelenleg is dolgozunk. Ebből a szempontból is
kedvezőtlen a feldolgozási idő elhúzódása.
A B-jelű osztály rontott jelentősen a tanulók korábbi méréseken nyújtott
teljesítményéhez képest, míg a többiek javítottak. Az osztályban az ide
vezető tényezőket jelenleg is vizsgáljuk.
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Szövegértés
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A lényeges eltérést tavalyhoz képest a 4-esről az 5-ös szintre kerülő 15%-nyi
tanuló jelenti. (30,3+30,3% --> 15,5+47,6%).
A korábbi méréseken elért eredményeikhez képest – dacára az intézményi
horizonton javuló eredménynek – a tanulók mindhárom osztályban
alulteljesítettek, a 10.B osztály (2018/2019-ben 11.B) teljesítménye itt is
kirívóan

rosszabb

a

másik

két

teljesítményéhez képest.
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osztály

önmagához

viszonyított
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Az ábra önmagáért beszél sajnos – az eredmény hiába jó, ezekkel a
tanulókkal még többet kellett volna elérni - , ugyanakkor egy jelentős okozó
tényezőt reményem szerint kiiktattunk már jóval a jelentések előtt, a
2018/2019-es tantárgyfelosztáson keresztül lényegesen hasznosabb és
testhezállóbb feladat kiosztással.
A minőség nem a „leadott” tananyag nehézségében és a jegyek elitista
alkalmazásában,

hanem

a

tantervi

megfelelésben,

a

módszertani

sokszínűségben, a motiválási készségben, az empátiában és főként mindig az
aktuális célcsoport képességét, felkészültségét és céljait is integráló
nevelésben-oktatásban rejlik.
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NETFIT mérés
2018/2019.
A mérést évről-évre szervezettebben hajtjuk végre. Az eredmények is
pontosabbak és kedvezőbbek, szűkebb viszonyítási csoport szinten viszont még
mindig kedvezőtlenek.
Társadalmi réteggel, anyagi háttérrel, szociokulturális háttérrel szorosan
összefügg a táplálkozás, versenysport és mindennapos testedzés, az általános
testkép és a hozzá kapcsolódó motiváltság és tudatosság. A beiskolázás
változásából adódó változás minket is új eljárások kidolgozására és új célok
kitűzésére kell inspiráljon. A hatás a mérésekben nyomon követhető. Javul az
általános fizikai állapot bekerüléskor és jellemző a tanévek között
bekövetkező pozitív változás a már bent lévők körében, amit nevelési
eredményként könyvelünk el. A mindennapos testedzés második éve működik,
a legtöbb sportágban a mi viszonylag kis iskolánk diákjai indultak a kerületben
és a legtöbb pontot is mi szereztük. Életmód- és gondolkodásmódbeli
átalakulásunk mérhető, tapintható – és nagyon jó érzéssel, tanulóinkra és
pedagógusainkra való büszkeséggel tölt el.
Testtömeg index és testzsír s% mutatókban idén nem léptünk tovább, de
pozitív, hogy az életkor emelkedésével – főként a testzsír % mutató jelentősen javul, ami az évfolyamok közt részben hozott különbség, részben
az itt töltött idő alatti tudat formálódás eredménye.
Az állóképességi ingafutás mutatóinak javulása a fizikai felkészültség és az
attitűd javulását már jóval látványosabban képezi le. Ezzel együtt az aerob
fittségi mutatókat a vázizomzati mutatókhoz még mindig zárkóztatni kell.
A fejlődéshez továbbra is a „piros mezők” kiiktatása az elsődleges cél (a
bemelegítő futások elbliccelését megakadályozni, még több futással,
intenzív helyváltoztatással járó labdajátékot és játékos feladatot beiktatni).
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4. Tehetséggondozás érdekében végzett tevékenységek és
azok eredményei
Jelenleg a Pedagógiai Programba iktatott nívócsoportok, bontások és
fakultációk adják a tehetséggondozás gerincét.
Belülről a 22 heti óra fölötti sávba esése miatti motiváltság csökkenés és a
22-26-os sávba eső kedvezmények generálta lehetőség csökkenés kedvezőtlenül
befolyásolja, pedig növekvő rá az igény, másrészt a fejlődés egyik kulcsa és
mozgatója. Kívülről pedig a 5 jogszabály szerint még igénybe vehető álláshely
visszatartása kényszerű gazdálkodási okból. Kevés az érdeklődési kör és a
verseny felkészítő szakkör. Ezekből kell valamilyen módszerrel a következő
tanévekben többnek az életre hívásához az utat megtalálni.

Emelt szintű képzések
A korábban is adott jogszabályi szint felett biztosított számú előkészítős
tantárgyhoz és az önálló csoportos emelt magyar és történelem oktatáshoz
képest a közelmúlt előrelépését a nyílt fakultációs óra (regisztrációs úton)
gyakorlat bevezetése, valamint a kétkörös, szintén digitalizált felmérésű
igényfelmérés és jelentkezés létrehozása jelenti.
Az

iskolapszichológus

bevonását

kezdeményeztük

tehetséggondozási,

pályaválasztási, továbbtanulási programjainkba.
Nőtt az érdeklődés és a színvonal az emelt képzésekre, a korábbi keretek
kezdenek szűknek bizonyulni.

Nyelvvizsgák és továbbtanulás
A B2 nyelvvizsgák aránya a végzősök körében 20% körül volt, míg a 9. és a 10.
évfolyamon már most magasabb ez az arány, 3 év alatt a 60% elérhető a
kimenetnél. A tanulási stratégiákat és az iskola lehetséges támogatási formáit a
tanulókkal és a szülőkkel át kell beszélni, meg kell értetni. Összefogható további
- 75 -

igény esetén pedagógiai program szintű lépéssel, illetve a tantárgyfelosztás, a
fakultáció és a nívócsoport célkitűzéseinek módosítása útján reagálunk a
következő tanév során.
A továbbtanulási jelentkezések száma, az emelt szintű vizsgák száma, aránya,
eredményessége felkészültség és eredményessége – különösen a szóbeli
vizsgarészen – mérhetően nőtt. A következő évi felsőoktatásba lépési szabályok
miatt mindezek dacára 2020-ban a felvettek számában átmeneti visszaesés is
előfordulhat az összes eddigi erőfeszítés dacára, de még ezen is próbálunk
igazítani.

Ismételt javaslataink:
 előkészítő választáshoz kapcsolódó szülői értekezlet visszahozása,
többszöri tanulói tájékoztatás, elektronikus igényfelmérés, a jelentkezés
elmulasztásának, illetve változtatásának határidejében a jogvesztő jelleg
betartatása.(10.)
 A felvi funkcióinak értő megismertetése.(10.)
 Személyes pályaválasztási tanácsadás, illetve annak elősegítése.(11.)
 Életvitel

tantárgy

pályaválasztást

támogató,

felkészítő

jellegének

erősítése, végrehajtás ellenőrzése.(12.)

Versenyeredmények
Idén az OKTV második fordulójába nem kerül be versenyzőnk, biológiából és
vizuális kultúrából 1-2 ponton múlt legjobbunknak.
Az Estöri csapatversenyen idén kevésbé látványosra sikerült csapataink
szereplése.
A tavalyihoz képest az egyéni és csapatos nevezések száma nőtt akárcsak a
tantárgyak száma – és valamelyest az eredményesség is (irodalom, anyanyelv,
biológia). A matematikát népszerűsítő versenyeken (Bolyai, Zrínyi, Medve)
való megjelenésünk további szélesítése a cél.
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Egy fő a Nemes Tihamér Országos Informatika Versenyen döntőbe jutott –
hárman kerültek be a második fordulóba – 51. helyen végzett, gratulálunk!
Testnevelésből létszámunkhoz, az aktív sportolók arányához és a fiúk számához
viszonyítva egyaránt kiválóan szerepeltünk, kerületi szinten az 1. helyet
szereztük meg, több egyéb kupát és címet is elhódítva. Példaértékű más
területeken való hasznosításra is, mivel több lényegesen jobb adottságú
intézményt

sikerült

ismételten

megelőzni.

munkaközösségi beszámolóban./
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/Részletes

eredményeink

a

5. Felzárkóztatás érdekében végzett tevékenységek és azok
eredményei

Felzárkóztatás
Az intézményi felzárkóztatás több szinten zajlik:
 egyéni fejlesztés
 csoportos időszakos felzárkóztatás
 egyéni időszakos felzárkóztatás
 egyéni eseti felzárkóztatás
 csoportos (fél)éves felzárkóztatás
 tanulószobai segítés
 tanulópárok szervezése
Ezek közül az egyéni időszakos felzárkóztatás és az egyéni fejlesztés a
leggyakoribb és leghatékonyabb egyben. Előrelépésünk a tanév végi tanulmányi
mutatók alapján nem kérdéses.

A különleges bánásmódot igénylő tanulók oktatása, nevelése
Hátrányos helyzetűek gondozása
A nyilvántartás hozzáférhető, de a hozzá kapcsolódó eljárás megszigorítása
miatt alig akad, aki végig tudja járni a státusz megítéléséig vezető utat. Mivel a
külső pályázatokat is (ÚT a ….pályázatok) többnyire ehhez kötik, ezért külső
segítségre gyakorlatilag nem számíthatunk. Segíteni próbálunk, taneszközzel,
ösztöndíjjal, célzott alapítványi támogatással. Ezek a források is egyre
szűkülnek. A jó szó és a törődés nem kerül pénzbe: pályaválasztási és mentális
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tanácsadással

–

osztályfőnök,

iskolapszichológus,

fejlesztő

pedagógus

bevonásával igény és szükség szerint - próbáljuk támogatni őket.

SNI, BTMN
Iskolánkban a sajátos nevelési igényű (a megismerő funkciók vagy a
viselkedés fejlődésének organikus okra visszavezethető, vagy vissza nem
vezethető tartós és súlyos rendellenességével küzdő) tanulók integrált oktatása,
nevelése, fejlesztése folyik.
Négy éve az átszervezett (elvont) utazó fejlesztőpedagógus hálózat pótlására
saját embert vehettünk fel. Új kollégánk gyakorlott szakember, és olyan
empatikus pedagógus, aki több tanulónk énképét jelentősen tudta már rövid idő
alatt is javítani, önbecsülésüket helyreállítani. Az intézmény többi folyamatában
is igyekszik ideje és ereje szerint részt venni. Hamar és sikeresen illeszkedett be.
Jelenleg 3 SNI-snek minősített, valamint 28 BTMN-es tanulónk van. Főként
diszkalkulia maradványtünet, illetve figyelemzavar a többségük problémája, de
akad diszlexia és diszgráfia maradványtünetes, beszédzavaros, magatartási és
beilleszkedési problémásnak jelzett tanuló is.
A helyi határozatokat (mentesítés az értékelés egésze, vagy egyes részei
alól, hosszabb idő biztosítása a követelmények elsajátítására) a szakértői
bizottság véleményében foglaltak szerint alkotjuk meg és vesszük
figyelembe.
A területileg illetékes gyógypedagógiai intézmény szakmai szolgáltatását
igénybe vesszük a tanulók rendszeres kontrolljában, a személyre és tanévre
bontott fejlesztési terv elkészítésében. Javaslataik alapján korrigáljuk általános
fejlesztési terveinket, biztosítjuk a szükséges taneszközöket.
Szakvéleményük alapján óra fejlesztő foglalkozást tartunk számukra
egyénileg, vagy párosan. A tankönyvek ingyenességét az SNI-s tanulóknak
biztosítjuk.
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A vizsgálatkérések, valamint a határozatok a fejlesztés mellett az
optimalizált

számonkérési-

és

vizsgafeltételek

biztosíthatóságára

és

begyakorlására irányulnak.
Személyiségük
hátrányaikból

eredő

fejlesztésére
esetleges

kiemelt

figyelmet

konfliktusokat

fordítunk.

igyekszünk

A

megelőzni,

szegregálásukat, diszkriminálásukat meggátoljuk. Pszichés gátlásaik oldását
kompenzációs technikák elsajátíttatásával segítjük elő.
A nevelési tanácsadókkal a középiskolás fokon értelmezhető és segítő
hatású tartalmakban való megállapodás problémás olykor, néha a szülőket
nehezebb meggyőzni az érdekeiket legjobban kiszolgáló útról.
Az intézmény pillanatnyi gyakorlata megítélésem szerint példa értékű
ezen a területen.
A szülők bizalma és szakmaiságunkba vetett hite ezen a téren látványosan
nőtt.
Nehézségek: könnyebben fordulnak könnyítési, mentesítési vizsgálati
kéréssel hozzánk. A nem indokolt eseteket szerencsére a szakemberek
viszonylag jó arányban szűrik ki. Közérthetően: nem mindenkinek van tényleg
tanulási zavara, vagy ha van, akkor nem biztos, hogy az, illetve akkora. Vannak
a rendszernek potyautasai.
A másik: a hasonló ellátást nyújtó intézmények alacsony száma miatt
megnövekedett a tanulási problémával küzdők érdeklődése intézményünk
irányában. Itt jelentős feladataink vannak annak helyes kommunikálásában,
hogy a gimnáziumi oktatási célok teljesítése ebből a körből csak azok részére
reális, akik valóban csak egy-egy területre korlátozódó részképesség zavarral
küzdenek, a többi területen viszont átlagos gimnáziumi, illetve átlag feletti
teljesítményt képesek nyújtani. Számukra a biztosított kedvezmények és a
fejlesztő foglalkozások biztosítják a középiskola sikeres, továbbtanuláshoz is
alkalmas elvégzését. De az integráció és a megfelelő haladási tempó is csak
akkor biztosítható, ha számuk nem jelentős a tanulóközösségen belül (10%
alatt).
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A súlyos, speciális, több területre kiterjedő zavarok esetén ez az
intézménytípus nem alkalmas számukra.
Harmadik: a végrehajthatatlan szakvélemények. Lényegében bármit
előírhatnak, fellebezni csak a szülő tud, 15 napja van rá. A tanügy egyéb
területeivel – pl. érettségi vizsgaszabályzat – való ütközését egyedül a
Kormányhivatal kontrollálhatná és javíttathatná. Ők pillanatnyilag nem
terveznek ezzel foglalkozni. Mindenki a köznevelési intézmény vezetőjét
utasítja és ellenőrzi.
Negyedik: az ún. „Taigetosz-törvény”, amit az első észrevételemben leírt
visszaélések hívtak életre, de a valós problémával rendelkezők tömegeit érintik
hátrányosan. Feladat előre menekülni. Az életbe léptetett jogszabály működése
során a vele szemben megfogalmazott aggályok többségéről azt igazolta, hogy
alaptalan pánikkeltés volt, de fenntartjuk véleményünket, hogy a jogszabály
jelenlegi formájában több problémát fog okozni, mint ahányat megold.
Szakvéleményes

tanulóink

éves

teljesítménye,

valamint

érettségi

eredményeik megbízhatósága saját tevékenységünk minőségére egyértelmű
visszajelzést adott.
Megyünk tovább a magunk útján, mert látjuk, hogy törekvésünk és
gyakorlatunk is helyes és eredményes.
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6. Dokumentált óralátogatások tapasztalatai

Három fő területre tagozódik az ellenőrzés:

1. Új belépők akklimatizálása (magyar, angol, rajz,). Több alkalom,
megbízható/kiemelkedő eredmények.
2. Minősítések alkalmával 3x2-2 óra. Kiemelkedő pedagógiai tevékenység,
az „érettség” igazolása.

3. Visszatérő ellenőrzések az oktatás/értékelés színvonalában nehezen
vállalható kollégáknál: Ebben a tanévben nem került ilyenre sor,
szerintünk az előző tanévihez viszonyítva nem volt indokolt.
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7. Pedagógusminősítés, tanfelügyeleti látogatások
értékelése, továbbképzéseken szerzett kompetenciák
hasznosítása
Továbbképzési rendszerünk forráshiányos (pontosabban nincs forrása), a
dolgozókat ez hátrányosan érinti. A jogi keretek változásának érvényesítésével a
nyilvántartás és a terv jelentősen módosult, összességében ösztönző hatással.
Több

dolgozó

esetében

így

is

megoldhatatlan

az

aktuális

időszak

kötelezettségének teljesítése. Felkapott lett a szakvizsga, azonban ezeknek már
nincs fedezete. A POK-ok ebből a szempontból még alig funkcionálnak a
tervezetthez képest. TÁMOP - os ingyenes továbbképzéseket vadászunk
többnyire. Mivel csak saját zsebből fizetett és ingyenes továbbképzés között
lehet választani, a drága kurrens képzésekből többnyire kimaradunk, így kevés a
jól használható, továbbképzésen szerzett kompetencia. Hosszú évek óta először
a VEKOP ad intézményi szinten mérhetően használható kompetenciát
említésre érdemes mennyiségben.
A pedagógus minősítések tapasztalata: az intézményi összetartás és
tudásmegosztás miatt a minősítéseink sikeresek. A minősítésre való jogosultság
legfőbb pillére a szakmai évek száma, ami nem okvetlenül korrelál a tényleges
pedagógus kompetencia fejlettségi szinttel. Az egyes eljárások során nem a
pedagógus intézményi beválása és adekvát tevékenysége, hanem a minősítést
végzők

habitusa,

saját

intézményi

környezetük

befolyása,

minősítői

tevékenységükkel kapcsolatos attitűdje dominál. A mestertanári pályázat
továbbra is zártkörű rendezvény.
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8. Egészségnevelés, környezeti nevelés céljainak
teljesítése
Egészségnevelés
- tantervi (biológia és testnevelés elsősorban, kémia, fizika továbbá)
- mindennapos testedzés
- sportkörök és sportversenyek
- sítúra
- kerékpáros évközi túrák
- nyári kerékpáros és vízi vándortábor
- egészséges büfé kialakítása
- prevenciós és leszoktató előadások, tevékenységek
Környezeti nevelés
- épített környezet óvása
- épített környezet esztétikai javítása (dekorálás)
- tisztaság
- vizeink védelme tanórai
- energiatakarékosság
- levegő tisztaságának védelme
- szelektív hulladék gyűjtés
- zöld környezet ápolása és óvása, növényeink gondozása
- tantervi és példamutatásos környezettudatosságra nevelés
Idén kiemelkedően hozzá: Te Szedd Kéken, természettudományos
vetélkedő, Fenntarthatósági témahét - Egészségnevelési témanap/
vetélkedő.
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9. A vezető ellenőrző tevékenysége

A pedagógiai munka belső ellenőrzési rendje SZMSZ szerint
Vezetői ellenőrzés
Vizsgált terület
Oktatás
Tanítási órák

Módszer

Ki végzi
/hatáskör/

Dokumentálás

Információk
felhasználása

Beavatkozás
/szükség esetén/

Éves látogatási
terv szerint

Igazgató
Igazgatóhelyettesek
Munkaközösségvezetők

A minősítési
kézikönyv alapján

Pedagógusok
munkájának
értékelésénél,
besorolások
készítésénél,

Visszatérő
ellenőrzések

Tantárgyfelosztás

Mulasztások
igazoltatása

Választható órák
/Emeltszint, szakkör,
korrepetálás/

Írásbeli
Tanulmányi
jelentkezések
igazgatóhelyettes
vizsgálata
/évente május 15április 15-ig

Jelentkezési lapok
irattárózása

Tanórán kívüli
foglalkozások

Éves látogatási
terv szerint

Igazgató
Igazgatóhelyettesek
Mk. vezetők

Egyéni feljegyzések A foglakozások
alapján
további
tervezésénél

Osztályfőnökök
Igazgató és Igh.

Bejegyzés a
digitális naplóba

Tanulók értékelése
Érdemjegyek
osztályzatok száma, minősége
tantárgyanként
félévente
- dicséretek,
büntetések
Pedagógusok írásos
dokumentumai
tanmenetek

napló
-

Digitális

Minőségfejlesztés
tervében leírtak
Osztályfőnökök
szerint
Nevelési igh.

Szakmai
véleményezés
Jóváhagyás
Félévente

Havonta
haladási rész Havonta
mulasztások Félévente két
érdemjegyek alkalommal

Vizsgák:
Osztályozó vizsgák

Jogszerűség indokoltság
vizsgálata
Írásbeli-szóbeli

Javító vizsgák

Mk. vezetők
Igazgató

Érettségi vizsgák
-előkészületek

Munkaterv
alapján

Bejegyzés a
digitális naplóba
összegzést of.mkv.

Félévi ill. éves
értékelésnél

Megfelelő arány
kialakítása

Igazgatói
feljegyzésben

Tanórák
ellenőrzése során

Korrigálás

Igazgató és igh.,
Pedagógusok
munkájának
értékelésénél
Adatgyűjtésnél

Osztályfőnök
Osztályfőnök
Osztályfőnök

Tanulmányi igh

Nyomtatványok
Összegző
kérelmek iktatásával értékelésnél

Tanulmányi igh.

Iskola által készített
nyomtatványok
napló

Összegző
értékelésnél

Jelentkezési lapok
Nyomtatványok

Érettségire való
felkészítésnél

Írásbeli-szóbeli
„Kis-érettségi”

Tantárgyi
eredmények
vizsgálatánál

Szaktanárok
Tanulmányi igh.
Jegyző

Jelentkezési lapok
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Foglalkozások
megszüntetése,
vagy
megerősítése
Szóbeli- írásbeli
feleletek
arányának
kialakítása.
Egyenletes
értékelés

Hiányok pótlása,
korrigálás

Figyelemfelhívás
a törvényesség
betartására
Pontos
adminisztráció
Törekedni az
egységes
értékelésre
korrekció

-lebonyolítás

Versenyek
OKTV versenyek
-szervezése
-lebonyolítása
-értékelése
Házi versenyek
-szervezése
-értékelése
Mérések
OKÉV által
előírt
Munkaközös
ségek által szervezett
Taneszközök,
tankönyvek rendelése

kitöltése
Tételsorok
Beosztások
készítése,
megbízások

-Óraközi szünetek
rendje

Statisztikai
adatoknál
Pedagógusok
munkájának
értékelésénél

Versenykiírások,
ellenőrzése,

Mkv és tanulmányi Versenyek
igh.
Kiírása, oklevelek
munkaközösség vez.

Mérőlapok,
eredmények
ellenőrzése

Mkv. és tanulmányi
igh.

Pedagógusok
Ösztönzésmunkájának
értékelésénél,
Iskola rangjának
meghatározásánál Ösztönzés
Éves értékelésnél

Értékelések
Feladatlapok

Éves értékelésnél
Összehasonlítás
más iskolákkal

Korrekció

aláírás

Következő évi
rendelés

korrekciók

Osztályfőnökök ,
szaktanárok

Digitális naplóban

Osztályozó
értekezleten

Korrekció

Igazgatóhelyettesek

Feljegyzések,
ellenőrző könyv

A tankönyv lista
Igazgató
ellenőrzése
Tankönyvtámogat
ások
indokoltságának
ellenőrzése évente

Félévente
naplóban
osztályzat
Magatartás értékelése formájában

Házirend betartása:
-Tanulói jogok
érvényesülése

iratok

Jelentkezési lapok Tanulmányi igh
Internet
ellenőrzése
munkaközösség vez.

Nevelés
Tanulói
viselkedéskultúra

Tanórán kívüli
magatartás

Mkv.
Tanulmányi igh
Igazgató

Osztályfőnöki
megfigyelés és
rögzítésfolyamatosan

Nevelési igh.

A diákokat érintő
területek
vizsgálata
A helyszínek
folyamatos
ellenőrzése

DÖK patronáló
tanár
Igazgató

Feljegyzések

Of
.munkaközösségi
értekezleteken

Összegző
értékelésnél

Veszélyeztetettség
-nyilvántartás
vezetése

Tanítási órák
ellenőrzése
Számbavétel
tanévkezdéskor

Feljegyzések

Igazgató, igh., mkv.

nevelési igh

Tanévkezdéskor- tanulók
iskolaorvossal
szakszolgálati szűrése közösen
Prevenció
-egészségvédelmi
program
érvényesülése

Osztályfőnöki
órák és
rendezvények
látogatása

Szankciók
alkalmazása

Ügyeletes igh.
Ismételt
ellenőrzés

Feljegyzések
-Tanítási órák rendje

Dicséretek és
elmarasztalások
helyes arányának
alakítása

Összegző
értékelésnél
Iskolai összesítő
Egyedi ügyek
készítése digitálisan intézésénél
Gyógytestnevelés
biztosításánál

Igazgató, nevelési
igh.
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Egyéni feljegyzések Szülők bevonása,
tájékoztatás

Hatósági segítség
kérése
Mentességek
érvényesítése

Szabadidős
tevékenység
-tanulmányi
kirándulások

Munkatervben
előírtak szerint
Balesetvédelmi
oktatás megléte
szülői kérelmek
és engedélyek
megléte

Nevelési igh

Rendezvények
látogatása

Igazgató és igh.

-kulturális
rendezvények
Adminisztratív munka
Tanuló-nyilvántartás Számítógépes
program
folyamatos
karbantartása
Digitális naplók
ellenőrzése
Statisztikák
Okt. 1-jei
statisztika
adatainak
ellenőrzése
Digitális naplók
ellenőrzése
Tantárgyi
statisztikák:
Statisztikai
tantárgyi
elemzések
átlagok
Trendvizsgálat
jelesek,
félévente
kitűnők
bukások

Kirándulási tervek
dokumentálása
iskolai rend szerint

Felügyelet
biztosítása

Éves értékelésnél

Változtatások a
programokon

igazgató h.k

Számítógépes
nyilvántartás

Jelentési
Azonnali
kötelezettségeknél módosítás
Normatív
elszámolásnál
tantárgyfelosztás

Igazgató,
igazgató.h.k

Iktatott anyagok

Jelentési
Naprakész
kötelezettségeknél javítások
Normatív
elszámolásnál

Tanulmányi igh
osztályfőnökök

Félévi, év végi
értékelés

Oktatási és
nevelési célok
megvalósulásának
elemzése

Szülők
tájékoztatása
Közös
követelmények
kijelölése

Igazgató
Igazgatóhelyettesek

Aláírással

Változások
bejegyzése
folyamatosan

Javítás, pótlás

Igazgató

Aláírással

Javítás, pótlás

Hiányok pótlása

Dokumentumok:
-törzslapok,
bizonyítványok

Tanév végi
aláírások során
Osztályozó és
javító vizsgák
után

-érettségi iratok

Érettségi
befejezése után

-e-napló

Havonta –távollét Igazgatóhelyettesek
ellenőrzésnél
Tanév végén
aláírások során

Igazgató
igazgatóhelyettesek

Aláírással

Iskolai közösségek
DÖK
-szervezeti és
működési szabályzat

Dokumentum
elemzés

Igazgató

Iktatott anyag

-diákjogok
érvényesülése

Diákközgyűlés
szabályszerűsége

Igazgató
Dök –patronáló
tanár

Jegyzőkönyv

-Dök ülése

Ülések
jegyzőkönyvének

Nevelési igh.

Feljegyzés
jegyzőkönyv

-gyógytestnevelési
napló

Környezet
nevelési program
kialakításánál,
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Törvényes
működés
biztosítása

Hiányok pótlása
Hiányok pótlása

Jogszerűség
biztosítása
Következő évek
terveinek

Módosítások

ellenőrzése
-1 tanítás nélküli
munkanap
felhasználása
Szülői szervezet
-szülői értekezletek,
fogadó órák és azok
adminisztrálása

szülők folyamatos
tájékoztatása
gyermekük
tanulmányi és
magatartási
előmeneteléről
-szülői elvárások,
igények figyelembe
vétele

összeállításánál

Részvétel a
rendezvényen

Igazgató, igh

Iktatott anyag

Indokolt esetben
részvétel
Ellenőrző
könyvek
ellenőrzése

Igazgató
Igazgatóhelyettesek
Osztályfőnökök

Egyéni feljegyzés

Dokumentumok
ellenőrzése

Összegző
értékeléseknél

Javítani a szülők
részvételi arányát

Prevenció
tervezésénél

Szülői
vélemények
figyelembevétele

Feljegyzések

Nevelési igh
Tanulmányi igh
Igazgató

Évenkénti
felmérések
eredményeinek
érvényesülése

BÖLCS

Minőségbiztosítási
rendszer keretében
visszajelzések

-nyílt napok

Szakmai
munkaközösségek:
-munkatervek

Reklamációk
megelőzése
Intézkedési és
korrekciós tervek
készítése
9. osztályosok
beírásánál,
pályaválasztásnál

részvétel

Igazgató
Tanulmányi igh

Beiskolázás a
következő tanévre,
kérdőívek

Szakmai
véleményezések

Igazgató,
igazgatóhelyettesek

Feljegyzések

Tanév
tervezésénél

Kiegészítések

Leltárívek, füzetek

Beszerzések,
felújítások
tervezésénél

Javítások,
pótlások

-szertárak

Leltározás, az
éves terv szerint

-foglalkozások

Ellenőrzési
tervben rögzített
ütemezés szerint.

Igazgató,
és igh.

Feljegyzések
Éves értékelésnél

Kiemelt intézményvezetői ellenőrzési területek:

Tanügy
kérelmek és válaszok tartalmi és formai megfelelés
fejlesztési tervek
szűrővizsgálatok eredménye
mentességek / vizsgálat kérés, határozatok, adminisztráció,
kedvezmények gyakorlati biztosítása
- belső vizsgák engedélyezése, ütemezése, végrehajtása, adminisztrációja
- értesítések kiküldése
- hiányzások kezelése
-
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-

érdemjegyek száma, jegyek zárásának törvényessége
napló zárási teendők
napló, anyakönyv, bizonyítvány
KIR SZNY, beírási napló
statisztikai adatszolgáltatás
óralátogatás
minősítések, jelentkezések
továbbképzés
határidők betartása
adatszolgáltatások, beszámolók

Pénzügy
-

pénzkezelés
megrendelések, beszerzések
szerződések
teljesítés igazolás
pályázati források felhasználása, igazolása

Munkaügy
- távollét és igazolás ellenőrzés
- személyi anyag kezelés
- munkáltatói igazolások
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10. Adatszolgáltatás

ISKOLASZERKEZET
Vezetők:
o Int.vez.
o Int.vez.h.
o Int.vez.h.

Baski Ferenc,
Farkas Gábor Attila,
Fekete-Nagy Zoltán

A munkaközösségek vezetői:
o idegen nyelvi 1. munkaközösség
o idegen nyelvi 2. munkaközösség
o magyaros/ médiás munkaközösség
o történelem/társ.tud. munkaközösség
o mat/fiz/info munkaközösség
o természettudományi munkaközösség
o készségtárgyi munkaközösség
o osztályfőnöki munkaközösség

Mohay Erika,
Porhajas László
Kelemen Krisztina
Vereckei Gyöngyvér
Varsics Zita
Pálosné Ferber Terézia
Támer Julianna
Olasz-Szabó Erzsébet

Intézményi Tanács elnöke:
o Szabó Tímea
A könyvtár vezetése:
o Váradi Tünde
Intézményi munkavédelmi, tűzvédelmi és balesetvédelmi feladatok koordinálása:
o
Baski Ferenc intézményvezető / Korsós István gondnok
Tankönyvfelelős:
o
Nyíri-Szabó Attila
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PÁLYÁZATOK

A pályázat
benyújtása

Pályázat tárgya

Pályázati támogatás

Elbírálás

2018.11.11.

Újbuda Sportjáért

800eFt

nyert

2017.06.30.

VEKOP digitális tanulási
környezet

22 MFt

nyert

2018.03.31.

Kerékpárral a ….

600eFt

nyert

2018.04.30.

Kajak.kenu Szövetség nyári
evezős tábora

600eFt

nyert

2018.02.28.

Határtalanul2018

5,6MFt

nyert

2018.06.15.

Jad Vasem

x

nyert

2019.02.28.

Határtalanul2019

6MFt

elbírálás alatt

2018.10.

Krókusz Projekt

x

nyert

2019.04.

Waclav Felczak

3MFt

nem nyert
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TANULÓK, TANULMÁNYI MUNKA

2018/2019
tanév
373
373
99,5
3,79

nappali
Létszám
Ebből osztályozható
Hiányzási átlag
Tanulmányi átlag
Lemorzsolódással
veszélyeztetett tanulók

11

Bukott tanulók

10

Tantárgyi bukás
Kitűnő

22
9

Igazolatlan mulasztások megoszlása
1-10 óra

fő

Összesen

11-30 óra

117

31-50 óra

fő

35

fő

51 óra felett

1

fő

0

Tanulói létszámadatok – SNI, HH, HHH, BTM, magántanulók

Összesen

SNI-s tanulók
száma

HH-s
tanulók
száma

HHH-s
tanulók
száma

BTM-s
tanulók
száma

magántanulók
száma

3

2

0

25

5
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11. Intézményi önértékelés éves feladatai

Intézményi önértékelés éves szakasza

Pontszámok 1 nagyon rossz; 5 nagyon jó

Pedagógiai folyamatok - Tervezés
Az éves munkaterv
összhangban van a stratégiai
Hogyan valósul meg a
dokumentumokkal és a
stratégiai és operatív
munkaközösségek terveivel.
tervezés?
Pedagógiai folyamatok - Megvalósítás
Milyen az intézmény
működését irányító
A tanév végi beszámoló
éves tervek és a
beszámolók viszonya, megállapításai alapján történik
a következő tanév tervezése.
hogyan épülnek
egymásra?

2016. 2017. 2018. 2019.
3,3
3,7
3,8
4,7

4

Pedagógiai folyamatok – Ellenőrzés ------------------Pedagógiai folyamatok - Értékelés
A pedagógiai programnak és az
5
egyéni fejlesztési terveknek
Milyen a pedagógiai
megfelelően történik az
programban
egyénre szabott értékelés,
meghatározott tanulói
amely az értékelő naplóban
értékelés működése a
nyomon követhető.
gyakorlatban?
A tanuló eredményeiről
fejlesztő céllal folyamatosan
visszacsatolnak a tanulónak és
szüleinek/gondviselőjének.
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4

4

4,3

4,4

4

4

4,2

4,1

4,2

4,0

Pedagógiai folyamatok - Korrekció
Mi történik a mérési,
4,2
Évente megtörténik az
értékelési
önértékelés keretében a mérési
eredményekkel?
eredmények elemzése, a
(Elégedettségmérés,
tanulságok levonása,
intézményi
fejlesztések meghatározása.
önértékelés
Ezt követően szükség esetén az
pedagógusértékelés,
intézmény a mérési-értékelési
tanulói
eredmények függvényében
kompetenciamérés,
korrekciót végez.
egyéb mérések.)
Személyiség - és közösség fejlesztés - Elvárások
Az intézmény vezetése és
4
Hogyan történik a
érintett pedagógusa
tanulók szociális
információkkal rendelkezik
hátrányainak
minden tanuló szociális
enyhítése?
helyzetéről
3
Az intézmény
A szülők a megfelelő kereteken
közösségépítő
tevékenységei hogyan, belül részt vesznek a
milyen keretek között közösségfejlesztésben.
valósulnak meg?

4,1

4,2

4,3

3,4

3,8

4

3

3,5

3,5

4

4,2

4,3

5

5

5

5

5

5

4

4,1

4,1

2,8

2,9

3,0

Eredmények - Elvárások
Nyilvántartják és elemzik az
intézményi eredményeket:

Milyen mutatókat
tartanak nyilván az
intézményben?

- kompetenciamérések
eredményei
- tanév végi eredmények
tantárgyra, 2 évre
vonatkozóan
- versenyeredmények:
országos szint, megyei
szint, tankerületi szint,
települési szint
- továbbtanulási mutatók
- vizsgaeredmények
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4

(belső, érettségi,
4,9
felvételi, nyelvvizsgák),
- elismerések, kitüntetések
5
- lemorzsolódási mutatók
(évismétlők,
5
magántanulók
kimaradók, lemaradók
2,9
- elégedettségmérés
eredményei (szülő,
pedagógus, tanuló)
3,1
- neveltségi mutatók
Belső kapcsolatok, együttműködés, kommunikáció - Elvárások
A pedagógusok szakmai
4,8
5
csoportjai maguk alakítják ki
működési körüket, önálló
Milyen pedagógus
munkaterv szerint dolgoznak.
szakmai közösségek
A munkatervüket az
működnek az
intézményben, melyek intézményi célok
a fő tevékenységeik? figyelembevételével
határozzák meg.

Hogyan történik az
információátadás az
intézményben?

Az intézmény munkatársai
számára biztosított a
munkájukhoz szükséges
információkhoz és
ismeretekhez való hozzáférés.

3,4

Az intézmény külső kapcsolatai - Elvárások
Az intézmény a helyben
4,1
szokásos módon tájékoztatja
külső partereit (az
információátadás szóbeli,
digitális vagy papíralapú).
Hogyan kapnak
tájékoztatást a
partnerek az
A partnerek tájékoztatását és
3,8
intézmény
véleményezési lehetőségeinek
eredményeiről?
biztosítását folyamatosan
felülvizsgálják, visszacsatolják
és fejlesztik.
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4,9

4,9

5

5

5

5

3

4

3,3

3,3

5

5

3,3

3,4

4,0

4,6

4,6

4,7

3,9

3,9

4,0

A pedagógiai munka feltételei - Elvárások
Hogyan felel meg az
infrastruktúra az
intézmény képzési
struktúrájának,
pedagógiai értékeinek,
céljainak?

Az intézmény rendszeresen
felméri a pedagógiai program
megvalósításához szükséges
infrastruktúrát, jelzi a
hiányokat a fenntartó felé.

Az intézmény rendszeresen
felméri a szükségleteket, reális
képpel rendelkezik a nevelőHogyan felel meg a
oktató munka humánerőforrás
humánerőforrás az
szükségletéről.
intézmény képzési
struktúrájának,
A humánerőforrás
pedagógiai értékeinek, szükségletben bekövetkező
céljainak?
hiányt, a felmerült problémákat
idejében jelzi a fenntartó
számára.
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5

5

5

5

5

5

5

5

4,2

4,8

4,5

4,8

Összegzés:
A nevelőtestület idén, főként a tanév végén olyan eredményeket ért el
tanulóinkkal – bukások 70%-os csökkenése, 2 tizedes iskolai tanulmányi átlag
javulás, kitűnők számának növekedése, beiskolázási átlag, kompetencia
eredmény, érettségi átlagok emelkedése, hiányzások csökkenése fejenként 20
órával + a tanév végi, érettségi alatti összefogás, tanulóink motiváltságának
kézzelfogható növekedése, nyelvvizsgák és emelt érettségik számának,
arányának, százalékos eredményének emelkedése – amelyek visszaadták a
fejlődőképességünkbe vetett hitemet, helyreállították bizalmamat.
Köszönöm ezt az ajándékot!
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Közeljövő
Célok, feladatok:
Rövid távú:
 Távozók pótlása. Fenntartói jóváhagyások rendben, pályázók rendben,
alkalmazási iratok lassan készen.
 Vekop: képzések elvégzése (második képzéshez regisztráció! – szükséges
dokumentumok már elektronikusan megküldve). Második képzés
technikai előkészítése nyáron (hardver, szoftver, tematika). 2018/2019-as
tanévi 10-10 óravázlat pótlólagos feltöltése a 6 megvalósító pedagógus
által a 8 hónap késéssel megnyitott NKP felületre. Folyamatos
elektronikus informálás a publikáláshoz.
 Javító- és különbözeti vizsgák: 20/2012. és a PP szabályozását
maximálisan figyelembe véve, betartva.
 Leltár szeptemberben. Előkészítésének ideje szintén az érettségi
lebonyolítását ignorálta. Tartalma részben valótlan, elkészítésének
módszere szakszerűtlen, az előző és a jelenlegi fenntartó többrendbeli
mulasztásának, valamint együttműködésük hiányának a következménye.
Amit

tudunk

előre

tisztázunk,

a

lebonyolításban

maximálisan

együttműködünk. Csalásban, hamisításban azonban kényszerre sem
veszünk részt, a törvényességet a vagyon gazdájától és kezelőjétől is
megköveteljük.
 Önértékelés: Szokásossá váló differenciált béremelés elosztásához
végzett önértékelés augusztus végén. Felkészülés az intézményi
önértékelésre. Utolsó kísérlet a pedagógus önértékelések egy részének
OH-s felületen történő elvégzésére.
 Beiskolázás kisebb reformjai: Tagozatok, tájékoztatók, lebonyolítás
áttekintése, szükség esetén javaslat, döntés, szabályozás október 15-ig.
 Házirend csiszolása: Ellenőrző kérdés pl., a decemberben rögzítettek
szerint.
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Tanévi:
 PP további nyelvi célokhoz hangolása: Szülők és tanulók igényeire és
nagyon részletes tájékoztatására alapozott alternatívák kidolgozása
és szabályozása.
 Vekop: digitális tanórák (min. 40%/ kiválasztott csoport), + havi 1-1
digitális óravázlat NKP-re, eszköz megérkezés utáni mindennapos
használatúvá tétele, módszertani változás, workshopok.
 Leltár lebonyolítása.
 Intézményi tanfelügyelet októberben.
Belső kommunikáció és szervezet fejlesztése: Továbbra is alapfeladat a
hírek belső áramoltatásának egyre gyorsabbá és biztonságosabbá tétele, a
feladatok megfogalmazása, a kifelé irányuló információ mélységének
növelése,

stílusának

kötelezettség

csiszolása.

kölcsönös,

Lábjegyzet:

akárcsak

az

a

kommunikációs

alkalmankénti

hiányérzet.

Mulasztásainkkal, tévedéseinkkel lejárathatjuk az egész intézményt. Ne
tegyük! Saját mulasztásainkat, hibáinkat ne hárítsuk másra! 
 ÉS TOVÁBB, TOVÁBB a megkezdett fejlődés útján…

Folytatólagos:
 Az elsődleges, mérhető és nyilvános eredményű kulcsfolyamatok –
beiskolázás, érettségi, kompetenciamérés

– és azok mérhető

jellemzőinek tudatos és szignifikáns javítása, az országos 4 évfolyamos
gimnáziumi átlag fölé kerülés az alapcél.
 a hiányzások további csökkentése,
 digitális reformok és szemléletváltás folytatása,
 VEKOP pályázat végrehajtása,
 könyvtár használhatóságának növelése,
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 módszertani alkalmazkodás, megújulás,
 előtérbe kerülő tehetséggondozás,
 a partnerkapcsolatok fejlesztése,


felkészülés az aktuális minősítésekre, végezni tovább az önértékelést,

 szabályozók koherenciáját tovább javítani, a tudatosságot fokozni,

 fenntartónkkal a kapcsolattartás javítása,
 a nem vezetői és a nem kizárólagosan intézményvezetői feladatok
további

delegálása,

a

felszabaduló

idő

szervezetfejlesztési

tevékenységbe visszaforgatása,

 Belső kommunikáció és szervezet fejlesztése. Arculat őrzése,
kisugárzás növelés és javítása mellett.

 Hitelesség, megbízhatóság, lelkiismeretesség. Empátia. Motiválni és
motiváltnak lenni.

 Köszönöm az éves munkát és a figyelmet, az előttünk álló
feladatokhoz elegendő erőt és kellő motiváltságot kívánok!
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 Munkaközösségi beszámolók
 Jegyzőkönyv
 Jelenléti ív
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Osztályfőnöki munkaközösség beszámolója 2019.jún.26.

Osztályok

Osztályfőnökök

Helyettesek

9. Ny

Kósik Dorottya

Komlósi Réka

9. A

Vereckei Gyönygvér

Nyíri-Szabó Eszter

9. B

Kissné Dr. Pilbáth Zsuzsa

Gara Zsolt

9. C

Pálosné Ferber Terézia

Turi András

10. A

Barnáné Szabó Renáta

Mohay Erika

10. B

Kelemen Krisztina

Kurucz Petra

10. C

Néma-Regős Szilvia

Turi András

11. A

Olasz-Szabó Erzsébet

Sólyom Zsuzsa

11. B

Porhajas László

11. C

Marton Ervin

12.A

Jámbor Rita

12.B

Varsics Zita

12.C

Jákiné Tóth Judit

Korompai Tünde

Programok

időpont

Gólyatábor

2018.08.25-08.28.

Tanévnyitó

2018.09.03

2018.09.13.osztályfőnökök

Szülő értekezletek
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szervezők, résztvevők
Kiss Tamás, Kósik
Dorottya, Támer
Julianna, Turi András,
Marton Ervin,
Gara Zsolt, Porhajas
László, Kelemen
Krisztina, Pálosné Ferber
Terézia,
Kozma Éva, Néma -Regős
Szilvia

Barnáné Szabó Renáta és a
10.A

osztályfőnökök

Gólyahét

Széchenyi
megemlékezés

2018.09.06-09.07

Kelemen Krisztina és a
10.B, Kiss Tamás és a DÖK

2018.09.20 nagyszünet

Nyíri-Szabó Eszter, 9. és
10. osztályok
osztályfőnökkel, Porhajas
László

műsor

Nyíri-Szabó Eszter a 9.A
osztállyal

iskola nyakkendő
megrendelése

Porhajas László

9.és 10. osztályok az
osztályfőnökkel vettek
részt
2018.10.13. szombat
délelőtt

Családi nap

Aradi vértanúk
napja

2018.10.06

osztályfőnökök és
osztályok részvételével

osztályfőnöki órán
megemlékezés

2018.11.23.

Porhajas László és a 11.B
osztály, Kósik Dorottya és
a 9. Ny

Adventi
megemlékezés

2018.12.06

Nyíri-Szabó Eszter és
Pálosné Ferber Terézia
csütörtökönként az
osztályfőnöki órákon

Osztálykarácsonyok

2018.12.20

osztályfőnökök és
helyettesek

Félévi
bizonyítványok
megírása , kiosztása

2019.02.01

osztályfőnökök

Szalagavató

szervezők
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Szülői értekezlet és
Szülői Szervezet
megbeszélése
(02.01)

2019.02.07

Széchenyi
emlékplakett díj
odaítélése (02.15

2019.02.14

A kommunista
diktatúra
áldozataira
emlékezés
Az 1848-as
forradalomra és
szabadságharcra
emlékezés

02.28.

03.14.

osztályfőnökök
Jámbor Rita, Varsics Zita,
Jákiné Tóth Judit, OlaszSzabó Erzsébet

osztályfőnökök
a tornateremben
szervező: Vereckei
Gyöngyvér és Kelemen
Krisztina
Belvárosi verseny
osztályfőnökök és
helyettesek kísérték az
osztályokat

DÖK-nap

04.12

A holokauszt
áldozatainak
emléknapja

04.16

osztályfőnöki órákon
megemlékezés

05.03.

11. évfolyam az
osztályfőnökökkel és
Nyíri-Szabó Eszter

Ballagás

szervezés

tarisznyarendelés

Porhajas László

díszítés

osztályok megadott rend
szerint

meghívók

Nyíri-Szabó Eszter

Nemzeti
összetartozás napja

06.04.
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osztályfőnöki órákon
megemlékezés

Évzáró

2019.06.18..

műsor

Turi András a 10.c
osztállyal

bizonyítványok megírása

osztályfőnökök,
helyettesek segítettek

Beiratkozás

06.20.

Osztálykirándulás

2019.05.08-09.

Osztály

9. Ny

9. A

Időpont

Programok, események

leendő osztályfőnökök és
segítők

osztályfőnökök,
helyettesek segítettek

Kísérő tanárok

1.félév

színház, lézerharc,
korcsolyázás

Kósik Dorottya

2.félév

mozi, 2 napos
osztálykirándulás
Esztergomban

Kisérőtanár:Komlósi Réka

közös mozi,
Csillagvizsgáló,
Vereckei Gyöngyvér
osztályfőnöki órák a FÉK
szervezsével
Pál utcai fiúk musical a
Vígszínházban,Sulimozi
program,Godspell musical
az
Vereckei Gyöngyvér
FMHban,Osztálykirándulás
Esztergomban,
Lézerharc,Holokauszt
emlékmúzeum

1.félév

2.félév
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9.B

1.félév

Kissné Dr. Pilbáth Zsuzsa
Mozi, Da Vinci
kiállítás,Koszorúzás a
Osztálykirándulás kisérő
Széchenyi szobornál,
tanára: Gara Zsolt
osztálykirándulás
Szentendrén
Orvostörténeti Múzeum,
Mentő Múzeum, Állatkert,
Pálosné Ferber Terézia
Osztálykirándulás a
Velencei -tó partján

2.félév

9.C

1.félév

Kisérő tanár:Varga
Zsuzsanna

2.félév

10.A

Tanévnyitó szervezése,
részvétel iskolai sport és
Barnáné Szabó Renáta
tanulmányi versenyeken,
színházlátogatások

1.félév

2. félév

10.B

Kirándulás: Keszthely

1. félév

Kelemen Krisztina

2. félév

10.C

Kísérőtanár a
kiránduláson: Dary Ildikó

Kirándulás Gödre 2 napra Kisérő tanár: Kurucz Petra

Parlamenti óra,
Határtalanul
program,közös tanulás,
iskolai versenyeken

1.félév
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Néma-Regős Szilvia

sikeres szereplés: magyar
kultúra napja 2. helyezett,
Családi kvíz 3. helyezés,
Mitológiai vetélkedő 3.
helyezés, Angol
országismereti vetélkedőrészt vett, Családi nap
összesített 2. helyezés,
francia nyelvi
fordítóverseny 2. helyezés
(Abbas Laura), Széchenyi
nap 1. helyezett, Családi
sorverseny 2. helyezett,
ifjúsági túranap 3.
helyezés
erdélyi diákokkal közös
órák, kirándulás, sulimozi,
színház, Sas-hegyi
túra,Háry János
opera,Bábszínház,
Kopaszi-gát kirándulás,
"Nyitott ajtók" Turi
Andrással beszélgetés
önismeret,
személyiségfejlesztés
Részvétel iskolai
rendezvényeken,
versenyeken,
sportversenyeken

2.félév

11.A

1. félév

2.félév

11.B

Dök-napi győzelem,
Ballagás szervezése,
előrehozott érettségik
angolból és informatikából

Osztálykirándulás
Debrecenbe Kósik
Dorottyával

1.félév

mozi, szalagavató és
ballagás szervezés, Fiumei Porhajas László
úti sírkert meglátogatása

2.félév

3 napos osztálykirándulás kisérőtanár : Selmeczi
Sopronba
Ildikó
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11.C

1.félév

Wizzair félmaratonra
közösségi szolgálaton
résztvettek,"Teszedd"
akció,

2.félév

ballagás szervezése,
osztálykirándulás a
Balaton partján
Szalagvató, ballagás ,
érettségi
Szalagvató, ballagás ,
érettségi

12.A
12.B

Szalagvató, ballagás ,
érettségi

12.C

Észrevételek:
1. az osztálykirándulás időpontjának
átgondolása az előrehozott érettségik és az
emelt szintű szóbeli vizsgák függvényében
2.beiratkozás: előre regisztrált időpontra
jöjjenek a szülők 2 napos intervallumban
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Marton Ervin

kisérőtanár: Kiss Tamás

Jámbor Rita
Varsics Zita
Jákiné Tóth Judit

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM, MÉDIA
MUNKAKÖZÖSSÉG
2018/2019-es tanév
BESZÁMOLÓ A TANÉVET ZÁRÓ MEGBESZÉLÉSRŐL

Résztvevők
Dobó Márta
Héger Ágnes
Kelemen Krisztina
Kiss Tamás
Mészáros Márta
Varga Zsuzsanna
Személyi változások
Az idei tanévben két fővel bővült a munkaközösség létszáma: Varga Zsuzsanna és Kozma
Éva érkezett közénk, utóbbi a mentori program keretében az egy éves önálló összefüggő
tanítási gyakorlatát töltötte nálunk, Kelemen Krisztina mentorálásával. A program lejártával
sajnálatunkra meg kellett válnunk a tanárjelölttől, aki e rövid idő alatt is beilleszkedett az
iskolai közösségbe, kivette részét a tanórán kívüli programokból is pl. kísérőként rendhagyó
magyarórán, irodalmi túrán, valamint a testnevelési programokon. Emellett Bíró Glória, aki
jelenleg még csak az angol munkaközösség tagja, magyar szakos tanár lévén több programban
is bekapcsolódott a munkába nálunk, melyet nagy örömmel vettünk.
Témák
1. A tanév rendje
2. Szakos programok
3. Kisérettségi, érettségi tapasztalatok
4. Innovációk
1. A tanév rendje
A munkaközösség tagjai az ünnepek, iskolai programok, megemlékezések szervezésében
hagyományosan részt vettek, pl. a gólyahetet Dobó Márta plakátkiállítása koronázta, melyet a

109

9. B tanulóival készített saját munkáikból, a Családi napon Héger Ágnes kézműveskedett,
Kiss Tamás kvízezett, Mészáros Márta vállalta – Korompai Tündének segítve – a karácsonyi
ünnepség megszervezését, a március 15-ei ünnepség előkészítését és lebonyolítását (színdarab
betanítása, vendég néptáncosokkal) pedig Kelemen Krisztina végezte el Vereckei Gyöngyvér
történelem munkaközösség-vezetővel együtt dolgozva.

2. Szakos programok
program

tervezett időpont

megvalósulás

szervező

időpontja
Helyesírási verseny

2018. október 18.

2018. október 25.

Kelemen Krisztina
javítók: a teljes
magyaros mk
Győztesét (Rácz
Gergely 12. B-s
tanulót) Dobó Márta
készített fel a fővárosi
fordulóra, ahol 7. lett

Iskolai szónokverseny

2018. november 20.

2019. április 9.

Kelemen Krisztina,
Kiss Tamás

Bolyai Anyanyelvi

2018. november 23.

2018. november 16.

Mészáros Márta

2018. december 4.

2018. december 4.

Kelemen Krisztina

Verseny
Írásbeli kisérettségi

javítók: a 11.
évfolyamon tanítók
Szépkiejtési verseny

2018. december 13.

2019. január 17.

Dobó Márta
zsűri: Héger Ágnes,
Dobó Márta, Varga
Zsuzsanna
Győztesét (Tarnóczki
Zsóka 9. B-s tanulót)
Varga Zsuzsanna
készítette fel a
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fővárosi fordulóra
Mitológiai vetélkedő

2019. január 15.

2019. január 29.

Héger Ágnes, 10. C

Írásbeli felvételi

2019. január 19.

2019. január 19.

javítók: a teljes
magyaros mk

A magyar kultúra napja 2019. január 22.

2019. január 24.

Mészáros Márta, Kiss
Tamás

Alkotópályázat

2019. január-február

Rendhagyó magyarórák az év folyamán

2019. január-február

Mészáros Márta

2018. szeptember 12.

Kelemen Krisztina

PIM, Petőfi-kiállítás,
múzeumpedagógiai
óra,
11. A

Dobó Márta

2018. október 19.
PIM, Ady Endre
Lakásmúzeum,
múzeumpedagógiai
óra,
12. B
2018. október 24.

Varga Zsuzsanna

Kerepesi temető, 11. B
Március 25. Pesti
Színház, József Attilaest (Vecsey H. Miklós)
Május 29. PIM, Arany
200, finisszázs
Június 5. Veres Pálné
utca 4., Ady
lakásmúzeum, a 11.bvel és
osztályfőnökükkel
Június 12. PIM, Csáth
Géza (halálának 100.
évfordulója) kiállítás a
11. b-vel
Rendhagyó médiaóra

2018. október 8.
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Kelemen Krisztina

ALLEE mozi, a
Keresés című film
megtekintése, podcast
készítése, 10. B
Irodalmi túrák

az év folyamán

érdeklődőknek

2018. október 6.

Kelemen Krisztina

Esztergom, Babits

kísérő: Héger Ágnes

Emlékház
2018. október 30.

Kelemen Krisztina

Kecskemét, Katona
Emlékház
2019. március 9.

Kelemen Krisztina

Nagykőrös, Arany

kísérő: Héger Ágnes

Múzeum
2019. április 17-18.

Kelemen Krisztina

Baja, kulturális
emléktúra
Szóbeli kisérettségik

2019. március 18-29. 2019. március 18-29.

lebonyolítása

Dobó Márta, Kelemen
Krisztina, Mészáros
Márta, Varga
Zsuzsanna

Iskolai anyanyelvi

2019. március 19.

nem valósult meg

Dobó Márta

2019. április 11.

2019. április 11.

Varga Zsuzsanna,

módosult program:

Bíró Glória

verseny
Versmondó verseny

egész napos,
vetélkedővel és
rendhagyó órákkal,
Mile Zsigmond
„modern trubadúr” volt
iskolánk vendége
Konzultációk

írásbeli érettségitől a
szóbeliig

112

Dobó Márta, 12. B

Színházlátogatások

az év folyamán

2018. október 26.

szervező: Kelemen

Nemzeti Színház, Az

Krisztina

ember tragédiája

kísérők: Dobó Márta,
Varga Zsuzsanna

„Színházi esték” az

szervező: Kelemen

Iskolakapun kívül

Krisztina

program keretében

kísérők: Bíró Glória,
Varga Zsuzsanna

Örkény Színház, Tóték Mészáros Márta
Drámafoglalkozások

magyar a
fakultációsokkal

Médiás programok
Az iskola közösségi oldalának működtetése.
Filmklub, minden filmvetítés után beszélgetéssel.
"Nézz magyar filmet!" kreatív iskolai vetélkedő mozgóképi szövegértési feladatokkal. Alapja:
kortárs magyar filmek pl. Az állampolgár, A martfűi rém, Brazilok, Kojot.
Online rádió működtetése. Fontosabb ünnepségek fotós és/vagy videós rögzítése (pl. március
15. ballagás)
9. B osztály médiásaival látogatás a Művész moziban
Nyílt órák
Kelemen Krisztina: 2018. október 11. , 9. A
Kelemen Krisztina: 2018. október 24. , 11. A
Kiss Tamás: 2018. november 6. , 11. B
Mészáros Márta
Óralátogatások
2018. szeptember 25. : Kelemen Krisztina Kozma Évánál a mentori program keretében
2018. szeptember 27. : Kelemen Krisztina, Farkas Gábor Kozma Évánál
2018. október 17. : Kelemen Krisztina Varga Zsuzsannánál (9. A.)
2018. november 29. : Kelemen Krisztina Kozma Évánál a mentori program keretében
2018. január 24. : Kelemen Krisztina Kozma Évánál a mentori program keretében1
1

A második félévben a hallgató már nem volt köteles, a mentornak ajánlott volt órát látogatni
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2019. március 28. : Kelemen Krisztina Kozma Évánál a mentori program keretében
Emellett Dobó Márta és Kelemen Krisztina óráját egy-egy alkalommal beadandó
dolgozat megírása okán egyetemi hallgatók (volt tanítványok) látogatták: Gönczi Emese és
Balogh Dávid

Mentori program
Kozma Éva gyakornokkal munkánk sikeres és kellemes volt. A tanárjelölt órái színvonalasak
voltak mind tartalmi, mind tervezési, mind szervezési szempontból, IKT kompetenciája
kiemelkedőnek bizonyult. Mentorának felügyeletével nyílt órát is tartott. Igényes munkájával
e rövid időre is munkaközösségünk értékes tagjává vált. A közös munka könnyű, gördülékeny
volt, a program folytatását (tanárjelöltek mentorálását iskolánk kereteihez szabottan) a
továbbiakban is hasznosnak tartom.
3. Kisérettségi, érettségi tapasztalatok
Az elmúlt két év tapasztalata azt mutatja, a tanulók komolyan veszik a megmérettetést,
készülnek, igyekeznek az őket felkészítő tanár munkáját „viszonozni”, attitűdjét
visszasugározni.
4. Innovációk
1. Kommunikáció tantárgy: célul tűztük a tanmenetek tartalmainak közelítését, melynek
keretében Héger Ágnes és Kelemen Krisztina a nyáron elkészítette a nyelvi előkészítő osztály
kommunikáció tantárgyának közös tanmenetét, ezt valósítottuk meg az éves képzés során.
2. Az irodalmi túrák sikere megérlelte a második félévre egy magyar szakkör megszervezését,
melynek motiváló ereje több 12-es tanuló érettségijét is segítette.
3. Kurucz Petra rajztanárnő Ady-kiállítása, programjainkba való bekapcsolódása kellemes és
produktív volt a munkaközösség munkájában.
Köszönjük Tünde munkáját, a könyvtár gördülékenyen segítette a munkánkat egész évben!
Budapest, 2019. június 25.
Kelemen Krisztina sk.
munkaközösség-vezető
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Történelem és rajz munkaközösség
2018/2019-es tanév év végi beszámoló
Személyi feltételek
Munkaközösségünk összetétele a múlt tanévhez képest változott. Dary Ildikó és Szász
Zsuzsanna nyugdíjba vonultak. Szász Zsuzsanna helyére megérkezett Kurucz Petra.
Konferenciákon, továbbképzéseken való részvétel
Olasz-Szabó Erzsébet november 11-19. között részt vett a Jad Vasem által szervezett
Holokausztról szóló továbbképzésen, majd beszámolót tartott az utazásról és az ott
tanultakról a kollégáknak. A II. félév folyamán részt vett az Együtt az ár ellen című
továbbképzésén, valamint a Zahor Alapítvány módszertani továbbképzésén. Áprilisban a
Holokauszt magyarországi áldozatainak emléknapján az osztályfőnökökkel osztályfőnöki
órán feldolgozható anyagokat osztott meg.
Kiss Tamás és Néma-Regős Szilvia részt vettek a Prekog által szervezett 1956-ról szóló
továbbképzésen Parádon.
Dobó Márta részt vett a Magyar Nemzeti Múzeum tanároknak tartott workshopján: Málenkij
robot, a pokol bugyrai címmel (Okt. 12.), a Magyar Nemzeti Múzeum 2018. nov. 3-án a
Magyar Nemzeti Múzeum Magyar Tudomány Napja alkalmából tartott Seuso-kincsekről
tartott konferenciáján, .okt. 23. Magyar Nemzeti Múzeum: Hazatérő lyukas zászló címmel
Zilahy Miklós Géza 56-os rendhagyó tárlatvezetésén.
Közös iskolai programok, ünnepélyek, melyeket szerveztünk vagy melyekben részt
vettünk
Családi nap (Farkas Gábor, Kiss Tamás, Kurucz Petra)
Széchenyi nap szervezése a Várnegyedbe. (Kiss Tamás, Vereckei Gyöngyvér)
Október 23. megemlékezés megszervezése a német munkaközösséggel külső helyszínen,
illetve az iskolában (Kiss Tamás, Vereckei Gyöngyvér)
Február 25. megemlékezés a kommunista diktatúra áldozatairól fotókiállítás keretében
(Vereckei Gyöngyvér, 9. a)
Március 15. iskolai ünnepély szervezése a magyar munkaközösséggel az iskolában (Vereckei
Gyöngyvér, Kurucz Petra)
DÖK-nap keretében helytörténeti séta valósult meg, gyerekek helytörténeti kiselőadásaival,
játékokkal, helytörténeti kvízzel (Kiss Tamás)
Október 6., április 16., június 4. megemlékezés osztályfőnöki óra keretében, melyhez órán
felhasználható feladatokat, kisfilmeket küldtünk a kollégáknak. (Olasz-Szabó Erzsébet,
Vereckei Gyöngyvér) Rendhagyó történelem óra keretében emlékezett meg a Holokauszt
magyarországi áldozatairól Olasz-Szabó Erzsébet a 9. ny, 9. b, 11. a és 12. b osztályokban .
Godspell musical március 8., FMH (9. a, 10. b, 11. fakultáció, Vereckei Gyöngyvér)
Szakos programjaink
Estöri – Kreatív Történelmi Verseny (Farkas Gábor, Néma-Regős Szilvia, Vereckei
Gyöngyvér)
OKTV (Kiss Tamás, Vereckei Gyöngyvér)
Múzeumi órák, rendhagyó történelem órák
 Málenkij robot emlékhely, 12. b Dobó Márta
 Magyar Nemzeti Múzeum, Görgey-kiállítás és konferencia, Dobó Márta
 Szépművészeti Múzeum, 9.b Olasz-Szabó Erzsébet, Kurucz Petra
 Országgyűlési Múzeum múzeumpedagógiai foglalkozás - "Királycsinálók" címmel,
10. c, Néma-Regős Szilvia
 Sulimozi: Örök tél (munkatáborok világa), 10. c, Néma-Regős Szilvia
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Háry János, 10. c, Néma-Regős Szilvia
Sulimozi: Ruben Brandt a gyűjtő, 10. c, Néma-Regős Szilvia
volt Széchenyisek által alapított Erődítéstörténeti Egyesület kiállítása, 10. b, Farkas
Gábor
Magyar Nemzeti Múzeum , 11. fakultáció, Vereckei Gyöngyvér
Szamos Csokoládé Múzeum, 11. fakultáció, Vereckei Gyöngyvér
Magyar Nemzeti Múzeum, Görgey-kiállítás, 11. fakultáció, Vereckei Gyöngyvér
Hadtörténeti Múzeum, 11. fakultáció, Vereckei Gyöngyvér
Földalatti Vasúttörténeti Múzeum, 11. fakultáció, Vereckei Gyöngyvér
Holokauszt emlékközpont, 9. a, Vereckei Gyöngyvér

Kun Miklós történész előadássorozata a Ludovikán, illetve az épület és történetének
bemutatása (Dobó Márta)
Pákozdi túra (Kiss Tamás)
12. a osztály nürnbergi kirándulása, Dokumentationszentrum látogatása (Kiss Tamás,
Néma-Regős Szilvia)
Krókusz-projekt, emlékezés virágainak ültetése, filmismereti projekt megvalósítása,
albumkészítés médiaismeretek és a nürnbergi kirándulás élményei alapján, 12. a (Kiss Tamás,
Néma-Regős Szilvia)
Határtalanul pályázat keretében kárpátaljai iskola fogadása, 10. c (Néma-Regős Szilvia)
január 18: közös földrajz - és történelem óra és vetélkedő az erdélyi diákokkal, január 19:
Normafa kirándulás, kisvasutazás erdélyi diákokkal közösen, májusban osztálykirándulás
Erdélyben
Nyílt órák tartása
Kisérettségi a 11. évfolyamon, 11. c Dobó Márta, 11. fakultáció Vereckei Gyöngyvér. Külön
köszönet Tündének a segítségért.
Írásbeli próbaérettségi a 12. évfolyamon (Dobó Márta, Kiss Tamás, Néma-Regős Szilvia,
Vereckei Gyöngyvér). Szóbeli próbaérettségi a 12. fakultációsoknak (Kiss Tamás, Czike
Gábor)
Érettségi tételek átdolgozása, 10% cseréje (Kiss Tamás, Vereckei Gyöngyvér)
Érettségi dolgozatok javítása, szóbeli feleltetés (Dobó Márta, Kiss Tamás, Kurucz Petra,
Néma-Regős Szilvia, Vereckei Gyöngyvér). Emelt szinten 7 tanuló vizsgázott, 4,28-as
átlaggal. (Kiss Tamás). Tapasztalat: Jövő évben minden vizsgáztatónak saját vizsgázói és
vizsgáztatói példányokra van szüksége, a kérdéseket és a forrásokat közös borítékba kellen
rakni.
Kerületi rajzversenyek (Kurucz Petra)
Tanulóink munkáiból kiállítás külső helyszínen a VII. kerületben, majd az iskolában (Kurucz
Petra)
XI. kerületi versillusztrációs pályázat, Ferencvárosi Helytörténeti Gyűjtemény, 3 tanuló
műveit kiállították (Kurucz Petra)
Iskolai dekoráció frissítése (Kurucz Petra)
Karácsonyi hangverseny, szalagavató, ballagás dekorációja (Kurucz Petra)
Galéria látogatások: Magyar Képzőművészeti Egyetem év végi szakmai kiállítása, Karinthy
Galéria, Bartók Béla úti galériák (Kurucz Petra)
Részvétel a MOME egyetem nyílt napján (Kurucz Petra)
Osztálykirándulások alkalmával kulturális programokon vettek részt a diákok.
Budapest, 2019. június 26.
Vereckei Gyöngyvér
munkaközösség -vezető
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Az angol nyelvi munkaközösség éves beszámolója
2019. június 26.
Események, versenyek:
-

augusztus 22-24 között Gara Zsolt és Mohay Erika az Oxford kiadó szervezésében három
napos módszertani továbbképzésen vettek részt

-

szeptember 13. A Student Lines Diákutaztatási Iroda rendezvényén vett részt Barnáné Szabó
Renáta és Mohay Erika, hogy tájékozódjanak a tanév újdonságairól

-

szeptember 21-én Mohay Erika 10 órás továbbképzésen vett részt a pedagógusminősítéssel
kapcsolatban

-

szeptember 26-án Mohay Erika 5 kreditpontos továbbképzésen vett részt a Maxim kiadó
szervezésében

-

megtörtént a tanmenetek elkészítése és leadása október 15-ig

-

október 17-én 14:45 órakor lezajlott az angol esszéíró verseny

Felelősök: Mohay Erika, Barnáné Szabó Renáta és Komlósi Réka.
-

Munkaközösségünk tagjai nyílt órákat tartottak az érdeklődő nyolcadikosoknak

-

október 24-én egészségmegőrző előadáson vettünk részt kb. 40 tanulóval Mohay Erika
szervezésében

-

A félév során több alkalommal jártak nálunk az angolórákon a FÉK tagjai, akik segítséget
nyújtottak a diákoknak a stresszkezelésben és a tanulással kapcsolatos nehézségekben.
Szervező: Olasz-Szabó Erzsébet

-

Februárban megrendezésre kerültek a kisérettségi vizsgák (11. évfolyam):
az írásbeli február 11-én az 1-2. órában zajlott, majd a szóbeli feleleteket a tanórákon
hallgatták meg a felkészítő tanárok. Felelősök: Gara Zsolt, Selmeczi Ildikó

-

március 20-án nyelvi próba érettségi vizsgát tartottunk az 1-2-3. órákban. Felelősök angol
nyelvből: közép szintű feladatsor Mohay Erika és Gara Zsolt; emelt szint Barnáné Szabó
Renáta.

-

Ez év áprilisában Barnáné Szabó Renáta tanárnő Nyugat-Anglia vidékeire és Wales-be
szervezett utat a diákoknak. Nagyfokú érdeklődés mutatkozik ezen utak iránt.

-

Április 11-én központi megemlékezést tartottunk Széchényi István halálának évfordulójáról
Felelős: Barnáné Szabó Renáta és a 10. A; Mohay Erika.

-

Április 10-én 15-17 óra „All about …” országismereti vetélkedő. Felelősök: Komlósi Réka és a
munkaközösség tagjai. A hagyományos nyelvi délutánunk témaköre Anglia volt.
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-

elkészítettük a tankönyvrendelést (felelős: Mohay Erika)

-

május 15-én írásbeli szintfelmérő a bejövő kilencedik évfolyamosoknak. Felelős és
javítótanár: Barnáné Szabó Renáta

-

június 3-7. a 9. nyelvi előkészítős osztály írásban és szóban adott számot a tanév folyamán
megszerzett tudásáról. Felelősök: Barnáné Szabó Renáta, Gara Zsolt, Komlósi Réka, OlaszSzabó Erzsébet; Selmeczi Ildikó

-

FÉK kapcsolattartó: Olasz-Szabó Erzsébet
Az angolos faliújságot Selmeczi Ildikó gondozza
Örülünk, hogy Bíró Ilona Glória tanárnő munkaközösségünk tagja lett az idei tanévtől,
munkájával hozzájárul eredményes működésünkhöz.
Mohay Erika tanárnő 2019. február 1-én pedagógus 2-es minősítést szerzett.
Érettségi eredmények:
Előrehozott érettségizők voltak a 11. évfolyamon. A 11.a osztályból 3 fő emeltszint, 1 fő
közép szinten, jeles eredményekkel.
Gara Zsolt csoportjaiból:
Emelt érettségi eredmények
12.B: Benda Máté (86%), Boros Bence (74%), Prágai Ági (85%), Sebők Fanni (84%), Zsigár
Edina (72%)
12.C: Bagi Boglárka (78%), Dóka Dorottya (80%), Hubik Bence (76%), Köszegi Réka (71%),
Tóth Henrik (79%)
11.B: Bársony Flóra (86%), Lengyel Zsófi (88%), Katona Dóra (80%), Veres Dani (86%)
Nyelvvizsgák:
Komlósi Réka és Barnáné Szabó Renáta 9. ny 16 fős haladó angol nyelvi csoportjában 13
tanuló szerzett középfokú angol nyelvvizsgát.
Olasz-Szabó Erzsébet 11.a osztályos csoportjában 1 nyelvvizsga született.
Barnáné Szabó Renáta 10. a osztályában összesen 21 tanulónak van középfokú angol
nyelvvizsgája.
Gara Zsolt: 12.B osztályból Prágai Ági és Csay Felicián középfokú nyelvvizsgát szerzett.

Olasz-Szabó Erzsébet észrevétele, javaslata:
A helyettesítések miatt nagyon le voltak terhelve egész évben az angoltanárok Gara Zsolt,
Selmeczi Ildikó, Olasz-Szabó Erzsébet. Sajnálatos, hogy az 1. félévben nem volt angol tanár, a
2. félévben pedig Mohay Erika hiányzása miatt kellett helyettesíteni.
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Számára szerencsésebb lett volna egy új órarenddel egy plusz csoportot kapni, mint ugyanazt
a csoportot 2-3-an tanítani, napi szinten, óráról órára egyeztetni. Nagyon fárasztó volt és a
minőség rovására ment. Annak ellenére, hogy kiváló kollégákkal mindent meg tudtak
beszélni, csak szünetük nem volt, pihenni nem tudtak.
Azt szeretné javasolni, hogy legközelebb, ha előre lehet tudni és tervezni a helyettesítést,
akkor próbáljunk más megoldást keresni, mint ami idén volt.
A szóbeli érettségi tételekkel kapcsolatban szeretnénk változtatni.

Köszönöm mindenkinek az egész éves munkáját. Külön köszönöm a 9. nyelvi előkészítős
osztály kezdő csoportjában nyújtott helyettesítést Gara Zsolt tanár úrnak, Olasz-Szabó
Erzsébet és Selmeczi Ildikó tanárnőknek, valamint a munkaközösséggel kapcsolatos teendők
ellátásában nyújtott segítséget Barnáné Szabó Renáta tanárnőnek.

Budapest, 2019. június 26.

Mohay Erika
munkaközösség-vezető
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A német-francia-olasz nyelvi munkaközösség beszámolója a 20182019-es tanévről
A munkaközösségnek továbbra is 7 tagja van.
Megvalósult programjaink:
Időpont
Program
2018. 09-10-11
Bemutató órák
Mészáros, Porhajas
2018. 09-10-11-12 Országismereti vetélkedő
2018. 10.08-14.
Diákcsere Dürenben
2019.03.14.
Fordítási verseny
2019.03.20-27.
Diákcsere Budapesten
2019.május
Szintfelmérő németből
2019.06.11.
Szavalóverseny

Felelősök
Jákiné, Vereckei,
Sólyom, Jákiné, Mohay
Porhajas
Sólyom, Jákiné
Porhajas
Porhajas
Sólyom, Porhajas

Minden tervezett programunkat megvalósítottuk, a hagyományos versenyeken (országismeret,
fordítás) nagyon sok diák vett részt, a szavalóverseny döntőjéből 10.A-s háziverseny lett.
Országismereti verseny mindhárom nyelvből volt, fordítási németből és franciából, szavaló
csak németből.
A diákcsereprogramon hárman vettek részt.
Szintfelmérőt 14 diák írt, kíváncsian várjuk a következő tanévi sávos bontást.
Vereckei Gyöngyvér és jómagam vizsgáztattunk emelt szinten.
A középszintű vizsgákon 5 tanuló érettségizett németből, 3 franciából. Olaszból nem volt
érettségiző.
Eredmények: 5-1db, 4-4db, 3-3db.
Bp., 2019. 06. 26.
Porhajas László
munkaközösség-vezető
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MATEMATIKA, FIZIKA, SZÁMÍTÁSTECHNIKA MUNKAKÖZÖSSÉG
2018/2019-as tanév
BESZÁMOLÓ
Szakos programjaink
tervezet

megvalósult

Gólyatábor
Segítő: Kósik Dorottya

2018. augusztus vége

VEKOP pályázat munkacsoportjában digitális tartalmak kidolgozása,
bevezetése a napi gyakorlatba, feladatmegoldás a program szerint
2018 szeptemberétől
folyamatos
Vekop pályázaton való részt vétel: Bóka Edit, Majernyik Mariann, Kósik
Dorottya
Természettudományi faliújság gondozása
Felelős: Bóka Edit

2018 szeptemberétől
folyamatos,
havonként frissítve

Biciklitúra a Velencei tó körül és a Pákozdi csata emlékműsorának
2018. szeptember 29.
megtekintése.
7:00 - 18:00
Kísérő tanár: Majernyik Mariann
Segítségnyújtás a tankönyvek kiosztásában: Nyíri-Szabó Eszter
Javaslat: jobb lenne augusztus végén tankönyvet osztani.
„Szép természet” címmel pályázat meghirdetése (4 kategóriában: plakát,
foto, modellkészítés, vers és novella írása)
A „Szép természet” pályázatra nem érkezett pályamunka.

szeptember 4-6.

2018. október 1. –
április 12.

Felelős: Kissné Dr. Pilbáth Zsuzsa
Nyakkendő átadási ünnepély szervezése, műsorkészítés a 10. évfolyamot
képviselő diákokkal a 9-eseknek.
Megfontolandó: a felsőbb osztályoknak is lenne igénye megnézni a 2018. szeptember 20.
műsort, ahol egyesével, név szerint bemutatjuk a gólyákat.
Felelős: Nyíri-Szabó Eszter
Irodalmi túra: Esztergom, Balassa Bálint Múzeum és Babits Mihály
2018. október 6. 9:00
Emlékház megtekintése.
- 17:00
Kísérő tanár: Majernyik Mariann
Szakmai továbbképzés középiskolai matematikatanárok részére.
Résztvevő: Majernyik Mariann

2018. október 19.
10:00 -15:00

Nemes Tihamér Országos Informatikai Tanulmányi Verseny
Alkalmazás kategória Felkészítő: Majernyik Mariann, Nyíri-Szabó
Eszter;
nevezés 10 fő 9-10. évfolyamos diák

2018. október 15r

Az esti tagozaton az I. beszámolási időszak megtervezése (kollégákkal való
időpont egyeztetése; tantárgyankénti vizsgabeosztás elkészítése
Felelős: Bóka Edit

Megjegyzés: hasznosnak bizonyult a beszámolási időszak kijelölése, 2018. november 5 –
7.
hiszen a tanulók zöme komolyan vette a vizsgákat
Kérés: az iskola honlapján is legyen elérhető a beszámolási időszak
tantárgyankénti bontása
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Szakmai továbbképzés középiskolai informatikatanárok részére.
Résztvevő: Majernyik Mariann

2018. november 9.
10:00 - 15:00

Nemes Tihamér Országos Informatikai Tanulmányi Verseny első, iskolai
fordulója után a 400 pontos versenydolgozatok kijavítása, elektronikus
táblázatba rögzítése és továbbítása a verseny bizottságához felülbírálatra,
2017. november 15
a második fordulóba 5 diák került, ezek tehetséggondozása (lyukas
órákban a lehetőségekhez mérten.)
Felkészítő tanár: Majernyik Mariann

Szakmai továbbképzés középiskolai fizikatanárok részére.
Résztvevő: Bóka Edit

Szalagavató szervezése: Kósik Dorottya

november 16.
2018. november 23.

Digitális Konferencia 2018 az ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Karán
Fókuszban: A tanárok együttműködése és hálózatai
2018. november 24.
10:00 - 17:00
Szakmai továbbképzés tanárok részére.
Résztvevő: Majernyik Mariann
Évfolyamdolgozat matematikából (12. évfolyam)

Feladatsor és javítókulcs összeállítása: Jámbor Rita
Lebonyolítás megszervezése, a dolgozatok javítása: Varsics Zita
Osztály- és iskolai ádventi koszorúkészítő műhelyen együttműködés,
anyag beszerzés; (kb. 8 db kis koszorú és az iskolai nagy koszorú készült
el.)

2018. december 13.

november 30.

Felelős: Nyíri-Szabó Eszter
Természettudományos vetélkedő
Szervező: Bóka Edit
Feladatok értékelése: Bóka Edit, Kissné Dr. Pilbáth Zsuzsa

Informatikából témajavaslat összeállítása: Nyíri-Szabó Eszter, Majernyik 2018. november 5. –
2018. december 2.
Mariann
Versenykiírás, plakátok készítése, a verseny kiértékelése: Bóka Edit
Bóka Edit javaslata: Jövőre lehetne rendezni a döntőbe jutott csapatoknak
szóbeli fordulót is.
Jámbor Rita: Karácsonyi műsor szerkesztés, szereplés

Tanári karácsonyra az ebédlő dekorálása a 10. A segítségével
Felelős: Nyíri-Szabó Eszter
Bóka Edit: A levelező tagozaton a II. félévben összehangolt beszámolási
időszak megtervezése.
Javaslat: az esti tagozat első tanítási napján ne csak szóban hanem
írásban is tájékoztassuk a tanulókat a három beszámolási időszak és
pótbeszámolók időpontjairól, kihangsúlyozva ezeknek az időpontoknak a
jelentőségét(ez nagymértékben megkönnyítené az ott tanító tanárok és
tanulók, munkáját is).
8-os felvételi dolgozatok javítása, felüljavítása
Matematika szakos kollégák (Jámbor Rita, Kósik Dorottya, Majernyik Mariann,
Nyíri-Szabó Eszter, Varsics Zita)

2019. december
2019. december 19.

2019. január

2019. január 19.

8-os felvételi dolgozatok javítására érkező reklamációk elbírálása:
Jámbor Rita, Kósik Dorottya, Varsics Zita

2019. január 29.

Informatika próbaérettségi: mindkét faktos csoportban infó próbaérettségi

2019. január utolsó
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a jelentkezés előtti kijavítással (6 db 5-ös, 11 db 4-es, 2 db 3-as)
Az érdeklődőbb estis tanulók felkészítése az érettségire

hete

Felelős: Nyíri-Szabó Eszter
Természettudományos vetélkedő

Informatikából a vetélkedő prezentációi előadásainak megtekintése és
értékelése: Nyíri-Szabó Eszter, Majernyik Mariann

2019. január utolsó
hete

Majernyik Mariann:
Nemes Tihamér Országos Informatikai Tanulmányi Verseny második forduló
(tanulókíséret).

Eredmények:
Az országból 292 második fordulóba jutott versenyző között az alábbi
eredmények születtek:
Móricz Petra 73% (292p) 10/A 59. hely
Szabó Benedek 55% (221p) 10/A 157. hely
Tormási Ninetta 46% (185p) 10/B 232. hely
70%-os eredménnyel lehetett idén az országos döntőbe kerülni a 9-10.
évfolyamosok kategóriájában. Ebben a tanévben 76 versenyzőt hívtak be
az országos döntőbe, ahova Petra az 59. helyen került be.
Kisérettségi matematikából (11. évfolyam)

Feladatsor és javítókulcs összeállítása, lebonyolítás: Varsics Zita
Szóbeli infó tételek aktualizálása
Felelős: Nyíri-Szabó Eszter

2019. február 2.

2019. február 27.
2019. március 4

Majernyik Mariann:

Nemes Tihamér Országos Informatikai Tanulmányi Verseny országos
döntőre az ELTE-n tanulókíséret.
Móricz Petra az országos döntő utáni összesített pontszáma: 286 pont,
ezzel az 51. helyen végzett 76 döntős versenyzőből. A kilencedik
évfolyamosok a következő tanévben is indulhatnak ebben a kategóriában.
Kérés: Év elejétől szerencsés lenne, ha órarendbe illeszthetően folyhatna
a tehetséggondázásuk, mert 8. vagy 9. óra után nem szívesen maradnak,
fáradtak már a feladatmegoldáshoz.
Próbaérettségi matematikából (12. évfolyam)

Feladatsor és javítókulcs összeállítása, lebonyolítás: Kósik Dorottya

2019. március 9.

2019. április 15.

Majernyik Mariann: Tehetség és kreativitás konferencián részvétel
többek között Dr. Joseph S. Renzulli a Connecticuti Egyetem professzorának
plenáris előadásának és a szekciók programjainak hallgatása. - az ELTE
Pedagógiai
és
Pszichológiai
Karán
Szakmai továbbképzés tanárok részére.

2019. május 10.

Kósik Dorottya: A 12. A érettségi dolgozatainak javítása (Jámbor Rita tanárnő
betegsége miatt)

2019. május

Majernyik Mariann: Szakértői tevékenység az egész tanévben , emelt
szintű érettségi elnöki és vizsgáztató matematika és informatika
tantárgyból és középszintű érettségi vizsgán elnöki feladatok ellátása.

2018. június

Geogebra továbbképzés – természettudomány
Résztvevők: Dr. Pilbáth Zsuzsa, Bóka Edit

2018. június

Geogebra továbbképzés – matematika

2018. június
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Résztvevő: Kósik Dorottya
Majernyik Mariann:
Digitális szaktanácsadó kiegészítő felkészítés
a Digitális Pedagógiai Módszertani Központ szervezésében
Szakmai továbbképzés IKT szaktanácsadó tanárok részére.
Nyílt órák vállalása
Kissné Dr. Pilbáth Zsuzsa (fizika, kémia)
Kósik Dorottya (matematika)
Majernyik Mariann (informatika)
Nyíri-Szabó Eszter (informatika)
Varsics Zita (matematika)

2019. június 21.

Minősítési eljárás: Nyíri-Szabó Eszter folyamatban (minősítés: 05. 24. helyett októberben)
Óralátogatás:

Nyíri-Szabó Eszter informatika óráját látogatta Farkas Gábor igh és
Varsics Zita mkvez

Érettségi:
Matematika: Nappali tagozaton mindenkinek sikerült az írásbeli vizsgája
Fizika:
Nem volt érettségiző
Informatika: 24 db nappalis 65% körüli eredménnyel (4 db 5-ös, 14 db 4-es, 5 db 3-as, 1 db 2es)
8 fő estis: mindenkinek sikerült
Kérés: Az esti tagozaton tanulók és a levelezős tanárok kérése, hogy ne csak szeptemberben,
hanem az egész tanévben hozzájuthassanak a tanulók a könyvtári könyvekhez.
Egyéb

3 és fél hónapos állandó helyettesítés folyamatos távollét miatt.
Köszönjük, hogy Jámbor Rita tanárnő alapvetően csoportbontásban tanít, a 9. évfolyamon a
matematika, matematikával van párosítva az órarendben, így a helyettesítést zökkenő
mentesebben meg tudtuk oldani.
Majernyik Marianna, Kósik Dorottya, Varsics Zita
Budapest, 2019. június 26.
Varsics Zita sk. Munkaközösség-vezető

Beszámoló
Tanulmányi versenyek: Részt vettünk a földrajz és a biológia OKTV-n, Bartha Norbert, 11.C.
osztályos tanuló dolgozata jól sikerült, néhány ponton múlt, hogy nem lehetett a következő
fordulóba tovább küldeni.
Megrendeztük a természettudományi vetélkedőt, amelyre a feladatlapokat az alábbi kollégák
készítették:
Bóka Edit – kémia
Kissné dr. Pilbáth Zsuzsanna – fizika
Marton Ervin – biológia, földrajz
Nyíri-Szabó Eszter - informatika
A természettudományos vetélkedő versenyfelhívásának megfogalmazása, plakátok készítése
Bóka tanárnő feladata.
A 2018-as tanév első félévében a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen kollégáink az alábbi
képzéseken vettek részt:
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Bóka Edit – kémia
Kissné dr. Pilbáth Zsuzsanna - fizika
Marton Ervin – földrajz, biológia
Pálosné Ferber Terézia - biológia
A nyílt napokon a munkaközösség tagjai részt vettek.
A 2018-as tanévben egy „vegyes” csapattal (9.C, 10.C, 11.C) részt vettünk a Semmelweis
Egészségversenyen is.
Szeretném megemlíteni, hogy a versenyen 480 csapat vett részt, a mi csapatunk épphogy
lemaradt a továbbjutásról, mivel az első 100 jutott a következő fordulóba, míg iskolánk
csapata a 111. helyen végzett.
Dr. Pilbáth Zsuzsanna ötletéből fakadóan 10. hó elsejével egy pályázatot hirdettünk „Szép
természet címmel” lehetett verssel, novellával, fotóval és modellekkel pályázni. Ez a verseny
04.12-ig tartott, a helyezettek pályamunkáiból kiállítást rendeztünk. Sajnos az elvártnál
kevesebb pályamunka érkezett, ezért a jövőbeni kiállítás megrendezését át kell gondolnunk.
„Egészségbiológiai tanulmányi verseny a prevencióról” címmel megrendezésre kerülő
megmérettetésen – három fős csapattal – vesz részt iskolánk. A pályaművek on-line módú
beküldési határideje 2019. június 1-e volt, az eredményhirdetésre június 30-án kerül sor.
Bóka tanárnő közreműködésével a Pécsi Orvostudományi Egyetem által meghirdetett „Kémia
a mindennapjainkban” címmel három tanulónk pályázatai közül az egyetemi bizottság két
pályaművet dícséretben részesített. (Csizmadia Mariann, Ivánka Brigitta).
A biológia felvételin az elmúlt évekhez hasonlóan idén is voltak tantárgyi kérdések.
A biológia tagozatosoknak idén az írásbeli kisérettségi március 6-án, a szóbeli pedig május
22-én volt. A diákok komolyan vették a megmérettetést.
A végzősőknek a próbaérettségit április 8-án bonyolítottuk le.
Idén is indítottunk fakultációt biológiából, földrajzból és kémiából.
Néma-Regős tanárnő a 9.A-val a TIT csillagvizsgálóban, illetve 9.A és 10.C osztállyal a
kutatók éjszakáján vett részt.
A tanárnő megnyerte a „Határtalanul” pályázatot, amelynek keretein belül közös földrajz órán
vett részt az osztálya a külhoni diákokkal. Szintén a pályázat keretein belül Marton Ervin
tanár úr vezetésével is megrendezésre került egy földrajz-vetélkedő.
Ugyancsak a „Határtalanul” pályázat keretében került lebonyolításra a Budai hegyekben egy
erdei túra, valamint ez év májusában Néma-Regős tanárnő Marton tanár úr közreműködésével
a 10.C. osztály Erdélybe kirándult.
Marton Ervin tanár úr a 10.B. osztállyal a Biológiai és Paleontológiai Múzeumban látogatást
tettek, valamint a Sashegyi túrájukon a természetvédelmi terület értékeit ismerték meg.
Marton tanár úr folyamatosan bővíti az iskola biológiai szerztárának gyűjteményét.
Pálosné tanárnő a 9.C. osztállyal részt vett az Orvostörténeti Múzeum Mentor-programjának
sebészeti előadásán. Ugyancsak Pálosné tanárnő szervezésében a 9.C., 10. C. és a 11. C.
biológia tagozatosai a Mentő-múzeumba látogattak.
Tavasszal a 10. C. (emelt) biológia csoportjával lehetőség adódott egy ingyenes etológiai
előadáson való részvételre a Fővárosi Állat- és Növénykertben.
Ugyancsak az Fővárosi Állatkertbe látogattunk el a 9. C. osztállyal és a 11. C-s biológia
csoport diákjaival.
Bóka tanárnő a „víz világnapján” a 10. A. osztály diákjaival szervezett programon vett részt.
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Idén ősszel iskolánkban a VEKOP pályázat keretén belül – többlet tevékenységként – az IKT
fejlesztésében alábbi kollégák vesznek részt: Néma-Regős Szilvia, Bóka Edit, Marton Ervin
és Pálosné Ferber Terézia.
A pályázat keretében egy 60 órás tanfolyamon veszünk részt.
20019. augusztus 21-23-ig a munkaközösség tagjai az interaktív tábla használatával
kapcsolatos képzésen vesznek részt.
2018-2019. érettségi:
Az idén biológiából 7 fő érettségizett középszinten,
földrajzból …. fő középszinten és 1 fő emelt szinten (jeles eredménnyel) teljesített.
Budapest, 2019. június 26.
…………………………………………………………….
Pálosné Ferber Terézia
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Év végi beszámoló: 2018/2019-es tanév
Készségtantárgyak munkaközössége
Testnevelés: Lukács Emőke, Battyány Ferenc, Támer Julianna
A jól bevált mindennapos testnevelés megszűnésével 2 éve a 3 tanóra+2 sportkörre álltunk át.
Ez nem egyszerű, mert a délutáni foglalkozások gyógytorna és tanórák is kerültek a 7. és 8.
órára. Tekintettel a szerény termi körülményeinkre igen nagy logisztikát igényel, hogy melyik
csoport, hol tornázzon, ráadásul a kerületi sportversenyek is általában 14.30-kor kezdődnek,
ahova egy testnevelő kíséri a gyerekeket, így előfordul, hogy elmarad sportköri foglalkozás,
vagy éppen tanóra. Igyekszünk ezekre a rendezvényekre egész osztályt ill.a sportkörös
tanítványokat is elvinni, így Ők is beleízlelnek a versenyek hangulatába. Hálásak érte, hogy
olyan sportágakat ismertetünk meg velük, amikkel előtte nem találkoztak, mert nem része a
tananyagnak, vagy saját iskolánkban nincs rá lehetőség, pl. terem tájfutás, darts, falmászás,
úszás, bowling, tájfutás, mezei futás, ultimate frizbi.
Létesítményeink állagát az elmúlt tanévben megőriztük, tekintettel arra, hogy a terembérlők
közül kiszűrtük azokat, akik intenzíven amortizálták tornatermeinket. Köszönjük, hogy az
Igazgató Úr kiállt az érdekeink mellett.
Szűkös tornatermi körülményeinknek, és a sok-sok felmentésnek” köszönhetően” iskolánkban
egyre népszerűbb a sakk az asztalitenisz és a tollaslabda.
Azok a diákok, akik különböző egészségügyi problémák miatt nem vesznek részt a testnevelés
órán, a tornaterem előterében sakkoznak, pingpongoznak, vagy az udvaron tollasoznak.
Ősszel, ismét benyújtottunk egy pályázatot szerettünk volna egy kültéri taqeball asztalt, sajnos
nem nyertünk, de figyeljük a további lehetőségeket.
A családi napon aktívan részt vettünk a sport és ügyességi versenyek lebonyolításában.
Osztályok közötti terem, ill. kispályás foci, és a mostanra már hagyománnyá vált Mikulás
túrát B. Ferenc vezette.
A 2 félévben került megrendezésre az Iskolai röplabda bajnokság, melyet L.Emőke és T. Julcsi
szervezett.
Támer Julianna 6 főt érettségiztetett ebben a tanévben. 2 dicséretes 5-ös , 2 jeles és 1 db 3-as
érdemjegy született.
Ősszel 2, tavasszal 1 kerékpár túra volt. Pákozdon, a budai hegyekben, Lajos forrásnál, és
Szentendrén jártunk..( T. Julcsi )
Részt vettünk a kerületi értekezleteken és a díjkiosztón.
Ebben a tanévben remek eredményeket értek el tanítványaink a kerületi versenyeken. 4
különdíjat kaptak a csapatjátékokban, és ismét elhoztuk a legtöbb versenyen való részvételért
a kupát. Az iskola életében először megnyertük a pontversenyt, mely nagyon nagydolog ilyen
szerény létszámú iskolától. Büszkék vagyunk a tanítványainkra, akik lelkesen jártak, és rendre
győztek a versenyeken.
Kosaras fiaink 2. helyezettek lettek a streetball bajnokságon, majd bravúros sikersorozat után
veretlenül nyerték a kosárlabda bajnokságot.
A kerületi túranapon több csapatot is indítottunk, mindegyik olimpiai pontot hozott.
Leány labdarúgásban 3, fiúk 2. helyezést értek el.
Röplabdások 3., 4 helyezettek lettek.
Úszásban minden számban szereztünk olimpiai pontot, sok érmet, összesítésben megnyertük a
versenyt.
Terem tájfutásban 1 arany és 3 bronzérmet szereztek tanítványaink.
Korcsolyában is neveztünk az idén, több diákunk ez alkalommal járt először a Tüske
csarnokban, és onnan is fényes érmekkel tértünk haza.
Atlétikában, több számban is elhoztuk a legfényesebb érmet, míg a váltókban, a
dobószámokban és az ugró számokban is ezüst és bronzérem is jutott.
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Kézilabdában fiaink a 3. helyezést érték el.
Asztalitenisz, tollaslabda és sakkversenyeken is szereztünk dobogós helyezéseket.
Mi voltunk az egyetlen középiskola a kerületben, aki mind a 20 versenyszámban elindultunk
ezért egy gyönyörű kupát kaptunk a kerületi díjkiosztón.
Iskolák közötti versenyben a 2. helyről felküzdöttük magunkat az előkelő 1 helyre.
Kéréseink a jövő tanévre:
A tornatermek világításai katasztrofális állapotban vannak, sokszor félhomályban tartjuk az
órákat, a vibráló fényben megfájdul a gyerekek feje. Ennek a fontos problémának a
megoldásában kérnék segítséget a vezetőségtől.
A „nagy” tornaterem szellőztetése nem megoldott. A 48-ból, 6 ablak nyitható csak az
elektromos rendszerrel bukóra, (azok is 1 oldalon vannak) a többi nyitása, csak létráról
lehetséges. Szeretnénk kérni, hogy az ajtó felöli oldalon levő ablakok is nyithatók legyenek.
Elszakadt tornaszőnyegek és az egyik szivacsbála huzatjának javítása

Ebben a tanévben először neveztünk a B33 budapesti versenyére, de sajnos nem kerültünk a
döntőbe.
Országos diákolimpiára egyre több versenyszámban nevezzük diákjainkat.
Egyéni:
Dragán Antóniát sportlövészet
Herperger Noémi, Suri Nikolett, Schnörc Tekla , Baintner Lili – a darts versenyen
várakozáson felüli eredményt értek el Csapat: Ultimate frizbi
Második alkalommal neveztünk az országos frizbi bajnokságra. Döntőbe jutottunk, 9.
helyezettek lettünk, és ismét hasznos tapasztalatokkal tértünk vissza Gödöllőről.

Nyári táborok:
Bringás vándortábor Őrségben 18 diák részvételével + 3 kísérő tanár ( T.Julcsi, Kiss Tamás,
Marton Ervin)
Evezős vándortábor a Szigetközben 14 diák részvételével+ 2 kísérő tanár ( T. Julcsi, Kiss
Tamás)
Budapest. 2019.06.25.
Támer Julianna
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TANÉV VÉGI BESZÁMOLÓ - EGYÉNI FEJLESZTÉS
A 2018/2019. tanévben a 12. évfolyamba járó diákokkal együtt összesen 28 tanuló vett részt
egyéni vagy kiscsoportos fejlesztő foglalkozásokon az alábbiak szerint:
9.Ny
1 fő
9.B
2 fő
9.C
2 fő
10.A
1 fő
10.B
3 fő
10.C
4 fő
11.A
2 fő
11.B
3 fő
11.C
2 fő
12.B
4 fő
12.C
4 fő.
A II. félév során 1 fő távozott az intézményből (Heim Balázs), 2 fő magántanuló (Farcádi
Szabina, Vantulek Balázs). Az intézményi kezdeményezések miatt 1 fő szakértői vizsgálatára
került sor (Tárkányi Nóra, de az ő vizsgálatkérését a szülő visszavonta).
A tanévben több tanuló esetében indítottam el a felülvizsgálati eljárást, amelyek csak részben
zárultak le, Basa Orsolya, Bócsa Hilda, Czibolya Diána, Dragán Antónia, Oláh Sára Bojána és
Seregély Hanga vizsgálata folyamatban van. Az igazgatói határozatokat minden esetben félévkor
rögzítette Fekete Nagy Zoltán igazgatóhelyettes a Kréta naplóban; állapot-, vagy státuszváltozás
senkinél sem áll fenn.
A fejlesztő tevékenységet egyéni fejlesztési tervek elkészítésével kezdtem, amelyeket az érvényben
lévő szakértői javaslatok alapján állítottam össze. Az összes fejlesztendő tanuló közül 17 fő
olvasás-, helyesírási gyengeséggel, 10 fő számolási nehézséggel, 1 fő kevert tanulási problémákkal
küzd. Az órarend elkészítésénél a fenti szempontokat kellett figyelembe venni, emiatt nehézséget
okozott a tanulók tanóráról történő kiemelése.
Munkám során igyekeztem jó munkalégkört, stresszmentes foglalkozásokat szervezni, ahol
egyforma hangsúlyt kap a hiányzó, vagy hiányos képességek fejlesztése és a tantárgyi ismeretek
pótlása.
Pótosztályfőnöki feladataimmal összhangban havi egy alkalommal szerveztem a 10.C osztály
tanulóinak önismereti, irányított beszélgetős csoportos foglalkozást Nyitott Ajtó címmel. A tavaly
megkezdett foglalkozásokhoz hűen idén is kommunikációs, önismereti játékokat játszottunk, a
résztvevők megtanulhatták a kulturált vita és az együttműködés szabályait.
A szülők és a tanulók visszajelzései alapján a program sikeres volt, a jövő tanévben szeretném
folytatni.
Az idei tanévben (novemberben) indult az iskolai tehetséggondozó program, amelyen 4 fő vett
részt (Gubcsi Előd, Kenese Luca Sára, Kirtyán Fanni, Mekhachene Fatima). A foglalkozások
témája nem tantárgyi felkészítés tanulmányi versenyre, hanem azon képességek fejlesztése és
lehetőség szerint készségszintre emelése, amelyek a minél eredményesebb részvételt biztosíthatják
a legkülönfélébb stresszhelyzetben. A foglalkozásokat három fő területre bontottam, amelyekkel
8-8 alkalommal foglalkoztunk behatóan, bár ezek az esetek többségében átfedték egymást
(kommunikációs gyakorlatok, önismereti feladatok, tanulásmódszertan). A tapasztalatok szerint a
tanulók szerettek a foglalkozásokra járni, a feladatokba könnyen bevonhatók voltak és pozitív
élményekkel gazdagodtak. A következő tanévben szeretném folytatni a tehetséggondozást.
Budapest, 2018. június 14.
Turi András
gyógypedagógus
fejlesztőpedagógus
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Újbudai Széchenyi István Gimnázium
Beszámoló az iskolapszichológiai tevékenységről – 2018/19-es tanév II. félév
A Dél-Budai Tankerületi Központ alkalmazásában 2019. február 1-jén kezdtem meg
az iskolapszichológusi tevékenységemet. A teljes (heti 40 órás) státuszom osztott
munkaszerződést jelent, a munkaidőm felét az Újbudai Széchenyi István Gimnáziumban
töltöm, a másik felét a Nemes Nagy Ágnes Művészeti Szakgimnáziumban. Mindkét helyen 22 napot dolgoztam, a kontaktóráim száma 11-11 óra volt. Az Újbudai Széchenyi István
Gimnáziumban kedden (8-13h), illetve csütörtökön (8-14h) volt a rendelési időm az orvosi
szobában.
Az első hetekben igyekeztem megismerni az iskolát, a működését, a nevelőtestületet,
megérezni az iskola sajátosságait. Ezen túl pedig az elődöm (szülési szabadságra ment)
nyilvántartásaival, adminisztrációs felületeivel ismerkedtem meg az első időkben. Később
beszélgetéseket

kezdeményeztem

az

osztályfőnökökkel,

szaktanárokkal,

diákokkal.

Barátságos fogadtatásban volt részem, úgy éreztem, hogy szívesen fordulnak majd hozzám,
ha nehézségük merülne fel, később ez be is bizonyosodott.
A 4 hónap alatt (február1. – május 31.) történt pszichológiai tevékenységek lebontása:
Egyéni diák konzultáció:
Csoportos diák foglalkozás:
Szülő konzultáció:
Pedagógus konzultáció, esetmegbeszélés:
Hospitálás, megfigyelés:
10 óra

47 óra
1 óra
1 óra
44 óra

Hospitálás,
megfigyelés;
10%
Egyéni diák
konzultáció
45%

Pedagógus
konzultáció,
esetmegbeszél
és
43%

Szülő
konzultáció
1%
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Csoportos diák
foglalkozás
1%

A diagramról leolvasható, hogy a kontaktórákat főként az egyéni diák és a pedagógus
konzultációk tették ki ebben a 4 hónapban. A diákok önkéntesen jelentkeztek be hozzám emailen, illetve személyesen. Leggyakrabban a szorongás csökkentése, terhelhetőség
(érettségi) növelése, illetve családdinamikai problémakörrel kerestek meg. Egy diák esetében
történt szülő konzultáció is.
A csoportos diák foglalkozás egy osztályban történő ismerkedős, pszichológiára
érzékenyítős közös beszélgetést, együttgondolkodást jelöl az ábrán.
A

pedagógus

konzultációk

nehezebben

adminisztrálhatók,

nemcsak

előre

bejelentkezés alapján történtek ilyenek, hanem a tanáriban, folyosón is megszólítottak,
tanácsomat kérték. A diagramon szereplő óraszám főként azokat a konzultációkat jelöli,
melyek egy-egy pedagógusnak az oktatásra, nevelésre is hatással levő egyéni, privát életben
jelentkező elakadások oldására irányult (pl.: gyász). Ezen túlmenően pedig az osztály
csoportdinamikai folyamatairól beszélgettünk. Volt olyan is, amikor konkrét diákról
konzultáltunk egy osztályfőnökkel, mert a diák nem akart hozzám bejelentkezni, viszont
segítségre volt szüksége (szociális beilleszkedési nehézségek, családi problémák).
A fenti ábrán látható még a hospitálás, megfigyelés kategóriák is, ez alatt az
óralátogatásokat kell érteni. Amikor nem volt bejelentkező a fogadóórámra, akkor igyekeztem
valamelyik osztályt órai keretek között megismerni/megfigyelni. A célom az volt ezzel, hogy
lássanak személyesen is, beszéljünk pár szót kötetlenül, mert ez a fajta bemutatkozás is
bátoríthatja őket probléma esetén bejelentkezésre.
Célkitűzések:


Az egyéni le nem zárt konzultációk folyatatása, szükség esetén újabbak megkezdése



Osztályközösségekkel való munka kialakítása, ill. folytatása



Csoportos foglalkozások szervezése, tartása (relaxáció, pályaválasztási…igény sz.)

Összegzés:
4 hónapot töltöttem el a Széchenyi falai között, ahol kellemes fogadtatásban volt
részem. A serdülőkkel dolgozni igazi öröm volt számomra, hiszen magas önreflexióval és
önismereti igénnyel rendelkeznek, önkéntesen jelentkeznek, keményen dolgoznak a
problémájuk megoldásán és önmagukon is. A pedagógiai kar nagy része bátran mer
megszólítani, megkeresni egy-egy dilemmás helyzetben. Nehézséget az okoz, hogy még nem
tudok mindenkit név szerint megszólítani, ezen folyamatosan dolgozom. Örömömre szolgál,
hogy a jövő tanévben folytathatom a megkezdett munkát.
Molnárné Váradi Anita iskolapszichológus
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