


























































































































































































































1. számú melléklet 

 

 

 

 

 

A Gyulai Tankerületi Központ  

fenntartásában működő köznevelési intézmények 

magasabb vezetőinek tapasztalatai  

a tantermen kívüli, digitális munkarendről 
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1. A vizsgálat okai 

 

A „Kérdőív a digitális oktatásról 2020” kérdőíves vizsgálat célja, hogy a Gyulai Tankerületi 

Központ vezetőségének kezdeményezésére, a tankerülethez tartozó intézményvezetők, 

tagintézmény-vezetők tájékoztatást kapjanak a tankerülethez tartozó iskolák digitális oktatás 

időszakában szerzett intézményvezetői tapasztalatairól, a digitális munkarend 

megvalósításról. 

A Gyulai Tankerületi Központ célul tűzte ki, hogy - az eredményekre alapozva - létrejöjjön 

egy olyan, intézményi jó gyakorlatokból álló, közösen kidolgozott Kincsestár, amely 

segítségül szolgálhat a későbbiekben az intézmények pedagógiai-szakmai munkájának 

fejlesztéséhez a hagyományos oktatási keretek között is.  

 

2. A minta 

 

Az adatfelvétel 2020 augusztusában történt. A kérdőívek kitöltésében a Gyulai Tankerületi 

Központ fenntartásában működő intézmények, tagintézmények vezetői vettek részt.  

Az adatgyűjtés elektronikus úton valósult meg. A kérdőívek kitöltése előtt tájékoztatást 

adtunk a felmérés céljáról, biztosítottuk a résztvevőket az adatok bizalmas kezeléséről és az 

anonimitásról, valamint segítséget nyújtottunk az esetleg problémát okozó kérdések 

értelmezésében. 

 

3. A kérdőív kiértékelése 

 

3.1. A minta 

A kérdőívet 30 fő intézményvezető/tagintézmény-vezető töltötte ki.  

 

3.2. A mérőeszköz 

A kérdőív sorszámozott kérdésekből állt.  

 

A kérdőív első része a digitális munkarendben megvalósult intézményi feladatok 

hatékonyságára kérdez rá. A vezetőknek az alábbi területeket kellett egy ötfokú skálán 

értékelniük: 

Þ Pedagógiai folyamatok  

Þ Személyiség- és közösségfejlesztés  
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Þ Eredmények  

Þ Belső kapcsolatok, együttműködés, kommunikáció  

Þ Az intézmény külső kapcsolatai  

Þ A pedagógiai munka feltételei  

Þ A Kormány és az oktatásért felelős miniszter által kiadott tantervi szabályozó 

dokumentumban megfogalmazott elvárásoknak és a pedagógiai programban 

megfogalmazott céloknak való megfelelés 

 

A kérdőív második része több tématerület feltérképezését tűzte ki célul. Felmérte, hogy 

milyen rendszert használtak az intézmények a digitális oktatás megvalósításához. 

Tájékoztatást ad az iskolavezetés és a pedagógusok közötti kapcsolattartás módjáról, az 

intézményvezetők értékeléséről a tantestület digitális kompetenciaszintjével, digitális 

módszertani felkészültségével kapcsolatosan 2020. márciusi, illetve júniusi állapot alapján. 

Felmérte, hogy vezetői szinten milyen igény mutatkozik tantárgyspecifikus, tankerületi szintű 

műhelyfoglalkozás szervezésére. Ugyanakkor a vezetőknek egy ötfokú skálán értékelniük 

kellett a digitális oktatás megvalósulásának hatékonyságát is. 
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3.3. Elemzés 

 

3.3.1. Pedagógiai folyamatok értékelése 

 

 

 

3.3.2. Személyiség- és közösségfejlesztés értékelése 
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3.3.3. Eredmények értékelése 

 

 

 

3.3.4.  Belső kapcsolatok, együttműködés, kommunikáció értékelése 
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3.3.5. Az intézmény külső kapcsolatainak értékelése 

 

 

 

3.3.6. A pedagógiai munka feltételei 
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3.3.7. A Kormány és az oktatásért felelős miniszter által kiadott tantervi szabályozó 

dokumentumban megfogalmazott elvárásoknak és a pedagógiai programban 

megfogalmazott céloknak való megfelelés 

 

 

 

3.3.8. A digitális oktatás során használt rendszerek 

 

 

KRÉTA: 96,7% 
Discord: 13,3% 
Facebook (Messenger vagy csoportok): 93,3% 
Google alkalmazások (drive, dokumentumok, diák, Google Classroom): 70% 
Moodle: 3,3% 
Skype: 40% 
Zoom: 3,3% 
Egyéb: Redmenta 6,6%;MozaWeb 3,3%;Office365 3,3%; jitsi 3,3% 
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3.3.9. A kapcsolattartás formái a pedagógusokkal  

 

 

 

 

3.3.10. A pedagógusok digitális módszertani felkészültségének megítélése 

 

Márciusi állapot 
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Júniusi állapot 

 

 

 

 

3.3.11. Igényfelmérés tankerületi műhelyfoglalkozásra 
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3.3.12. A digitális munkarend hatékonyságának értékelése 
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1. Bevezetés 
 
 

Tisztelt Polgármester Úr! 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 
 
A Dr. Hepp Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola munkájáról a 2019/2020-as 

tanév végén elkészült munkaközösségi beszámolók és statisztikai adatok alapján kaptunk képet. 

Iskolánk tanulólétszáma évről-évre változik, jellemzően egyre magasabb. Ez elismerés, de 

egyben kihívás is tantestületünk számára.  

A József Attila u. 12. alatti székhely-épületünk igen zsúfolt.  A három első osztály egyike 

a Bajza utca 1. sz. alatti telephelyünkön indult, ahol ez évben már 4 osztály működik. 

Tantermeink mindkét telephelyen korszerűek, jól felszereltek. 

Összességében elmondható, hogy a 2019/2020. tanévben összehangolt, jó hangulatú, 

színvonalas szakmai munka folyt. Tagintézményeink (AMI, Tarhos) és a székhelyintézmény 

között kiváló együttműködés volt jellemző. Közös rendezvényeink látogatottak, sikeresek.  

Jó kapcsolatot ápoltunk a szülői közösséggel; az óvodákkal, a városi és tankerületi oktatási 

intézményekkel, valamint a kulturális- és civil szervezetekkel.  

 

Köszönetet mondok a Gyulai Tankerületi Központ igazgatójának, Teleki-Szávai 

Krisztinának, Békés Város Önkormányzatának, külön Izsó Gábor leköszönő, valamint 

Kálmán Tibor, Békés város új polgármesterének; iskolánk régi és új Intézményi Tanácsa 

elnökének, továbbá a számtalan, itt fel nem sorolt segítő támogatónak. Köszönöm a szülők, 

vállalkozók, sportszervezetek támogatását, akik hozzájárultak iskolánk eredményes 

működéséhez, ill. tárgyi feltételeinek javításához. Köszönöm a Hepp családnak is, hogy a tanév 

során figyelemmel kísérték iskolánk életét. 
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2. A Dr. Hepp Ferenc Általános Iskola és AMI elmúlt tanévéről 
 
 

A Dr. Hepp Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola változatlan szervezeti és 

vezetői struktúrával kezdte meg a munkát: 

 

Intézményvezető:     Deákné Domonkos Julianna 

Intézményvezető-helyettesek:   Barna Zoltán (alsó tagozat) 

      Samu Hedvig (felső tagozat) 

      Vidáné Endrődy Ildikó (általános helyettes) 

 

 (Telephelyi koordinátor a Bajza u. 1. alatt: Fesető Eszter) 

 

Tarhosi Tagiskola (megbízott) vezetője:  Kovács-Szabó Eszter 

AMI tagintézmény-vezető:   Bagoly László 

 
 
2.1.  Személyi és egyéb változások 
 

 Hepp AMI Tarhos Összesen 

Tanulólétszám 646 363 25 1034 

Osztály + csoport 26+3 NA 1 30 

Pedagógus 65 16 4 85 

Részmunkaidős/óraadó 6 2 - 8 

NOKS 6 2 - 8 

Technikai alkalmazott 13 3 1 17 

Távollévő 2 - - 2 

 

Székhelyintézményünkben a 2019/20. tanévben  

az október 1-jei statisztika alapján 671 diák tanult. 

 

2.2.  Új kollégák az induló tanévben  

· Dihen Viktória 

· Mucsi Krisztina 

· Pörneki Anikó 

· Sárközi Imréné 

· Varvasovszkyné Tóth Ibolya 



6 
 

 

Nevelő-oktató munkánkat óraadó kollégák és közcélú foglalkoztatottak  is segítették. 

A tanévben a harmadik, ötödik és hetedik évfolyamon 4, míg a hatodik évfolyamon 5 

párhuzamos osztály tanult. Tanév közben jó néhány tanulót vettünk fel, és vettünk át más 

iskolákból. Folyamatos az érdeklődés intézményünk iránt.  

 

A mindennapos testnevelés bevezetése óta a tornatermünk az eddiginél is zsúfoltabb lett, a 

Békési Uszoda, mint lehetőség enyhített a gondokon. Továbbra is reménykedve várjuk a 

város új kézilabda munkacsarnokának felépülését. 

 

2.3.  A belső szakmai munka irányítása 

Intézményünkben 8 munkaközösség tevékenykedett: 
 

 

2.4.  A tanév kiemelt szakmai feladatai voltak 

 
· Tanórai munka:  

Az óralátogatásokon tapasztaltak: A választott módszerek tökéletesen illeszkedtek az 

órák tartalmához, a tanulásszervezési eljárások az elvégzett feladatokhoz igazodtak. 

A tanórán a kollégák alkalmazták az IKT- módszereket, eszközöket.  

A kiemelt figyelmet igénylő tanulókkal való foglalkozás minden órán megjelent 

(differenciálás). A gyerekek aktívak, érdeklődőek voltak.   

 

Dr. Hepp Ferenc Általános Iskola 

Alsós munkaközösség I. Fesető Eszter 

Alsós munkaközösség II. Licskáné Polgár Márta 

Alsós munkaközösség III. Barna Zoltánné 

Tarhosi munkaközösség Kovács-Szabó Eszter 

Társadalomtudományos és idegennyelvi 

munkaközösség 

Hegedűsné Kocsis Ildikó 

Természettudományos I. és informatikai 

munkaközösség 

Alekszáné Lipták Éva 

Természettudományos II. és sport munkaközösség  Karácsné Sárközi Dóra 

Felsős készségtárgyak, személyiség-és 

közösségfejlesztő munkaközösség 

Dávidné Gyarmati Zsuzsanna 
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· Tehetségfejlesztés:  

o Iskolánk 2016. október 1-je óta Akkreditált Kiváló Tehetségpontként több 

feladatot lát el: a tehetségazonosítás és a tehetséggondozás feladatát, valamint a 

tehetségpontok hálózatába való bekapcsolódást. Intézményünkben a 

tehetséggondozás minden tanuló számára adott lehetőség.  

o A Madzagfalvi Napok keretén belül Békés Város Önkormányzata Hegedűs 

Boglárka (Hepp) és Izsó Lajos Hunor (AMI) tanulókat tüntette ki Ifjúsági díjjal. 

o 2019. szeptember 1-jétől pedig Örökös Ökoiskola vagyunk.  

o 2020 szeptemberétől iskolánk a „Örökös Boldog Iskola” cím viselője.  

o Kollégáink kiváló szakmai munkájának eredményeképpen a tanév során 

számtalan kiemelkedő siker, versenyeredmény született. 

o Évek óta eredményesen együttműködtünk a Békési Kistérségi Óvodával. 

 

· Művészeti oktatás: 

o A tanév során az Alapfokú Művészeti Iskola hangszeres és néptáncos 

növendékei számos országos, megyei és kerületi versenyen vettek részt, 

ahonnan minden esetben szép eredményekkel tértek haza.  

o Fontosnak tartjuk a művészi pályára való felkészítő munkát.  

o Tanszaki kirándulások, hangverseny látogatás, saját szervezésű szakmai 

programok megvalósítása, kulturális rendezvényeken való részvétel színesítette 

iskolánk és a város életét. 

 

· Minősülések: 

o Pedagógus I.: Juhász Bence 

o Pedagógus II.: Kovács-Szabó Eszter 

o Mesterpedagógus megújító: Barna Zoltán, Kovácsné Sas Éva 

 

2.5.  Strukturális változás a tanév végén 

 

2020. március 10-én intézményi átszervezési javaslat érkezett a Gyulai Tankerületi Központtól. 

Az átszervezés rövid leírása: A békési Dr. Hepp Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti 

Iskola tagintézménye, a Dr. Hepp Ferenc Általános Iskola Alapfokú Művészeti Iskolája kiválik, 

így az alapfokú művészetoktatás önállóan működik tovább.  

Az alapfokú művészetoktatási alapfeladatot Békés városában egy új, önálló intézmény látja el. 

Békés településén túl telephely működik: Kamut, Köröstarcsa, Tarhos településeken.  
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A tantestületek többsége támogatta a „kiválást”, így 2020. szeptember 1-jével új intézmény 

jött létre Békés városában: Szokolay Sándor Művészeti Iskola néven.  

A szakmai kapcsolat a továbbiakban is kiegyensúlyozott. 

 

2.6.  Veszélyhelyzet 
             

2020. március 16-tól miniszteri rendelet alapján iskolánk a kialakult koronavírus járvány 

miatt digitális oktatásra állt át. Az intézményünk és telephelyeinek látogatása június 2 

hetében előre egyeztetett módon, oktatási céllal engedélyezett volt. Ezt követően 2020. 

június 26-ig gyerekfelügyeletet láttunk el. 

 

2.7.  A 2019/2020. tanév végi tanulmányi eredmények és a tovább tanulók száma 
 

Tanév végi tanuló létszám: 683 

A tanulmányi átlageredmény változása 

Tanulmányi átlageredmény 2018/2019-as 
tanévben: 

4,27 

Tanulmányi átlageredmény 2019/2020-as 
tanévben: 

4,41 

A 8. o. tanulók továbbtanulása  

gimnáziumban 32 

szakközépiskolában 26 

szakiskolában 18 

 

A 2019/2020. tanévben tantestületünk Dr. Hepp Ferenc-díjat adományozott  

Hegedűs Boglárka 8. b osztályos tanulónak. A ballagáson a Hepp Ferenc-díjat szűk körben, a 

veszélyhelyzeti protokoll betartásával adtuk át.  

A 2019/2020. tanév II. félévében lemorzsolódásban veszélyeztetett tanulók létszáma: 14 fő  

(a tanulók 3,7 %-a) volt. Az intézményünkben a lemorzsolódás veszélye 10% alatti, vagyis 

nem tartozik a különösen veszélyeztetett intézmények közé. 

A tanév végén egy kolléganőnk nyugdíjba vonult. A pedagógus pályán eltöltött hosszú évek 

emlékére Pedagógus Szolgálati Emlékérmet kapott: 

A Gyulai Tankerületi Központ igazgatója által adományozott oklevelet 4-en vehettek át. 

Az osztályok indításához szükséges tárgyi és személyi feltételek intézményünkben adottak.  

A nyugdíjba vonult, ill. távozó kollégák helyét sikerült szakképzett pedagógusokkal feltölteni. 
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3. A 2020/2021-es tanév kezdetén 
 

A Dr. Hepp Ferenc Általános Iskola 2019/2020. évi munkaprogramban megfogalmazott 

célokat igyekezett megvalósítani. Az új tanévtől kizárólag általános iskolai feladatokat látunk 

el, korábbi tagintézményünk Szokolay Sándor Alapfokú Művészeti Iskola néven működik 

tovább. 

Számos törvényi, módszertani változás indokolja a dokumentumok aktualizálását.  

Az 1. és 5. évfolyamon bevezettük a Nemzeti Alaptantervet. 

Az intézmény munkatervének elkészítése minden évben összehangolt feladat. Elkészült éves 

Eseménynaptárunk, amely az 1. sz. mellékletben olvasható.  

 

A jogszabályi változások mellett folytatódnak a pedagógiai szakmai ellenőrzések, a 

megkezdett pedagógus – minősítések (OH). Kollégáink kompetencia- és teljesítményalapú 

értékelési rendszer alapján  intézményi értékelést kapnak. A belső 

ellenőrzés/értékelés/önértékelés tovább folytatódik. 

 

3.1.  A digitális munkarend tapasztalatai  

 

A digitális oktatás időszakára készített tematikus tervek különösen átgondolt munkát igényeltek 

a pedagógusoktól. Mérlegelni kellett a tanév hátralévő részére eső tananyagok elrendezését 

olyan mértékben, hogy ne sérüljön a követelményrendszer, de ne is állítsuk a tanulókat 

megoldhatatlan feladatok elé. A tanítók esetenként átcsoportosították a tananyagokat, és 

bizonyos témaköröket a következő tanévben fognak megtanítani. 

 

Az online oktatás időszakában igyekeztek a helyzethez alkalmazkodni. A szülők segítették 

gyermekük tanulását. A kollégák különböző oktatási technikákat és csatornákat használtak. 

Többek között Kréta, Classroom, Facebook, oktató videók, videóchat, hangos ppt, különböző 

digitális oktatójátékok pl. wordwall, okosdoboz, learningapps, sutori.  

 

Néhány tanulónál azonban nehézséget jelentett az oktatásnak ezen módja, mert a szülőket is 

felkészületlenül érte az újfajta tanulási forma. A nem megfelelő számú technikai eszköz is 

lassította a munkát, különösen azoknál a családoknál, ahol több gyermeknek kellett egyszerre 

használni ezeket. A tanulók jelentős része a félévi eredményének megfelelően teljesített, ám 

néhány esetben irracionálisan kimagasló eredmények is születtek a túlzott szülői 

segítségnyújtás miatt. 
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A digitális munkarend tapasztalatait tankerületi szinten értékeltük. A korábbi tapasztalatok 

felhasználásával (remélhetőleg) nagyobb rutinnal nézünk elébe (az esetleges) digitális 

oktatásnak. Idei nevelési értekezletünk egyik kiemelt fontosságú témája.  

 

3.2.  Személyi változások a tanév kezdetén 

 
 Hepp Tarhos Összesen 

Tanulólétszám 675 25 700 

Osztály + csoport 29 1 30 

Pedagógus 64 4 68 

Részmunkaidős/óraadó 5 NA 5 

NOKS 6 - 6 

Technikai alkalmazott 12 1 13 

Távollévő 1 - 1 

 

Visszatérő és új pedagógusaink:  

· Bartyik Mihályné (nyugdíjas kolléganő angolt tanít heti 7 órában) 

· Dézsi-Budai Erzsébet tanárnő (GYES-ről tért vissza, angolt tanít) 

· Horváth-Molnár Katalin (10 órában éneket tanít) 

· Inokai Éva (nyugdíjas kolléganő alsós tanítóként tevékenykedik) 

· Kopányi Anna (friss diplomás matematika-kémia szakos tanár) 

· Mészáros Noémi (képesítés nélküli pedagógus: földrajz-történelem szakon végez ez 

évben, 10 hónapos szakmai gyakorlatát intézményünkben tölti) 

 

A közfoglalkoztatottak terén történt változások: Horváth-Molnár Katalin tanári státuszt 

kapott: a székhelyintézményben óraadó, az alapfokú művészeti iskolában adminisztratív 

munkát végez. Varjú Melinda takarítói álláshelyet tölt be a Bajza utcai telephelyen. Új 

közfoglalkoztatott munkatárs kezdte meg munkáját a Bajza utcai telephelyen (Korcsok Ildikó). 

Szeptember 21-től szintén foglalkoztatásba kerül egy közcélú takarítónő. 
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3.3.  Tanévelőkészítés-tanévkezdés  

 
Az elmúlt tanév járványügyi helyzete miatt az elsősök beíratása is a KRÉTA digitális 

nyilvántartó rendszeren keresztül történt. Egyre nagyobb teret nyer az online,  

e-Ügyintézés is. 

 
A 2020/2021-es tanév első évfolyamán 72 tanuló kezdte meg tanulmányait. Három osztály 

indítására kaptunk engedélyt a fenntartónktól. Két osztály a József Attila u. 12. szám alatt (1. a 

– sportosztály - 23 tanulóval, 1. c - Játékos informatika - 23 tanulóval), egy osztály a Bajza 

utcai telephelyen (1. b - angol nyelvi előkészítő - 26 fővel) indult. 

 

Az első osztályok osztályátlaga 24 fő. Az utóbbi évek legmagasabb számú sajátos nevelési 

igényű tanulója érkezett az első évfolyamra: 8 SNI és 18 BTMn. Így a számított létszám 82-re 

emelkedett (2 tanuló is 3 főnek számító). 

 

Iskolánkból az előző tanév végét követően 5 tanuló távozott (2 fő a SZKIRG-be, 1 fő a 

Reményhírbe, 1 tanuló a békéscsabai Belvárosi Általános Iskola 6+6-os évfolyamára, további 

1 tanuló az EGYMI-be). Intézményünkbe a nyár során érkező 17 új tanulóval együtt 671 fő 

kezdte meg a tanévet. Osztályaink száma 29, az osztályok átlagos létszáma 23 fő. 

 

Iskolánk SNI létszáma: 57 fő (8%) a BTMn létszám 100 fő (14%) együtt (23%). A hátrányos 

helyzetű tanulók száma 19 fő, a halmozottan hátrányos tanulók száma 60 fő, összesen 79, ami 

a tanulóink 11%-a. 

 

A Tarhosi Tagiskolánkban 25 tanuló kezdte meg a tanévet 1. – 4. összevont osztályban az 

1.- 2. és 3. – 4. évfolyam bontásával. Az 1. osztályba 4 tanuló iratkozott be. 

 

Szomorú tény, hogy a város egyházi fenntartásban lévő intézményei a hátrányos helyzetű, 

speciális szükségletű, ill. a lakásotthonban élő tanulókat nem, vagy nem szívesen veszik fel. 

Úgy gondoljuk, ezt a terhet igazságosabban kellene városi szinten kezelni. 
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3.4.  Települések, ahonnan a bejáró tanulók érkeznek  
 

o Békéscsaba (5 fő) 
o Bélmegyer (5 fő) 
o Doboz (1 fő) 
o Köröstarcsa (5 fő) 

o Mezőberény (10 fő) 
o Murony (12 fő) 
o Tarhos (24 fő

 

Összesen: 62 fő 

 

3.5.  Tankönyvellátás  

Az 1265/2017. (V.29.) Kormányhatározat értelmében az 1–9. évfolyamos tanulók 

ingyenes tankönyvellátásban részesülnek. Iskolánkba a tankönyvszállítmány  

2020. augusztus 14-én (péntek) érkezett. A 2020/2021. tanévi tankönyvosztás 2020. 

augusztus 27-én (csütörtök) rendben lezajlott.  

 

3.6.  Pedagógusaink szakmai továbbképzései e tanévben 

· Alt - Kis Klaudia (Német nyelv és kultúra tanára – másoddiploma) 

· Ráczné Erdei Krisztina (Közoktatási vezető szakirányú továbbképzési szak – 

szakvizsga) 

· Suchné Veres Mariann, Tarr Erzsébet, Vidáné Endrődy Ildikó (Magyar 

Mozgáskotta Módszer a komplex személyiségfejlesztés, mozgásnevelés, 

hátránykompenzáció lehetséges alternatív programja - 30 órás  akkreditált 

pedagógus továbbképzés) 
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4. Együttműködések 
 

Iskolánkban tanévkezdés alkalmával két együttműködési megállapodás született. 

 

I. 

 

Sok éve már, hogy a tanévnyitó ünnepségen megállapodást kötünk a Békési Kistérségi Óvoda 

és Bölcsőde igazgatójával a szakmai együttműködés további erősítésére.  

 
Együttműködési megállapodás 

amely létrejött 

a Békési Kistérségi Óvoda és Bölcsőde Fürkész  Tagóvodája, 

(„Boldog Óvoda”) 

valamint 

a Dr. Hepp Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola,  

(„Boldog Iskola”) 

- a továbbiakban, mint partnerszervezetek  -   

között. 

 

A megállapodás tárgya: 

 

A partnerszervezetek a 2019/2020-as tanévben vállalják, hogy elősegítik a városon belüli 

szakmai együttműködéseket a nevelési-oktatási intézményekben a tehetséggondozás és a 

gyerekek képesség - kibontakoztatásának segítésére. 

 A hagyományokon alapuló együttműködés kiterjed a tapasztalatok, a jó gyakorlatok cseréjére, 

a közös rendezvények szervezésére és szakmai bemutató foglalkozások tartására, látogatására.  

A közös pedagógiai tevékenységgel folytatni kívánjuk a több éve sikeresen működő nevelési 

szemléletet, amelyben a hagyományokra építve, új utakat keresve tudjuk intézményi értékeink 

felhasználásával a nevelő – oktató munkánkat megújítani és kiterjeszteni az óvoda-iskola 

átmenetet elősegítve. 

A két intézmény folytatja az előző tanévben a járványügyi korlátozások miatt 

félbeszakadt együttműködést, és közös programokat szervez a tanévet átfogó munkaterv 

alapján a tehetséggondozás és a gyerekek képesség - kibontakoztatásának segítésére. 
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II.  
 
 

A 2020-2021. tanévre együttműködés megállapodás született, amely létrejött egyrészről a 

Békés Megyei Rendőr-főkapitányság (székhelye: 5600 Békéscsaba, Bartók Béla út 1-3., 

képviseletében eljáró: dr. Polyák Zsolt r. dandártábornok, rendőrségi főtanácsos, megyei 

rendőrfőkapitány), a továbbiakban: Rendőr-főkapitányság, másrészről a Dr. Hepp Ferenc 

Általános Iskola között a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 10/B. §-a alapján az 

iskolai erőszak megszüntetése és megelőzése, valamint az intézmény rendjének fenntartása 

érdekében – az intézmény területén tanítási időben – működő iskolaőri hálózatban való 

részvételről.  

 

Az együttműködési megállapodás célja a felek feladatainak ellátására – így különösen az 

iskolaőrök munkavégzésének rendjére és módjára, a feladatellátással összefüggő 

egyeztetésekre, valamint a kölcsönös tájékoztatás általános menetére – vonatkozó 

rendelkezések, továbbá, az iskolaőr feladatainak ellátásához szükséges, a felek által teljesítendő 

kötelezettségek rögzítése. 

 
Köztudott, hogy az iskolaőrök sajátos jogokkal vannak felruházva és rendelkeznek kényszerítő 

eszközzel - így bilinccsel, gumibottal és könnygáz spray-vel -, ugyanakkor utóbbiak 

használatára csak kiemelten indokolt esetben kerülhet sor. 

 
Iskolaőr feladatai: 
 

· a pedagógusok, nevelők, oktatók munkájának biztosítása,  

· a diákok és dolgozók személyét érő támadások megelőzése, 

· feltartóztatni az erőszakoskodót, amíg a rendőrség megérkezik, 

· elsősegélyt nyújt, 

· eltávolítson illetéktelen személyeket az iskola területéről. 

 

Fontos kiemelni, hogy az iskolaőrök nevelési-oktatási kérdésekben javaslatot nem 

fogalmazhatnak meg, kizárólag a biztonsági kérdésekbe szólhatnak bele. Az iskolaőr nem 

rendőr, nem állít elő, nem fog el, nem hallgat ki. Kirívó esetekben, avagy az iskolavezetés 

kérésére intézkedő rendőrt hívhat. 
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5. Zárszó 
 

Tisztelt Polgármester Úr! 

Tisztelt Képviselő-testület!  

 

A tájékoztatóban igyekeztünk bemutatni a 2019-2020. tanév változásait, eredményeit, valamint 

a 2020-2021. tanév elején aktuális legfontosabb adatokat. A tájékoztató nem teljes, mégis azt 

gondoljuk, hogy elegendő lehet arra, hogy iskolánk életébe, munkánkba bepillantást nyújtson. 

 

Városunk közéletében ezután is meghatározó szerepet kívánunk vállalni.  

A rendezvények szervezésében, lebonyolításában (Sportbál, sportrendezvények, táborok – 

ünnepségek szervezése, jótékonysági-karitatív kezdeményezések, civil szervezetekben 

tevékenykedés) mindenkor számíthatnak tantestületünk tagjaira.  

 

Beszámolónk végén tisztelettel megköszönjük Békés Város Képviselő-testületének 

együttműködését és segítségét, intézményi tanácsunk elnökének Kálmán Tibor 

polgármester úrnak a támogatását. Köszönjük, hogy a fenntartó-működtető Gyulai 

Tankerületi Központ vezetőivel kiváló kapcsolatot ápol városunk vezetése, ezzel is 

erősítve az eredményes közös munkálkodást. 

 

Tisztelettel megköszönjük Békés Város Képviselő-testületének az elmúlt években nyújtott 

támogatását.  

 

Bízva a későbbi sikeres együttműködésben, kérjük tájékoztatónk szíves elfogadását! 
 

 

Békés, 2020. szeptember 21. 
      
       Deákné Domonkos Julianna 

intézményvezető 
                      sk. 
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Mellékletek 
 
 
 
 
1. sz. mellélet: Eseménynaptár  

2. sz. melléklet: Év végi tankerületi beszámoló (Excel tábla) 

 

 

A fent nevesített mellékletek az e-mail csatolmányában találhatóak. 



A Dr. Hepp Ferenc Általános Iskola 

2020-2021. tanévének

cselekvési ütemterv tervezete

Program
2020. augusztus 21. Deákné Domonkos Julianna

2020. augusztus 24.
Alakuló értekezlet a 
tagintézményekben

Deákné Domonkos Julianna
Bagoly László

2020. augusztus 24- l
Órarend, kabinetbeosztás, 
ügyeleti rend készítése

Igazgatóhelyettesek

2020. augusztus 27. Javítóvizsga konzultáció Samu Hedvig
2020. augusztus 29. Javítóvizsga a Heppben Samu Hedvig
2020. augusztus 27. Ingyenes tankönyvosztás Bodorné Varga Anikó

2020. augusztus 31.
Tanévnyitó értekezlet
Munkavédelmi oktatás

Deákné Domonkos Julianna
Jozaf Csaba

2020. szeptember 1.
Tanévnyitó ünnepély

Deákné Domonkos Julianna, 

Barna Zoltán
2020. szeptember 1. A nyilatkozatok kiosztása Pedagógusok

2020. szeptember hónap

Naplók, névsorok, 
tanmenetek, tömegsport 
naplók, egyéni fejlesztési 
tervek, tanórán kívüli 
foglalkozások, 
sportfoglalkozások 
foglalkozási terveinek 
elkészítése, leadása, 
bemutatása

Pedagógusok

2020. szeptember 2. – 10.

DIFER felmérés elvégzése 

megtervezése
2020. szeptember 12-13. Madzagfalvi Családi Délután Deákné Domonkos Julianna

2020 szeptembere
értekezleteinek megtartása

szervezés alatt
Barna Zoltán
Durkóné Erdei Edit

szervezés alatt
A tanórán kívüli 
foglalkozások szervezése

Deákné Domonkos Julianna, 
ig. helyettesek, DÖK 

2020. szeptember 6.
Testnevelés óra alóli 
felmentések –
gyógytestnevelés szervezése

,

, Iskolaorvos

2020. szeptember 7.
Deákné Domonkos Julianna
Dávidné Gyarmati 
Zsuzsanna

2020. szeptember 10-ig
Munkaközösségek és a 
tanszakok éves 
munkatervének elkészítése

Munkaközösség-

2020. szeptember 10-ig
Munkaközösség-
alakuló értekezlete

Deákné Domonkos Julianna



A tanulmányi naptár 
összeállítása

2020. szeptember 11. SZM választmányi ülés Deákné Domonkos Julianna
2020. szeptember 21. –
október 12. között 

POM-mérés
8. osztályok – iskolavezetés, 

2020. szeptember ezlete
Deákné Domonkos Julianna
Kovácsné Sas Éva

2020. október 1.
megtartása

Munka-

2020. október 1-
Az októberi statisztika 
elkészítése

Deákné Domonkos Julianna, 
Igazgatóhelyettesek

2020. október 2. Pályaválasztási vásár 
Csábiné Kovács Marianna és 
a 8-

2020. október eleje Intézményi Tanács ülése Deákné Domonkos Julianna

2020 Zenei világnapi hangverseny
Barna Zoltán
Bagoly László

2020. október 5. Mesehét
Barna Zoltán
mindenkori 2. évfolyam

2020. október 3.
Megemlékezés az aradi 
vértanúkról. Kirándulás 
Aradra, koszorúzás

Deákné Domonkos Julianna
Dávidné Gyarmati 
Zsuzsanna

2020. október 16. Pályaorientációs nap

2020. október 22. 
(csütörtök)

Az 1956-os forradalom és 
szabadságharc évfordulója, a 
köztársaság kikiáltásának 
ünnepe

Deákné Domonkos Julianna 
Samu Hedvig

2020. október 22-ig

DIFER vizsgálatban 

lejelentése az Oktatási 
Hivatalnak

Barna Zoltán

2020. október 22.
(csütörtök)

Az
tanítási nap

2020. október 26. - október 
30.

Deákné Domonkos Julianna

tanítási nap

2020. november 5.
szüleinek szervezett 
bemutatkozó fórum és nyílt 
napok

Deákné Domonkos Julianna
Barna Zoltán

2020. november 7. Jótékonysági bál

2020 novembere
Nevelési értekezlet
A digitális oktatás 

tapasztalatai

Deákné Domonkos Julianna

szervezés alatt
Tanulmányi versenyek 
indítása

Szaktanárok

2020. november Egészség hét Samu Hedvig

2020. november 20-ig

A nevelési-oktatási 
intézmények a 
KOMPETENCIA méréshez 
szükséges adatokat 

Deákné Domonkos Julianna



megküldik az Oktatási 
Hivatal részére.

2020. november vége
értekezlet 8. osztályosoknak

Deákné Domonkos Julianna
Csábiné Kovács Marianna

2020. december 1.
Zrínyi Ilona 
matematikaverseny I. 
forduló

természettudományos I.

2020. december 4. (péntek)
Mikulás ünnepség 

, DÖK

2020. december 1-2. hete alsós munkaközösség-

2020.12.
osztályos tanulók szüleinek

alsós munkaközösség-

2020. december 18.
A bukásra álló tanulók 
szüleinek kiértesítése

2020. december 18.
Karácsonyi ünnepség, DÖK 
nap

2020. december
Adventi kirándulás 
Budapestre

Dávidné Gyarmati 
Zsuzsanna

2020. december - 2021.
február

Nyílt napok 
nyolcadikosoknak

2020. december 18. (péntek)
tanítási nap

2020. december 21. – 2021. 
december 31.

Téli szünet
Deákné Domonkos Julianna, 

2021. január 4.
nap

2021. január 11. és április 
23. között

NETFIT-mérés Karácsné Sárközi Dóra

2021. január 23. (szombat)
Deákné Domonkos Julianna, 
igazgatóhelyettesek

2021. január 24.
Deákné Domonkos Julianna, 

2021. január vége Félévi értekezlet Deákné Domonkos Julianna

2021. január
A 8. évfolyamosok 
beiskolázása

Deákné Domonkos Julianna, 

2021. január 29-ig
Deákné Domonkos Julianna, 

2021 tavasza Tankönyvrendelés
Középiskolák szervezése 
alapján

A központi felvételi 
megírása

Középiskolák szervezése 
alapján

Az általános felvételi eljárás 
kezdete

Deákné Domonkos Julianna, 
pályaválasztási referens, 
osztá

2021. február 1. hete
osztályosoknak

2021. február harmadik hete Iskolai farsang DÖK



2021. február 3. hete Egészségügyi pótfelvételi

2021. március 5.
Zrínyi Ilona 
matematikaverseny területi 
forduló II.

Deákné Domonkos Julianna
Alekszáné Lipták Éva

2021. február
8. évfolyamosok 
beiskolázása

2021. március 1-5.
Pénz7 pénzügyi és 
vállalkozói témahét

Munkaközösség-
Nagyné 

Hidvégi Mária

2020. március 12. (péntek)
Március 15-i Ünnepség 
(1848/49)

Deákné Domonkos Julianna, 
Sántáné Kis-Kovács Györgyi

2021. március 22-26. Digitális témahét
Munkaközösség-

Gyula
2021. március harmadik 
hetét

„Nyitnikék”
Barna Zoltán

2021. március 31. – április 
14.

Tavaszi szünet

2021 Húsvéti játszóház Barna Zoltán
2021. április 1. osztályosok beiratkozása Deákné Domonkos Julianna
2021. április 19-23. Fenntarthatósági témahét Samu Hedvig

2021. március 31. (szerda)
tanítási nap

2021. április 1. – április 6. Tavaszi szünet Deákné Domonkos Julianna

2021. április 7. (szerda)
tanítási nap

2021 áprilisa
fóruma

Deákné Domonkos Julianna
Samu Hedvig, Barna Zoltán

2021. április

Nevelési értekezlet
„Ismeretek az életnek” 

szemléletformálás 

intézményünkben

Fogyasztói tudatosságra 

14”)

Deákné Domonkos Julianna

2021. április vége
A 8. évfolyamosok 
lefényképezése

8-

2021 áprilisa
A bukásra álló tanulók 
szüleinek kiértesítése

Deákné Domonkos Julianna, 

szervezés alatt
Dávidné Gyarmati 
Zsuzsanna

2021 májusa Intézményi Tanács ülése Deákné Domonkos Julianna

2021. május Suligála (?)
Deákné Domonkos Julianna, 

o
2021. május Ökokirándulás Samu Hedvig

2021. május 19.
Az idegen nyelvi tudásszint 
mérés a 6. és 8. évfolyamon

Samu Hedvig, 
f

2021. május Határtalanul kirándulás Samu Hedvig

2021. május 26. Országos kompetenciamérés
Deákné Domonkos Julianna, 
Samu Hedvig, 



2021. május 28-ig
NETFIT-mérés 
eredményének feltöltése

Karácsné Sárközi Dóra

2021. május Gyereknap DÖK
2021. június 1. -10. Osztálykirándulások

2021. június 1.
A nyelvi mérés 
eredményeinek megküldése 
az Oktatási Hivatalnak

Deákné Domonkos Julianna
Samu Hedvig

2021. június
A magántanulók 
osztályozóvizsgája

Deákné Domonkos Julianna, 

2021. június 15.
UTOLSÓ TANÍTÁSI NAP 
Ingyenes tankönyvek 
visszaszedése

k

2021. június 19. Ballagás
Deákné Domonkos Julianna, 

2021. június 24. Tanévzáró értekezlet Deákné Domonkos Julianna
2021. június 26. Tanévzáró ünnepség Deákné Domonkos Julianna

Tarhos Tagiskola 2020-2021. tanév eseményterve

Program
2020.08.30. Tanévnyitó értekezlet Deákné Domonkos Julianna
2020.09.02. Tanévnyitó ünnepély Kovács-Szabó Eszter
2020.09.27.

benevezések
Kiss Attiláné
Lévainé Kis Adrienn

2020.09.20. * Kovács-Szabó Eszter
Halász István

2020.09.27. Európai Diáksport Nap Halász István
Kovács-Szabó Eszter

2020. 40. hét - Halász István
Lévainé Kis Adrienn
Kiss Attiláné

2020.10.01. Zenei világnap
Békés hangverseny 3-4.osztály

Lévainé Kis Adrienn

2020.10.04. Aradi vértanukról megemlékezés Halász István
2020.10.11-ig

tanulók felmérése
Kiss Attiláné

2020.10-11.hó * Dr. Hepp Ferenc Általános 
Iskola és AMI

2020.10.22. Megemlékezés az 1956-os 
forradalomról

Halász István
Kovács-Szabó Eszter
Kiss Attiláné
Lévainé Kis Adrienn

2020.10.25-ig Jelentés az Oktatási Hivatalnak a 

számáról

Kovács-Szabó Eszter

2020.10.18. * Halász István, Kovács-Szabó 
Eszter, Kiss Attiláné,
Lévainé Kis Adrienn

2020.10.19. Jótékonysági bál Halász István
Kovács-Szabó Eszter



Kiss Attiláné
Lévainé Kis Adrienn

2020. 11.11. Márton napi hagyományok Kiss Attiláné
Lévainé Kis Adrienn

2020.11.29-ig DIFER mérés Kiss Attiláné
2020.47. hét Egészségnevelési programok Kiss Attiláné, Lévainé Kis 

Adrienn, Halász István
2020.49. hét Nyílt tanítási napok Kovács-Szabó Eszter
2020.12.06. Mikulás Kiss Attiláné

Lévainé Kis Adrienn
2020.51.hét Kiss Attiláné

Lévainé Kis Adrienn
2020.12.20.

ünnepség
Kiss Attiláné, Lévainé Kis 
Adrienn, Halász István
Kovács-Szabó Eszter

2021.01.24. 2020/2021-as tanév I.félév vége Kovács-Szabó Eszter
2021.01.31. Kovács-Szabó Eszter

Kiss Attiláné
2021.6.-7. hét Félévzáró értekezlet Deákné Domonkos Julianna
2021.02.22. Farsangi mulatság-

Elrendelt munkanap
Kiss Attiláné, Lévainé Kis 
Adrienn, Kovács-Szabó 
Eszter, Halász István

2021.10. hét Iskolahívogató Kiss Attiláné
2021.03.06. megünneplése Kiss Attiláné

Lévainé Kis Adrienn
2021.03.15. – Község 

megemlékezés
Kovács-Szabó Eszter
Halász István

2021.03.19. Iskolai versmondó verseny Kiss Attiláné
Lévainé Kis Adrienn

2021.03.18. Víz Világnapja Kovács-Szabó Eszter
2021.04. Városi versmondó verseny Kiss Attiláné

Lévainé Kis Adrienn
2021.04. Tavaszi nevelési értekezlet* Dr. Hepp Ferenc Általános 

Iskola és AMI
2021.04. 1. osztályosok beiratkozása Kovács-Szabó Eszter
2021.04.20.-04.24. Fenntarthatósági témahét Kovács-Szabó Eszter
2021.04. Körzeti sportversenyek

Mezei futóverseny
Halász István
Kovács-Szabó Eszter

2021.05.04. Anyák napi ünnepség Kiss Attiláné, Lévainé Kis 
Adrienn, Kovács-Szabó 
Eszter, Halász István

2021.05.13. Madarak és fák napjának 
megünneplése

Kovács-Szabó Eszter

2021.06.06. Gyermeknap-Családi nap Kovács-Szabó Eszter
2021.06.08-12. Osztálykirándulások

DÖK nap*
Kiss Attiláné, Lévainé Kis 
Adrienn, Kovács-Szabó 
Eszter. Halász István

2021.06.15. Pályaorientációs nap* Kiss Attiláné, Lévainé Kis 
Adrienn, Kovács-Szabó 
Eszter, Halász István

2021.06.19. Tanévzáró Ünnepség Kiss Attiláné, Lévainé Kis 
Adrienn, Halász István



Kovács-Szabó Eszter
2021.06. Tanévzáró értekezlet Deákné Domonkos Julianna

(A csillaggal jelölt napok az intézmények által felhasználható 6 tanítás nélküli munkanap.)



Tarhos Tagiskola 2020-2021. tanév cselekvési ütemterve

Program

2020.08.29. Tanévnyitó ünnepély Deákné Domonkos Julianna
2020.08.31. Tanévnyitó értekezlet Deákné Domonkos Julianna
2020.09.30.

benevezések
Kiss Attiláné
Kis Adrienn

2020.40.hét Mesehét Kiss Attiláné
Kis Adrienn

2020.09.04. Kovács-Szabó Eszter
2020.09.25. Sportnap Kis Adrienn
2020. 40. hét világnapja- Kiss Attiláné
2020.10. Mesehét Kis Adrienn

Kiss Attiláné
2020.10.01. Törzslapok megnyitása Kis Adrienn
2020.10.01. Zenei világnap

Békés hangverseny 3-4.osztály
Kis Adrienn
költség,utaztatás: 3000 Ft

2020.10.09-ig DIFER mérésben
tanulók felmérése

Kiss Attiláné

2020.10.22.
gyerekek létszámának jelentése 
OH részére

Kiss Attiláné

2020.10-11.hó Dr. Hepp Ferenc Általános 
Iskola 

2020.46.hét Márton napi hagyományok Kiss Attiláné
Kis Adrienn

2020.12.04. DIFER mérés Kiss Attiláné
2020.47. hét Egészségnevelési programok Kis Adrienn

Halász István
költség:5000 Ft

2020.49. hét Nyílt tanítási napok Barna Zoltán ig.h.
2020.12.04. Mikulás Kiss Attiláné

Kis Adrienn
2020.50.-51.hét Kiss Attiláné
2020.12.18.

ünnepség
Kiss Attiláné
Lévainé Kis Adrienn
Halász István
Kovács-Szabó Eszter

2021.01.22. 2020/2021-es tanév I.félév vége Kovács-Szabó Eszter
2021.01.29. Félévi Kis Adrienn

Kiss Attiláné
2021.6.-7. hét Félévzáró értekezlet Deákné Domonkos Julianna
2021.02.26. Farsangi mulatság Kiss Attiláné

Kis Adrienn
Kovács-Szabó Eszter
Halász István

2021.03.10. Iskolahívogató Kiss Attiláné
költség. 5.000Ft

2021.03.12. – Község 
megemlékezés

Kovács-Szabó Eszter
Halász István



2021.11.hét Iskolai versmondó verseny Kiss Attiláné
Kis Adrienn

2021.04. Városi versmondó verseny Kiss Attiláné
Kis Adrienn
költség: 1.500 Ft-utazás

2021.04. Tavaszi nevelési értekezlet Dr. Hepp Ferenc Általános 
Iskola 

2021.04. 1. osztályosok beiratkozása Barna Zoltán ig.h.
2021.04.19.-04.23. Fenntarthatósági témahét Kovács-Szabó Eszter

Kiss Attiláné
2021.05.04. Anyák napi ünnepség Kiss Attiláné

Kis Adrienn
Kovács-Szabó Eszter

2021.05.10. Madarak és fák napjának 
megünneplése

Kiss Attiláné
Kis Adrienn

2021.06.04. Gyermeknap-Családi nap Kovács-Szabó Eszter
Kiss Attiláné
Kis Adrienn
Halász István
költség: 20.000 Ft (kupa, 
érmek)

2021.06.11. Osztálykirándulások
DÖK nap

Kiss Attiláné
Kis Adrienn
Kovács-Szabó Eszter
Halász István

2021.06. Tantestületi kirándulás Dr. Hepp Ferenc Általános 
Iskola

2021.06.14. Pályaorientációs nap Kiss Attiláné
Kis Adrienn

2021.06.18. Tanévzáró Ünnepség Deákné Domonkos Julianna
2021.06. Tanévzáró értekezlet Deákné Domonkos Julianna

(A sárgával kiemelt napok az intézmények által felhasználható 6 tanítás nélküli munkanap.)

Békés, 2020. augusztus 31. 

Deákné Domonkos Julianna
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1. Intézményi adatok a 2019-2020. tanévben 

1.1. Statisztikai adatok a 2019-2020. tanévben 

 Eötvös Epreskerti Erdős AMI 

Pedagógus 26(+3) 9,5 2+5(ó) 1+4(ó) 

NOKS 2 (+3) 6 +1 - 
- 

Tanuló/ 

Gyerek 
173 77 11 70 

Oszt./Csop. 10 5 2 5 

 

Az előző tanévhez képest csökkent az általános iskolában a főállású pedagógusok száma, az AMI-ban 

egy főállású teljes munkaidős és 4 óraadó kolléga kezdte meg munkáját intézményünkben. A hiányzó 

(szakos ellátottságból adódó) órákat óraadói megbízások által biztosítottuk (minden 

intézményegységben, szükség és igény szerint)  

A tanév közben két kolléga munkaviszonya szűnt meg. (Hegyesi Ildikó, Vida János) 

Az osztályok száma tovább csökkent, a tanév folyamán 10 osztályunk volt, az osztálylétszám 

csökkenését az első évfolyamon indított 1 osztály okozta. A nagyobb létszámú osztályokban 

meghatározott tantárgyak esetében biztosítottuk a csoportbontást. 
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A tanulólétszám 196 főről 173 főre csökkent az általános iskolában, az óvodában 2 fő gyereklétszám-

növekedés volt, a szakközépiskolában csupán 11 fővel indítottuk a tanévet. Az AMI-ban tanuló 

gyerekek száma 70, 3 tanuló két tanszakon tanul. Főként az intézmény diákjai alkották az AMI tanulói 

közösségét, de néhány „külsős” tanulónk is volt. Továbbra is nyitottak vagyunk más intézményből 

fogadni tanulót, az alapvető célunkat azonban mindenképp meg tudjuk valósítani: a többségében 

HH/HHH gyerekek számára 4 tanszakon biztosítani a művészeti nevelést. 

A tanítási év végére a létszámadatok némileg módosultak, jelentős lemorzsolódás azonban nem volt. 

Az SNI és a BTMN adatokban figyelhető meg létszámnövekedés, ami a tanév közben esedékes 

felülvizsgálatok, ill. kért új vizsgálatok szakértői véleménye alapján alakult ki, elsősorban az óvodában. 

Az SNI gyermekek ellátása gyógypedagógust, logopédust, valamint TSMT - terapeutát igényel. A 

szakellátást az intézmény megfelelően tudta biztosítani: óraadó gyógypedagógusok segítségével.  

  

2015 2016 2017 2018 2019

Erdős 26 21 20 17 11

Epreskerti 77 70 78 75 77

Eötvös 239 221 203 196 173
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A teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma (intézményi szinten) 

2014.10.01. 2015.10.01. 2016.10.01. 2017.10.01. 2018.10.01. 2019.10.01. 

57 45 46 45 42,5 36,5 

 

A 2019/2020. tanévben 

· nyugdíjba vonult 1 fő 
· megszűnt a jogviszonya 2 fő pedagógusnak az általános iskolában 
· az Epreskerti óvodában megszűnt 1 óvónő, 1 dajka munkaviszonya, egy kolléga 

tartósan távol 
 

A betöltetlen állásokat meghirdettük, ennek köszönhetően 1 új óvónő kezdi meg a 2020/2021. 

tanévet. A dajka munkakört is sikerült betölteni. A szakos ellátottság nem teljesen biztosított, 

továbbra is szükség van óraadók alkalmazására, különösen a szakközépiskolai intézményegységben.  

Óraadókkal ellátott szaktárgyi órák: rajz, ének-zene, testnevelés szakmai elmélet és gyakorlat 
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1.2. Ellenőrzések: 

Érintett 
intézmény(egység) 

Ellenőrző szerv Ellenőrzés időpontja Megjegyzés 

Intézmény Belső ellenőrzések folyamatosan 

Munkaidő-

nyilvántartás havonta 

Dokumentumok 

ellenőrzése 

Hospitálások (óvoda-

iskola) 

Bemutató órák 

Eötvös BECS a tanévben az 
ütemterv szerint 

Bakuczné Kozma 
Zsuzsanna 

Magyar Államkincstár 2019. december 9-

10.. 

AMI 

dokumentumainak 

rendezése 

Oktatási Hivatal 2019-2020..  Adatszolgáltatás 
magántanulókról 

Minősítés (bizottság) 
Ped.I/Ped.II 

- - 

Epreskerti Minősítés (bizottság) 
Ped.II-be 

OH ütemterv szerint - 

BECS ütemterv szerint - 

Tanfelügyelet -. - 

Erdős Tanfelügyelet - - 

Intézmény/fenntartó - - - 

 

A tanévben 2020.01.01-jével Ped.I. és Ped.II. átsorolások megtörténtek: Dihenné Hoffmann Tünde 

Ped.II. 

A 2020. évi minősítésben érintett: Kotlár Angéla 

A 2021. évi minősítésre jelentkezett: Benkő Ágnes 
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1.3. Szakmai továbbképzések 

Általános iskola: 

· Tanulmányokat folytat Nagy Margit (fejlesztőpedagógus) 
 

A tanév során a beiskolázási tervnek megfelelően, ill. a lehetőségek alapján több pedagógus vett 

részt egyéb továbbképzésen: 

ü Az EFOP 3.1.5. Tanulói lemorzsolódás elleni pályázat keretében 3 fő végzett 120 órás 
képzést. 

ü POK, pályázatok kínálta lehetőségek 

 

Márciusban elfogadtuk a 2020/2021 es tanévre vonatkozó beiskolázási tervet, ami a megvalósítandó 

pályázatok által/POK kínálata még nagy valószínűséggel változni fog.  

 

1.4. Pedagógus életpálya 

A 326/2013. (VIII.30.) Korm. rendelettel életbe lépett, és 2013. szeptember 1-jétől hatályos 

pedagógusok előmeneteléről szóló rendelet alapján részt vettünk az alábbi eljárásokban. 

A pedagógus előmeneteli rendszerben a 2019. évi minősítésben érintett kollégák (a minősítés 

minden esetben a korábbi tanévre esett) 

Eötvös 1 fő: Dihenné Hoffmann Tünde 

Epreskerti - 

 
Az érintett pedagógus sikeres minősítő vizsgát tett, 2020.01.01-jétől fokozatot váltott: Ped.I/ Ped.II. 

fokozatba került. 

A 2020. évi minősítésre jelentkezettek száma: 

Eötvös 
1 fő 

Kotlár Angéla 

Epreskerti 0 fő 

Ebből 2020. évi rendes eljárás (Ped.II. fokozatba): 1 fő 

 

A 2019. évi tanfelügyeleti ellenőrzésben érintett kollégák: 

Eötvös - 

Erdős - 

Epreskerti - 
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1.5. Pályázatok 

1.5.1. Beadott, futó pályázatok: 

Pályázati kód Cím/Feladat Célcsoport Mikor? 

EFOP-3.1.3-12-394-

2017  

Esélyteremtő óvoda óvodások, óvónők folyamatban 

Oktatási Hivatal 
Bázisintézménye 

Jó gyakorlatok 
megosztása, 
tapasztalatcsere, POK 

munkájában való 
részvétel 

nemzetiségi oktatásban 
részt vevő intézmények 

2017-2019 

Beadott új, sikeres 
pályázat! 
2020-2023 

Útravaló Mentorálás, 
tanulmányi 
megsegítés, 
képességfejlesztés 

7., 8. osztályos, 

szakközépiskolai tanulók 

(6 új, 16 továbbfutó)  

A tanév folyamán 

Határtalanul „Őseink-Köröseink”, 

Várasfenes 

7. évfolyam 2020. tavasz 

COVID-19 miatt 

elmaradt 

Határtalanul Tengerhez magyar! – 

Horvátország 

11. évfolyam 2020. tavasz 

COVID-19 miatt 

elmaradt 

EFOP 3.1.5.-16 

 

A tanulói 
lemorzsolódással 
veszélyeztetett 
intézmények 
támogatása 

Eötvös Ált. Iskola tanulói, 
pedagógusai 

2017.08.01- 

2020.06.30.  

A pályázatot 
2020.12.31-ig a 

COVID 19 miatt 

meghosszabbították 

NTP-KNI-19 -  A hazai 

és határon túli 
köznevelési 
intézményekben 
működő komplex 
tehetséggondozó 
programok 

támogatása 
(1.418.000FT) 

 

Tehetséggondozó 
foglalkozások, gála, 

kirándulás 

 

Felső tagozatos tanulók A COVID-19 miatt 

néhány 

programelem 2020 

őszére tolódott 

NTP-MTTD-19- A 

matematikai, 

természettudományos 
és digitális 
kompetenciák 
erősítését szolgáló 
hazai és határon túli 
tehetségsegítő 
programok 

Tehetséggondozó 
foglalkozások, 
kirándulás 

Felső tagozatos tanulók A COVID-19 miatt 

néhány 
programelem 2020 

őszére tolódott 
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támogatása 
(1.450.000FT) 

EFOP 3.3.2. Kulturális intézmények 
a köznevelés 
eredményességéért 
(MŰV-házzal) 
 

óvoda/iskola gyermekei, 
tanulói (alsó, felső) 

2018-2020 

Megvalósítása 
folyamatos, 

2020.09.30-ig 

kitolva a COVID-19 

miatt 

EFOP-3.3.6-17 Természettudományos 
élménypedagógiai 
programkínálat és 
természettudományos 
élményközpontok 
fejlesztése 
(Békéscsaba, Életfa 
Alapítvány) 

Általános Iskola felső 
tagozata 

2018-2020 

Megvalósítása 
folyamatos 

Boldog Iskola Pozitív attitűd 
kialakítása, szemlélet 
formálása 

1/3/5/7. évfolyamok Folyamatosan 

 

Fenntartási időszakban lévő pályázatok: -  

Korábbi pályázat kötelező programeleme jó gyakorlattá vált: a tanévben is megvalósítottuk (Happy-

hét) 

A 2020/2021. tanévben megvalósítandó további pályázatok: 

ü Elmaradt pályázatok:  Határtalanul 7. évf./szakközépiskola, NTP-KNI-19, NTP-MTTD-19 

ü Beadott pályázatok:, NTP-KNI-20, Útravaló (ált.isk./szakközépiskola) 

1.6. Igazgatótanács 

Az Igazgatótanács (IT) az intézményegységek munkájának összehangolását végző – a szervezeti 

egységek azonos számú képviselőiből álló, valamint fenntartói oldalról is képviselt – az igazgató döntés-

előkészítő, véleményező, javaslattevő, az intézmény működését elősegítő testülete. 

Az Igazgatótanács a 2019/2020. tanévben egy alkalommal tartott rendes ülést, a COVID-19 miatt egy 

alkalommal online értekezletet. 

2. Kiemelt intézményi feladatok 

A pedagógiai programban megfogalmazott céloknak való megfelelést: a nevelés-oktatás szakszerű, 
magas szintű biztosítását, tehetséggondozást, felzárkóztatást, szabadidős programok szervezését 
tartottuk leginkább szem előtt. Munkánk középpontjában a gyerekek állnak. A tanév során 
folyamatosan erősítettük a szülőkkel való kapcsolatot, erre minden lehetőséget megragadtunk: 
személyes beszélgetések, szülői értekezletek, fórumok, az EFOP 3.1.5. pályázat keretében 
megvalósított családi nap, iskolai ünnepségek. 
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Korábbi értékeink megtartása mellett ( innovatív tantestület, pályázati munka, választható tantárgy, 
tehetséggondozás, IKT eszközök használata, kompetencia alapú oktatás, szülők foglalkoztatása, 
iskolaotthonos (egész napos) oktatás, pedagógiai hátrányok kompenzálása) törekedtünk az új 
kihívásoknak megfelelni. 

A tanév kiemelt feladatai voltak 

· Törvényi/jogszabályi változásoknak megfelelés (BECS dokumentumok elkészítése, SZMSZ, 

Házirend, PP felülvizsgálata) 

· BOZSIK program folytatása óvodától 8. évfolyamig 

· Szakközépiskolai képzés folytatása ( 10. 11. évfolyam) 

· Az általános iskolában és a szakközépiskolában áttértünk az elektronikus  e-kreta.hu 

használatára 

· Szakmai továbbképzések, elsősorban a POK szolgáltatásaiArizona szoba folytatása 

· Komplex Alapprogram bevezetése 

· Óvoda-iskola átmenet biztosítása 

· Pályázatok (OH Bázisintézménye, …) 

· Projekthetek 

· Iskolai lemorzsolódással veszélyeztetett tanulókról adatszolgáltatás 

· Tanfelügyelet, pedagógus önértékelés (BECS), minősítés 

· Sikeres beiskolázás/óvodai beíratás 

A bevezetett újítások felülvizsgálata, értékelése folyamatos feladatunk volt.  

A 2020/2021. tanév előkészítése során mindenképp átgondolást igényelt a megtartandó és a 

beépítendő, új tevékenységek, munkaformák, feladatok meghatározása. A COVID-19 miatt több 

feladat online formában valósult meg, vagy átkerült a 2020/2021. tanévre. 

Kiemelt feladatként megjelent az új tanévben a Komplex Alapprogram bevezetése, ami módszertani, 

adminisztrációs és szervezési feladatokat is igényelt. Ezzel együtt kiépítettük a belső hospitálási rendet: 

DFHT órák tartása: 

Megtartott bemutató órák: 

ü 2019.10.17. 5.a matematika (Lipcsei Jné) 

ü 2019.10.17. 5.a történelem (Prorok Á.) 

ü 2019.11.08. 7.a magyar nyelv és irodalom (Balogh E.) 
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ü 2019.11.14. 1.a magyar nyelv és irodalom (Kissné F.É.) 

ü 2019.11.14. 1.a matematika (Lipcsei Jné) 

ü 2019.11.14. 1.a. testnevelés (Vida J.) 

ü 2019.11.20. 6.a magyar nyelv és irodalom (Hegyesi I.) 

ü 2019.12.06. 5.a angol (Varga H.) 

ü 2019.12.11. 3.a magyar nyelv és irodalom (Kotlár A.) 

ü 2020.01.09. 8.a német (Durkóné I.B.) 

ü 2020.01.13. 4.a magyar nyelv és irodalom (Varga Jné) 

ü 2020.01.13. 6.a DA (Őriné A.A.) 

ü 2020.02.18. 2.a magyar nyelv és irodalom (Zuborné K.A.) 

ü 2020.02.19. 2.a matematika (Pankotainé V.É.) 

ü 2020.03.05. 6.b matematika (Rabatinné S.E.) 

ü 2020. március: 5.a roma népismeret (Farkas M.) 

ü 2020. március: 3.a környezetismeret (Dihenné H.T.) 

ü 2020.01.13. 8.a történelem (Harcsa A.) 

A többi tervezett óra a COVID-19 miatt elmaradt. 

A futó ill. megnyert pályázatok megvalósítása, a napközi mellett a 7-8. évfolyamon felkínált 

tanulószoba lehetősége, a bevált Arizona program további működtetése, az Alapfokú Művészeti Iskola 

tanszakainak folytatása, a gyerekek képzésének összehangolása az iskolai munkával. 

A 2019-2020. tanévben az állami, hivatalos ünnepek megünneplése, az éves munkatervben vállalt 

versenyek, események megrendezése intézményegységekként, a gyerekek életkorát, a helyi 

szokásokat figyelembe véve történt. A tanítás nélküli/nevelés nélküli munkanapokat az 

intézményegységek egymással összehangoltan adták ki a tanév folyamán a törvényben megengedett 

módon, így segítve egymás munkáját, valamint megkönnyítve a családok tervezését. 
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Az Erdős Kamill Szakközépiskolában ebben az évben volt végzős osztályunk, 4 fő tett sikeres szakmai 

vizsgát. 

A finn házaspár tapasztalatai és a missziós munkatársak erősítették intézményünk pedagógusainak 

munkáját. Mind az Eötvös Ált. Iskolában mind pedig az Epreskerti Óvodában rendszeresen vettek részt 

a programokon, személyiségfejlesztő foglalkozásokat tartottak.  

2.1.Oktatási Hivatal Bázisintézménye 
2017 tavaszán intézményünk általános iskolai intézményegysége elnyerte az Oktatási Hivatal 

Bázisintézménye címet. Az országban 25 nemzetiségi oktatást folytató intézmény kapta meg összesen 

ezt az elismerést. A címet 3 évig viselheti az iskola. 

Ezzel kapcsolatos feladatunk volt: a nemzetiségi POK munkatervébe illeszkedően éves munkaterv 

készítése, melyben legalább 5 rendezvény lebonyolítását vállaljuk, köztük olyat is, ahol jó 

gyakorlatainkat mutatjuk be. Helyszínt biztosítunk a POK által szervezett képzéseknek. A kitűzött 

feladatot teljesítettük: 

Nyílt napok (1.,5. évf.), Bemutató órák, Konferencia, Tini-nap.. A konferencia és a vállalt Tini-nap a 

COVID-19 miatt a következő tanévre kerül át.  

2.2. A lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók nyilvántartása 

2019/2020. tanév II. félévi, lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók aránya intézményi szinten: 108 

főből 21 fő (19,4 %) 

001 - Reményhír Szakközépiskola, Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészeti Iskola (5630 Békés, 

Jantyik Mátyás utca 21-25.) 

A köznevelési statisztika alapján a 2019/2020. tanév nappalis tanulói létszáma (5-12. évfolyamokon): 

97 fő 

A 2019/2020. tanév II. félévében lemorzsolódásban veszélyeztett tanulók létszáma: 20 fő (a tanulók 

20,6 %-a) 

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

oktatásban a közepes (3), középfokú nevelés-oktatásban a 2,5 szintet: 20 fő (a tanulók 20,6 %-a) 

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

megelőző tanévhez képest legalább 1,1 mértékű romlást mutat: 0 fő (a tanulók 0,0 %-a) 
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004 - Reményhír Intézmény Erdős Kamill Szakközépiskolája (5630 Békés, Jantyik Mátyás utca 21-25.) 

A köznevelési statisztika alapján a 2019/2020. tanév nappalis tanulói létszáma (5-12. évfolyamokon): 

11 fő 

A 2019/2020. tanév II. félévében lemorzsolódásban veszélyeztett tanulók létszáma: 1 fő (a tanulók 9,1 

%-a) 

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

oktatásban a közepes (3), középfokú nevelés-oktatásban a 2,5 szintet: 1 fő (a tanulók 9,1 %-a) 

Az illetékes Békéscsabai Pedagógiai Oktatási Központ értékelése a 2019/2020. tanév II. félévére 
vonatkozóan: 

A rögzített adatok alapján a Reményhír Szakközépiskola, Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészeti 
Iskolában a 2019/2020-as tanév II. félévében a lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók létszáma, 

illetőleg a teljes tanulói létszámhoz mért aránya az előző félévhez képest 20,37%-ról 19,44%-ra 

csökkent. 001-es számú feladatellátási helyén a lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók aránya az 
előző félévhez képest kis mértékben csökkent 22,68%-ról 20,6%-ra. A 004-es telephelyen 

veszélyeztetettek aránya 9,1%. Az intézmény által rögzített adatok alapján az intézményi 
beavatkozások alkalmasak lehetnek az adatokban mutatkozó veszélyeztetettségi tényezők 
enyhítésére, ugyanakkor a feladatellátási helyekhez rögzített intézményi igények nem fogják át a 
veszélyeztetettségi területeket. A későbbiekben különösen fontos lenne kitérni a "Kiemelt figyelmet 
igénylő gyermek, tanuló részére nyújtott nevelést és tanítási-tanulási folyamatot", a "Hátrányos 
helyzetű gyermek, tanuló nevelésének, oktatásának segítését szolgáló" szaktanácsadás területére. 
Továbbá javasoljuk, hogy az intézmény vezetése - különösen az országos kompetenciamérés 
eredményeire figyelemmel - nagyobb mértékben éljen az éves igényfelmérőben felkínált, ingyenesen 
rendelkezésre álló támogató szakmai szolgáltatások közüli választási lehetőséggel. Az intézmény egyéb 
iránt az EFOP 3.1.5. „A tanulói lemorzsolódással veszélyeztetett intézmények támogatása” című 
pályázat keretén belül komplex és differenciált intézményfejlesztési támogatásban részesül. 
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Intézkedések, beavatkozások: 

• KAP bevezetése – módszertani „átgondolás” 

• Arizona szoba „frissítése” – egyéni megsegítés 

• Esetmegbeszélések (12 tanulónál) 

• Esetkonferencia a Családsegítőnél (2 családnál) 

• Szakértői felülvizsgálat kérelme 

• POK szolgáltatásainak igénybevétele: 

ü 2020.02.14. 9.00: Kiemelt figyelmet érdemlő tanulók véleményének értékelése 

ü 2020.02.21. 10.00: Szociológiai mérés-értékelés a gyakorlatban 

2.3. Tanulmányi eredmények 

Tanulóink közül 6-an kitűnő, 2-en jeles eredményt értek el szorgalmas, kitartó tanulással. 104 

tantárgyi dicséretet osztottunk ki a tanév végén.  

Javítóvizsgára bukott 17 tanuló (minden tanuló sikeres javítóvizsgát tett), évet ismétel szülői kérésre 1 

első osztályos gyermek.  

A COVID-19 miatti digitális tanrend mind a tanulóktól, mind a pedagógusoktól új feladatokat, más 

hozzáállást követelt meg. Akiket nem értünk el digitális formában (10 fő), papír alapon küldtük el a 
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feladatokat. A kényszer miatt kialakított munkarendnek tapasztaltuk előnyeit is, amiket beépítünk a 

későbbi munkánkba, de összességében megállapítottuk: a pedagógus személyes jelenléte a 

leghasznosabb az oktató-nevelő munkában, tanulóinknak kiemelten nagy szüksége van erre, az önálló 

tanulás nehezen megy, az IKT eszközök hiánya, vagy használatához való ismeret hiánya jelentősen 

megnehezíti a közös munkát. 

OSZTÁLYÁTLAGOK 

• 3. a: 3,94 / 4,04 

• 4. a: 4,27 / 4,24  

• 5. a: 3,97 / 3, 96 

• 6. a: 2,85 / 3, 13 

• 6. b: 3,68 / 3, 61 

• 7. a: 3,52 / 3,47 

• 8. a: 3,25 / 3,38 

• 8. b: 2,99 / 3,22 

A tanulmányi eredmények a tanév végére a legtöbb osztályban inkább pozitív elmozdulást mutatnak, 

ezt részben a pedagógusok digitális munkarendre való áttérésben kialakult empatikusabb 

hozzáállásában látom. 

2.4. Arizona program 
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3. A 2019/2020. tanév eseményei 

3.1. Intézményi események 

Reményhír Intézmény 

Hónap 
Eötvös, Epreskerti Erdős AMI 

Augusztus 
Alakuló értekezlet, Tanévnyitó (2019.08.31.) 
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Szeptember 

I. Tini-nap    AMI indítása 

Madzagfalvi napok 

Október 

Nyílt nap 5.évf.  
Bázisintézményi 
bemutatkozó 

Pályaválasztási szülői 
értekezlet, Iskolai 

ünnepség  

Őszmarasztaló  
Színházlátogatás 

Hospitálások az 
óvodában 

(óvónők-tanítók) 

  

November 

Iskolaszék , SZM 
Választmány 

Pályaválasztási vásár , 
pályaorientációs nap 

Magyar nyelv napja  

Szülők Akadémiája 

Nyílt nap 1.évf. 
Bázisintézményi 
bemutató óra  

Hospitálások az 
óvodában 

(óvónők-tanítók) 

Pályaorientációs 
nap 

 

December 

Mikulás 

Hangverseny, 

szereplések,   
Ifi-nap (2.) 

Családi nap (EFOP 
3.1.5.) 

Mikulás 

Karácsonyi 
foglalkoztató 

Hospitálások az 
óvodában 

(óvónők-tanítók) 

Mikulás 

OSZKTV iskolai 

forduló 

 

Január 

Félévi értekezletek 

Igazgatótanács 

 

Február 

Farsang Farsang Farsang 

 

- 

Március 

Március 16-tól a digitális 
tanrend bevezetésével a 
tervezett programok, 

versenyek elmaradtak, 

áttértünk az online 
oktatásra 

Március 16-tól a 
digitális tanrend 

bevezetésével a 
tervezett 

programok, 

versenyek 

elmaradtak 

Március 16-tól a 
digitális tanrend 
bevezetésével a 
tervezett 

programok, 

versenyek 

elmaradtak, 

áttértünk az online 
oktatásra 

Március 16-tól 
a digitális 
tanrend 

bevezetésével 
a tervezett 

programok, 

versenyek 

elmaradtak, 

áttértünk az 
online 

oktatásra 
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Április 

    

Május 

  Szakmai záróvizsga Online 

vizsgák- 

Június 

Ballagás/tanévzáró  Ballagás/tanévzáró  

Tanévzáró nevelőtestületi értekezlet 

Augusztus 

Alakuló értekezlet 
EFOP 3.1.5 nevelőtestületi nap 1. 

Alapdokumentumok módosítása, elfogadása 

 

Az állami, hivatalos ünnepek megünneplése, az éves munkatervben vállalt versenyek, események 

megrendezése intézményegységekként, a gyerekek életkorát, a helyi szokásokat figyelembe véve a 

járványügyi intézkedések bevezetéséig megtörtént. A tanítás nélküli/nevelés nélküli munkanapokat az 

intézményegységek egymással összehangoltan adták ki a tanév folyamán a törvényben megengedett 

módon, így segítve egymás munkáját, valamint megkönnyítve a családok tervezését. 

VERSENYEK 

Matematika Zrínyi Ilona 

Polgár Lajos emlékverseny 

Magyar nyelv és irodalom Kazinczy szépkiejtési verseny 

Simonyi helyesírási verseny 

Versmondó verseny 

Történelem TIT levelező verseny 

Rajz Aktuális városi, megyei, egyéb pályázatok 

Közlekedési ismeretek Városi 

Testnevelés Bozsik 

Diákolimpia 

Mezei futóverseny 

Kállai Jenő Emlékverseny 

A 2019/2020. tanévben tanulóink több iskolai, megyei tanulmányi versenyen vettek részt, néhány 
ezekből online formában valósult meg. Pedagógusaink nagy hangsúlyt fektettek a tehetséggondozásra 
és a felzárkóztatásra. 

A 2019-2020. tanévre vonatkozóan az éves munkatervben vállaltakat minden intézményegység a 

COVID-19 belépéséig teljesítette, a vállalt elemek meg nem valósított részét a 2020-2021. tanévre 
átütemeztük. 
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3.2. A Reményhír Intézmény intézményegységeinek 2019/2020-as tanév 

megvalósított feladatai, eseményei 

3.2.1. Reményhír Intézmény Eötvös József Általános Iskola 

A Reményhír Intézmény Eötvös József Általános Iskolája székhelyintézmény. Feladatellátásából, 

pedagógusszámból, gyermeklétszámból adódóan a legnagyobb intézményegység.  

Munkaközösségek: 

Alsós munkaközösség 

Humán és idegen nyelv szakmai munkaközösség 

Természettudományok, testnevelés 

Támogató munkaközösség (hitélet, nemzetiségi nevelés, gyermekvédelem) 
Osztályfőnöki, napközis és fejlesztő munkaközösség 

 

A munkaközösségek vezetői a tanév végi értekezleten értékelték a tanév munkáját. A vállalt 
feladatokat a járványügyi intézkedésekig teljesítették. Beszámoltak a versenyeredményekről, a tanév 
kiemelkedő eseményeiről, sikereiről és természetesen a felmerülő problémákról. A beszámolók a 
tanév végi értekezlet jegyzőkönyvének mellékletét képezik. 
 

Továbbtanulási mutatók: 

A 28 tanulónkból  

1. Gál Ferenc Főiskola Békési Szakképző Intézményébe 16 fő, /cukrász, pincér, hegesztő/ 

2. Reményhír Intézmény Erdős Kamill Szakközépiskolájába 5 fő,  

3. Szegedi Kis István Református Ált. Isk.és Szakgimnáziumba 3 fő, /pénzügyi/, 

4. békéscsabai intézményekbe 4 fő jelentkezett.  

Érettségit adó osztályban 6 tanulónk fog továbbtanulni, 7 tanuló szeretne cukrász lenni és 5 tanuló 

szociális gondozó és ápoló.   

Központi felvételit nem írt senki, így az Arany János Tehetséggondozó Programra sem volt 

jelentkezőnk ebben a tanévben.   

Április végéig minden nyolcadikos megkapta az értesítést, hogy hol folytathatják tanulmányaikat. 
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Az országos kompetenciamérések eredményei 2015-2019 

 

A COVID-19 miatt elmaradtak a 2020. évi kompetenciamérések.  

A kompetenciamérés eredményei mutatnak javulást, de még mindig elmaradnak az országos átlagtól, 

azonban a jobb eredmények hatására a tanévben nem kellett intézkedési tervet készíteni! 

1. Reményhír Intézmény Eötvös József Általános Iskolája (6., 8. évfolyam) 
2. Reményhír Intézmény Erdős Kamill Szakközépiskolája (10. évfolyam) 

 
Részleteiben 5 tanévre visszamenően gyűjtöttünk adatokat, melyeket az alábbi táblázatban 

összesítettünk. A szakközépiskolában eddig összesen három év volt, amikor érintettek voltunk a 

kompetenciamérésben, ennek adatait is tartalmazza a táblázat. 

Összességében tapasztaljuk, hogy a 6. évfolyamhoz képest a 8. évfolyamos eredmények jobbak, de a 

szakközépiskolai teljesítmény visszaesést mutat. Ez részben a motiválatlanságnak, a hiányos 

képességeknek, valamint a csökkentett közismereti óráknak tudható be. 

  2015. 2016. 2017. 2018. 2019 

évfolyam 6. 8. 6. 8. 10. 6 8 10 6 8 6 8 10 

létszám 33 31 35 34 14 27 26 9 28 31 23 27 7 

HHH 23 23 13 18 5       17 17 11 14 4 

BTM 12 17 12 3 -       6 10 7 14 0 

SNI 4 7 5 5 6       5 3 5 4 1 

szövegér. 1232 1312 1354 1386 1250 1322 1353 1346 1308 1472 1344 1433 1351 

matemat. 1220 1357 1324 1397 1191 1295 1363 1310 1332 1482 1297 1375 1262 
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2015 2016 2017 2018 2019

szövegértés 1232 1354 1322 1308 1344

matematika 1220 1324 1295 1332 1297
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A kompetenciamérés eredményeiben egyik évfolyamon sincs szignifikáns különbség, eltérés a 

korábbi évekhez képest. A szövegértés minden évfolyamon jobb a matematikai mérés 

eredményeinél. 

Idegen nyelvi mérés 2019.: 

Az idegen nyelvi mérés a tanévben elmaradt. 
 

3.2.2. Reményhír Intézmény Epreskerti Óvoda 

1. Statisztika:  

 

Tanuló/gyerek 77/78 

HH 16/12 

HHH 48/53 

BTMN 17/26 

SNI 5/5 

Osztály/csoport 5 

Pedagógus 10+1/10+1 

1344

1433

1351

1297
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1262

1150
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OKM-eredmények, 2019
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Nev.okt. segítő 6/6 

Egyéb munkatárs 1 

Iskolába megy 13 

Megjegyzés: 2019.10.01. / 2020.06.15. 

+1 : nem aktív pedagógus állomány 

 

2. Változások a 2019-2020-as nevelési évben: 
 

SNI gyermekek ellátása: 

Az SNI ellátást intézményen belül, külső szakemberek alkalmazásával biztosítottuk 

- Pataky Szilvia – gyógypedagógus – megbízási szerződés 

- Kovács Erika – logopédus – megbízási szerződés 

- Pataky Attila Zoltánné – TSMT terapeuta – megbízási szerződés 

Az SNI gyermekek ellátása gyógypedagógust, logopédust, valamint TSMT - terapeutát igényel. A 

szakellátást az intézmény feladata biztosítani. A logopédiai ellátást szintén az intézménynek kell 

biztosítania az SNI-s gyermekek számára.  

A 2020/2021. tanévet az eddig beírt gyermeklétszám alapján 77 fővel indítjuk, ez a 2019. októberi 

statisztikai létszámmal megegyezik. Kisebb csoport átszervezésre van szükség, hiszen a tanköteles korú 

gyermekek közül többen maradtak még egy év óvodai ellátásban a pedagógiai szakszolgálat 

szakvéleménye alapján. Őket egy csoportba helyezzük a többi megközelítőleg tanköteles korúval. A 

tiszta korcsoportot továbbra is szerettük volna megtartani, bár ennek a megvalósítása egyre 

nehezebben kivitelezhető.  

Terveink között szerepelt hosszútávon megtartani az iskola előkészítő csoportokat, lehetőség szerint 

kisebb csoportlétszámmal. Ez sajnos nem kivitelezhető, mert a következő tanévben magas az iskolába 

menők, az iskolaköteles korú gyermekek létszáma. Igyekszünk 2 csoportban is intenzív iskolai 

felkészítést végezni. 

Személyi változások: 

1. Vörösné Budás Éva 2019. nyarán veszélyeztetett terhes lett, majd GYED állományba vonult. 
2. Gilicze Éva 2019.09.09-2019.11.29-ig dajka munkakörben lett tovább foglalkoztatva 

(Vörösné Budás Éva helyére) 
3. Jánoska Beáta követte 2019.12.02-től dajka munkakörben. 
4. Dihenné Rucz Erika (óvodapedagógus) 2019.05.25-től szabadságát tölti és visszatér GYED 

állományból 2020. október 05-én.  
5. 5 csoportban 10 aktív óvodapedagógus volt ebben a tanévben. Hét fő határozatlan idejű 

szerződéssel, egy nyugdíjas és két főiskolai hallgató határozott idejű szerződéssel. A főiskolai 
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hallgatók közül Bihari Rebeka megszerezte a diplomáját 2020. június 11-én, őt szeretnénk a 
következő évekre is megtartani, hiszen van két üres határozatlan idejű álláshelyünk. 
Dihenné Rucz Erika visszaérkezésével a nyugdíjas kolleganőnek, Mészárosné Fábián Ilonának 
mondanánk búcsút, mivel  várható második hullám a korona vírus kapcsán, így ő a kora miatt 
erősen veszélyeztetett. A maradék egy helyre szükségesnek érezzük 1 fő óvodapedagógus 
felvételét, mivel a másik főiskolai hallgató, Bigu Alexandra sajnos nem végzős, pedig szépen 
beilleszkedett. Foglakoztatása pedagógiai asszisztens munkakörben jó volna, de az állam 
által finanszírozott keretet már kihasználtuk (Beláné Futaki Erika személyében). 

 

3. Egyéb foglalkozások: 
 

 Kezdő létszám Vezető 

Hittan 10 Szászné Méhes Tünde 

Logopédia 14 Durkóné Erdei Edit 

Képesség fejlesztés 27 Trescsikné Molnár Márta 

Alapozó torna 27 Bakuczné Kozma Zsuzsa 

 

A nevelési év kiemelt feladatai: 

1. Óvoda-iskola átmenet segítése 

2. Óvodában tiszta korcsoport megtartása (jövő évben még nehezebbnek ígérkezik) 
3. BECS működtetése 

4. Sikeres beóvodáztatás  
5. Szakmai színvonal emelése, DIFER, tehetséggondozás 

 

4. A pedagógiai munka értékelése: 
 

Az éves munkaterv elkészítésekor figyelembe vettük a korábbi évek tapasztalatait. Az óvoda 

hagyományos rendezvényeit ebben az évben is megtartottuk, amíg nem akadályozta ezt a COVID 19 

miatt kialakult rendkívüli helyzet, bezárás. Minden évben kiemelten kezeljük a szülők és gyermekek 

számára szervezett közös rendezvényeinket, amelynek célja a szülőkkel való kapcsolat erősítése, 

közösségfejlesztés. Ebben a nevelési évben külön hangsúlyt kapott a rendezvényeink szülők felé való 

nyitottsága: a karácsonyi foglalkoztató, a közös virágültetés. A Cigánykerék nevű, roma kultúra 

világnapjáról való megemlékezésünk, valamint a Gyermeknap, Anyák napja és a Ballagás is ilyen 

esemény lett volna. Fontosnak tartjuk, hogy a szülők részesei legyenek a gyermek óvodai életének. 

Hisszük, hogy a belénk vetett bizalmuk épül általa. A Cigánykerék szeptember hónapban 

megrendezésre kerül utólag, valamint a ballagás helyett egy búcsút is tartunk az akkor már iskolába 

járó volt ovisainknak, amit összekötünk az Ovi-szülinap -70 rendezvénnyel. 
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Az egyéni fejlettségmérés eredményeire támaszkodva egyéni fejlesztési tervet készítettünk. A 

mérések eredményeiről a szülőket tájékoztattuk. 

A Reményhír Intézmény Epreskerti Óvodájában a 2018/2019-es nevelési évtől bevezettük a DIFER 

méréseket. A gyermekek egyéni fejlődésének biztosítására egyéni fejlesztési tervet készítettünk. 

Ebben a tanévben beszerzésre került fenntartói és alapítványi segítséggel a DIFER fejlesztő rendszer, 

hogy segítse a tervező, fejlesztő munkát. Igyekeztünk már a terveknél ezek felhasználását. Sajnos a 

tavaszra tervezett bemutató szintén a vírus miatt elmaradt, majd a következő tanévben pótoljuk.  

Az új gyermekeknél az óvodapedagógusok családlátogatást tartottak. A látogatás tapasztalatait az 

egyéni fejlődési naplóban rögzítették. A gyermekek szociális helyzetéről a családlátogatás tapasztalatai 

mellett a védőnőkkel és a gyermekjóléti szolgálattal tartott szoros együttműködés biztosít információt 

a számunkra.  

Az első osztályba lépő gyermekeinket utókövettük, teljesítményükről nyílt napokon tájékozódtunk, 

illetve az óvoda-iskola átmenet munkacsoport szakmai fórumon folytatott egyeztetéseket. 

A munkaközösségek rendszerét a tanfelügyeleti ellenőrzés eredményeit figyelembe véve az 

alábbiak szerint alakítottuk át:  

Munkacsoportok Tagok 

DIFER  Ádám Györgyi 

Szládekné Bokor Blanka 

Trescsikné Molnár Márta 

Tehetség Kovács Zita Andrea 

Szászné Méhes Tünde 

Vozár Sándorné 

 

A munkacsoportok célkitűzéseiket, éves terveiket önállóan alakították ki és fogalmazták meg.  

A pedagógusok munkájuk végzéséhez ebben az évben is igyekeztünk segítséget nyújtani: 

értekezleteken kaptak tájékoztatást az aktuálisan felmerülő feladatok elvégzéséhez. Szakmai lapot 

járatunk (Óvodai nevelés), azonban az internet hozzáférés nem biztosítja a feltételeket az önálló 

ismeretszerzéshez. Az újonnan kiépülő internet csatlakozási pontok nagyban fogják javítani a 

lehetőségeinket.  

Az óvoda kiterjedt kapcsolatrendszerrel rendelkezik. Partnereinkkel ebben az évben is folyamatos 

volt az együttműködés. A védőnő rendszeresen látogatta intézményünket. A tisztasági szűrések után 

az aktuálisan felmerülő problémákat megbeszéltük, az információkat megosztottuk egymással. A 

Gyermekjóléti Szolgálat szakmai napjain részt vettünk, a családgondozók részére adatot szolgáltattunk. 
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A Pedagógiai Szakszolgálattal heti kapcsolatban voltunk. A gyermekek kognitív felmérésével, 

iskolaérettségi vizsgálatokkal, magatartási problémák szűrésével segítették a munkánkat. Szakmai 

tapasztalataik, észrevételeik, tanácsaik nagy segítséget jelentettek a számunkra. 

A pedagógiai program megvalósításához szükséges feltételek biztosításában is számíthatunk a 

fenntartóra. Az egyéb felmerülő szükségleteket is jelezzük felé, így valósult meg az óvodában a 

kamerarendszer kiépítése is. 

Óvodai események a 2019-2020-as tanévben 

 

Kiscsoportosok játszó délelőttje 2019. augusztus 29. 

Tanévnyitó értekezlet 2019. augusztus 28. 

Istentisztelettel egybekötött tanévnyitó 2019. szeptember 01. 

Őszmarasztaló  2019. október 18. 

Együttműködési megállapodás – Ukrajna, Csap 2019. október 23-24. 

Egészséghét 2019. november 25-29. 

Színház 2019. november 27. 

Óvodai fényképezés 2019. december 

Mikulás várás  2019. december 6. 

Karácsonyi foglalkoztató  2019. december 18. 

Téli nevelés nélküli napok 2029. december 22. – 2020. január 2. 

Farsang 2020. február 21. 

Fecskeváró 2020. március, április  

Virágültetés - Föld napja 2020. április 

Óvodai előjegyzés 2020. április  

Cigánykerék projekthét  2020 

Családi nap, Anyák napja 2020 

Gyermeknap 2020 

Ballagás 2020. június 5. 
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Piros szín jelentése: Covid 19 miatt meghiúsult, illetve másképpen zajlott – zöld dőlt betű. 

COVID 19 – Rendkívüli szünet 

· Ebédosztás 

· Fecskeváró játszóház helyett „toborzás” személyesen és on-line 

· Tavaszi Virágültetés szülők és gyermekek nélkül 

· Óvodai előjegyzés on-line és személyesen 

· Dobozolás, pakolás, költözés 

· Berendezkedés, beilleszkedés az ideiglenes helyünkre 

· Közben folyamatos adatszolgáltatás a fenntartó, az önkormányzat, a KIR, a konyha, a Ped. 
Szakszolgálat, a Családsegítő felé.  

· Információk eljuttatása a szülők felé. 

· Home-office: tervek, tevékenységek, gyermekek értélése, ötletelés, dekorációk gyártása, 
informatikai tudás fejlesztése, tudásmegosztás stb. 

 

5. Továbbképzések: 
 

Szakirány Képzés típusa Résztvevők 

száma 

Résztvevő neve 

Mentálhigiénia pedagógus szakvizsga 1 fő Dihenné Rucz Erika 

(szünetel) 

 

Szakmai napokon vett részt: 

- Ádám Györgyi, Szládekné Bokor Blanka, Kovács Zita – Esélyteremtő előadások 

- Iskolaérettségi kritériumokról és fejlesztési lehetőségekről hallhatott a teljes kollektíva 
előadást gyógypedagógustól és logopédustól az Esélyteremtő pályázat révén egy nevelési 
értekezleten 

- Ehhez kapcsolódóan gyakorlati bemutatón is részt vehettünk és veszünk még a nyáron 
többször 

- Bihari Rebeka ének-zene. énekes játék bemutatón vett részt a Kistérségi Óvodában 

 

6. Pedagógus életpálya: 
 

- BECS munkacsoport működtetése: Szládekné Bokor Blanka, Ádám Györgyi, Kovács Zita  
- Jelentkezés a 2021. évi minősítésre: Benkő Ágnes 

 

7. Pályázatok: 
EFOP-3.2.2-2016-00351 „Kulturális intézmények a köznevelés eredményességéért” 

A kultúra mindenkié - gyermek és ifjúsági szabadidős programok Békésen és környékén 
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A Békés Városi Kecskeméti Gábor Kulturális, Sport és Turisztikai Központ partnereként, 

Együttműködési megállapodás keretében. 

Megvalósítási időszak: 2018.07.01. – 2020.08.31. ! A vírus miatt meghosszabbítva 2020.09.30-ig. 

Vállalt feladatok:  

- 3 féle szakkör (20 alkalom/félév; zene, mozgás, kézműves) 
- Témanapok/témahetek (1 hét/félév; roma, egészség) 
- Kulturális eseményeken való részvétel (5 alkalom/ félév) 

o Megvalósításban résztvevők: óvodapedagógusok 

 

Megvalósított feladatok: 
- 3 szakkör (barkácsoló, zeneovi, ovitorna) 
- kulturális órák 

- Egészséghét 
- Cigánykerék – szeptember 30-ig megvalósítjuk. 

Előző évben beszerzésre került eszközök: 
- ritmushangszerek, kreatív foglalkozások kellékei, mozgásfejlesztő eszközök, Cigánykerék 

projekthét eszközei 
- Egészséghét alapanyagai (Az idén is kaptunk friss gyümölcsöket, zöldségeket.) 

 

EFOP-3.1.3-Esélyteremtő óvoda 

Oktatási Hivatal partnereként 
Megvalósítási időszak: 2019.01.01. – 2020.09.30. 

Vállalt feladatok: 
- intézményi fejlesztő munkacsoport működtetése (2 fő óvodapedagógus munkaviszonyban áll 

az OH-val) 

- képzéseken való részvétel biztosítása 

- intézményi mentorral konzultációkon való részvétel 
- helyszín biztosítása a konzultációkra 

- részvétel online adatszolgáltatásban 

- intézményi önértékelés elkészítése (évente) 
- fejlesztési terv készítése 3 havonta  
- partneri együttműködések 

- HH és HHH gyermekek szüleivel való együttműködés 

- egyéni fejlődés nyomonkövetése 

Gyógypedagógus és logopédus által tartott konzultáción vehettünk részt nevelési értekezlet 

formájában. Nagyon hasznos, gyakorlatias tudást, tapasztalatokat, anyagokat adtak át. 

Beszerzésre került eszközök: 

- 2018. október: 551.526.- Ft 

óvodai bútorok (székek, asztalok), torna- és mozgásfejlesztő eszközök (tornapadok, 
trambulin, futóbiciklik, bordásfal, labdák, stb.) 

- 2019. február: 281.060.- Ft 

csoportszobai játékok 

Minden eszköz megérkezett. 

Epreskerti Óvoda Gyermekeiért Alapítvány nyertes pályázatai 



Reményhír Szakképző Iskola, Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészeti Iskola- OM 201689 

Beszámoló a 2019-2020. tanévről és a 2020/2021. tanév előkészítéséről 

 

31 

 

- 2019 Rendezvények színesítése 200 000 Ft (ebben a tanévben Őszmarasztaló, Mikulás, 
bábelőadás, farsang) 

- 2020 – Ovi szülinap – 70  - Őszi megvalósítás 200 000 Ft  

Befektetés a jövőbe 

Békés Város Önkormányzata pályázata 

Napelem rendszer kialakítása – bekötésre került. 

Akadálymentesítés, felújítás  

Békés Város Önkormányzata pályázata  

Megvalósítás alatt. 

Fogadj örökbe egy óvodát! – számos felajánlást kaptunk örökbefogadóinktól (gyermektörölközők, 

nyomtatópapír, új és használt játékok, könyvek, kreatív kellékek, élelmiszer, ruha) 

Boldog Óvoda pályázat 

NTP-OTKP-20 tehetség pályázat 

8. Partner intézményekkel való kapcsolattartás: 
- Kistérségi Óvodák programjai  
- Az Esélyteremtő Óvodák programjai, tréningjei 
- Pedagógiai Szakszolgálattal  
- Védőnő szolgálattal 
- Családsegítővel (szociális segítő jelenléte az óvodában, jellemzések, esetkonferenciák) 
- Polgármesteri Hivatal Szociális osztályával folyamatos a kapcsolattartás, szoros az 

együttműködés 

 

9. Egészségügyi szűrések:  
Védőnő (2 -3 heti rendszerességgel, jelzőrendszer jól működik). 

Hallásvizsgálat minden korosztályra megtörtént.  

  



Reményhír Szakképző Iskola, Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészeti Iskola- OM 201689 

Beszámoló a 2019-2020. tanévről és a 2020/2021. tanév előkészítéséről 

 

32 

 

 

3.2.3. Reményhír Intézmény Erdős Kamill Szakközépiskolája 

1. Általános összefoglaló 

 A szakiskolai, 2016-tól szakközépiskolai, (2020-tól szakképző) képzés a 2014/2015. tanévben indult 

intézményünkben. Alapvető célunk a hátrányos helyzetű, főként roma tanulók befogadása, tanítása, 

akik egyrészt általános iskolánk volt diákjai, másrészt középiskolai képzésük megrekedt. Az oktatásba 

való bevonás, a lemorzsolódás elkerülése motivált bennünket. Már az 5. tanévet zárjuk a 

szakiskolában, a 2016/2017-es tanévtől: szakközépiskolában. Az elmúlt tanévben két évfolyam volt: 

10., 11. 

A tanulók egy része motiválható volt, hiszen az OSZKTV-n  is részt vettünk. Másrészt a tanulmányi 

eredmények mutatói, az év közbeni erőfeszítések a pedagógusok részéről mindenképp a nehézségeket 

tükrözték, de a nyári szakmai gyakorlaton nyújtott teljesítményük, pozitív hozzáállásuk azt mutatta, 

hogy a szakma szeretete, méltósága igenis közvetíthető a gyerekek felé. Voltak azonban olyan tanulók, 

akik kimaradtak a képzésből, a lemorzsolódás sajnos a tanév folyamán tapasztalható volt. 

Statisztika 
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A legjelentősebb problémát a magas hiányzási mutatók jelentették. Célunk a következő tanévben ezen 

számok jelentős csökkentése, hiszen tapasztalatunk alapján a mutatók magas aránya összefüggésben 

van a tanulmányi eredményekkel. 

Az osztályfőnökök nagy hangsúlyt fektettek a közösség-és személyiségfejlesztésre, a tanulási motiváció 

erősítésére. Az éves programok során az Eötvös József Általános Iskola intézményegység által 

szervezett eseményeken a szakközépiskola tanulói is részt vettek.  

A lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók száma: félévkor 0 fő, a tanév végén 1 fő 

4 fő tett sikeres szakmai záróvizsgát. 

A 2020/2021. tanévre megkaptunk 12 fő keretszámot, ebből augusztus 31-ig 8 főt tudtunk  

beiskolázni, így a 9. évfolyamot, a megújított szakképzési helyi tantervünk alapján indítotjuk el 

2020.szeptember 1-jén.  

Az éves munkatervben vállaltakat az intézményegységben – a COVID-19 belépéséig - sikerült 

teljesítenünk. 
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3.2.4. Reményhír Intézmény Alapfokú Művészeti Iskolája 

 

Az AMI 2017 szeptemberében indult, a harmadik tanévet zártuk 2020. augusztus 31-én. 

1. Statisztika: 

Pedagógus 1 főállású, 4 óraadó 

Pándiné Csajági Mária és 

Királyné Fehér Ágnes egy 

tanévet töltött az 

intézményben, munkájukkal 

nagyon elégedettek voltunk. 

Növendék 70 fő 

főként a Reményhír 

Intézmény tanulói, de voltak 

más intézményből is 

növendékek 

3 tanuló két tanszakot is 

választott 

Tanszakok 
4 (dráma, grafika, gitár, 

társastánc) 

 

 

A szükséges személyi és tárgyi feltételek megfelelőek. 

Célunk: 

· hogy minél több növendék csatlakozzon hozzánk, akár más intézményből, településről. 

· kiemelkedő szakmai munkával hosszú távon kiépítsük a művészeti oktatást 

Minden tanszak megfelelő létszámmal folytatta munkáját. Népszerű, sok diákot vonzó a gitár és a 

társastánc tanszak. 

Az idei tanévben kevesebb tanulónk volt az AMI-ban, de bízunk benne, hogy a következő tanévben 

több diák szeretne művészeti oktatásban részt venni. 
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A tanév közben a lemorzsolódás minimális volt, a COVID 19 miatt azonban nem sikerült a szülők és 

diákok körében a 2020/2021. tanévre vonatkozó felmérést elvégezni, ez a tanév első két hetében 

valósult meg.  

2. Programjaink: 

· Fellépések (2019: Őszmarasztaló, Advent, Templomi hangverseny, Békéscsaba-BSZC) - 

Igyekszünk a városi események rendszeres résztvevői lenni. 

· Félévi vizsgák 

· 2020. január: nyílt hét keretében minden tanszak bemutatkozhatott. A gitár tanszakon a szülők 

80%-a megjelent a nyílt tanítási órán, a dráma tanszak bemutatkozása is sikeres volt. A szülők 

a társastánc órát is lelkesen látogatták, a grafika tanszakon az érdeklődőkkel együtt közös 

művészeti alkotás valósult meg. 

· A 2020.04.23-ra tervezett Művészeti Gála a COVID 19 miatt elmaradt.  

A növendékek 2020. március 16-tól tantermen kívüli digitális munkarendben folytatták tanulmányaikat 

minden tanszakon. Az intézmény honlapján kialakított felületen érték el a tananyagot, de a tanárok 

személyes kapcsolattartásra is törekedtek, ami lehetőséget biztosított a folyamatos visszajelzésre. 

· 2020. május utolsó hetében minden tanszakon megtörtént a digitális-online év végi vizsga. A 

növendékek sikeres tanévet zártak. 

Az elkövetkező tanévben készülünk a tanszakonkénti, rendszeres bemutatkozásra, kiállításra a 

tehetséges képzőművészek közül. A nyílt hetet ismét megrendezzük. 

37
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4. A 2020/2021. tanév beiskolázási, tanévkezdési mutatói 
 

4.1. Szakmai változások, feladatok 

 

Alapdokumentumainkat az EFOP 3.1.5., a NAT 2020, a megjelent új kerettantervek, a szakképzési 

törvény módosításának, és a jogszabályi elvárásoknak megfelelően átdolgoztuk, így a 2020/2021. 

tanévet részben megkezdett munkánk folytatásával, részben az új feladatok ellátásával, de 

mindenképp új névvel: Reményhír Szakképző Iskola, Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészeti 

Iskola kezdhetjük el. 

Augusztus végén megszerveztük a javítóvizsgát, ezek után megtörténtek a végleges osztályba 

sorolások. A javítóvizsgák az általános iskolai tanulóknál sikeresek voltak, mindannyian 

továbbléphetnek.  

A szakközépiskolában 1 fő nem teljesítette a szakmai gyakorlatot, tanulói jogviszonya megszűnt, a 11. 

évfolyamot 4 tanulóval kezdjük. A 9. évfolyamra 8 fő jelentkezett. 

Elkészült a tantárgyfelosztás és az órarend,  

· Az elektronikus naplót (Kréta) kibővítettük az AMI intézményegységgel, melynek 

adatfeltöltése időben megtörtént.  

· Az első osztályt 2 tanítóval, kis létszámú osztályban kezdjük, amit a fenntartói határozat 

biztosít számunkra.  

 

A Reményhír Intézményben az éves programokat és eseményeket a 2020/2021. tanév rendjéről szóló 

27/2020. (VIII.11.) EMMI rendelet alapján, az intézményegységekben folyó munka összehangolásával 

terveztük meg. A részletes munkatervet az intézményegységek honlapjain feltüntetjük. 

Bízunk benne, hogy a tanév normál munkarendben zajlik, a járványügyi intézkedéseknek megfelelően 

minden szükséges előkészületet megtettünk a biztonságos tanévkezdéshez. Folyamatosan figyeljük a 

járványügyi előírásokat, adott esetben korlátozásokat, a napi munkarendet ezek alapján szervezzük 

meg. 

Feladatok a 2020/2021. tanévben: 

Pályázatok:  

EFOP 3.1.5. Lemorzsolódás ellen 

EFOP 3.3.2.-Kulturális intézmények a köznevelés eredményességéért (MŰV-házzal), 2018-

2020 – 2020-09-30-ig 

Boldog Iskola, 3. éve, Boldog Óvoda: 1. év 
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NTP pályázatok befejezése, sikeres elbírálás esetén az újak megvalósítása 

Útravaló (új pályázati lehetőség) 

Határtalanul (elmaradt pályázat megvalósítása) 

4.2. Személyi változások, létszámadatok 

 

· A tanévet, nevelési évet 3 vezetővel indítjuk: 1 intézményvezető (az AMI és az Erdős Kamill 

Szakképző Iskola intézményegység-vezetői feladatait is ellátja), 2 intézményegység-vezető 

(Epreskerti Óvoda, Eötvös József Általános Iskola)  

· A meghirdetett állásokra volt érdeklődő, de óraadói megbízással, ill. a meglévő 

humánerőforrás átcsoportosításával, ill. utolsó éves tanítóképzőt végző októberi felvételével, 

nem minden esetben a szakos ellátottságnak megfelelően indítjuk a tanévet. 

· Az óvodában egy új kolléga kezdi a tanévet (Nyáriné Ruzsa Tünde), októbertől az óvoda 

pedagógus ellátottsága Dihenné Rucz Erika visszatérésével stabilabbá válik. Egy óvónői állás 

betöltetlen. (Trescsikné Molnár Márta szeptember 1-jei távozása miatt) 

· A pedagóguslétszám tovább csökken az általános iskolában: 2 fő megy nyugdíjba szeptember 

és október hónapban 

 

Pedagógus, nev-okt. munkát segítő:  

Az előző évhez képest 2 fővel kevesebb, valamint 1 fő tartósan távol lévő pedagógussal kezdjük a 

tanévet, ami az aktív állományban lévő pedagógusainkra jelentős terhet ró. Az óraadók továbbra is 

elsősorban az Erdős Kamill Szakképző Iskola szakmai elméleti és gyakorlati oktatásában vesznek részt,  

de szükséges foglalkoztatásuk az óvodában, az  általános iskolában, valamint az AMI tanszakain. A 

NOKS munkatársak számában nem történt változás. 

Technikai dolgozó: A technikai dolgozók számában nem történt változás, a meglévő 

létszámmal hatékonyan tudjuk ellátni a feladatokat.  

Segítő munkatársak: 3 fő segíti a pedagógusok munkáját, mindhárman közfoglalkoztatottak, 

elsősorban koordinátori feladatot látnak el. 

Portaszolgálat: 1 fő portás-biztonsági őr segíti a Jantyik utcai intézményegységekben folyó 

munkát. 

Tanuló/gyerek: A tanulói létszám az előző évhez (évekhez) képest is csökkenő tendenciát 

mutat, az óvodában azonban az előző évihez hasonló létszámmal kezdjük a nevelési évet. A végleges 

számok a 2020.10.01-jei adatokkal alakulnak ki. A beiskolázást követően egy első osztályt indítunk 17 
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fő tanulóval és 2 tanítóval. Egy tanuló szülői kérésre évet ismétel. Bízunk benne, hogy az intézményi 

létszám nőni fog, így hamarosan visszaállhat a két párhuzamos osztály. Az óvodában 5 csoportot 

indítunk. 

A szakképző iskolában ebben a tanévben 8 fővel indítottuk a 9. évfolyamot, Szociális ápoló és gondozó 

képzésben.  

Felnőttoktatási osztályt a 2020/2021. tanévben nem indítunk. 

Az AMI 4. tanéve kezdődik, szeptember 14-én. A tavalyi évben oktatók közül két fő nem, a többiek 

azonban továbbra is vállalták a művészeti oktatást. 
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A statisztikai adatok a tanév kezdésekor meglévő adatok, statisztikai adatszolgáltatásra nem 

alkalmasak. A végleges a 2020.10.01-jei állapot lesz. 

 
Eötvös 

2020.09.01. 

Epreskerti 

2020.09.01. 

Erdős 

2020.09.01. 

AMI 

2020.09.01. 

Pedagógus 25 (+4 

óraadó) 

8 6 (óraadó) 1(3 óraadó) 

Tartósan távol - 1 

(2020.októberig) 

- - 

Nev-okt. munkát 

segítő 

3 6 - - 

Tanuló/ Gyerek 162 77 12 ? 

Osztály/csoport 9  5 2 5 

4.3. Az oktatási épületek állapota/állagmegóvása érdekében tett lépések 

Az önkormányzat tulajdonában lévő két épület (Jantyik M.u.21-25., Móricz Zs.u.44.) jelenti az 

intézményi oktató-nevelő munkánk színhelyét.  

A nyáron az Epreskerti Óvodában jelentős felújítás történt a TOP-1.4.1-16-BS1-2018-00035 pályázat 

keretében: beton aljzat, tetőcsere, kerítés felújítása, mosdók cseréje, WC, zuhanyzó felújítása, hideg 

burkolat csere, néhány külső nyílászáró cseréje, fűtésszerelés, villanyszerelés, festés. 

A munkálatok május 27-én kezdődtek a befejezési határidő 2020. szeptember 27. Az óvoda ezen 

időszak alatt (nyáron) az általános iskola épületében kapott helyet, ill. szeptember 1-jétől rendkívüli 

szünetet rendeltünk el a munkálatok befejezéséig, az építési terület átadásáig. 

Az Eötvös József Általános Iskolában szintén pályázati forrásból megújult az épület két régi szárnya, 

ahol hőszigetelés, nyílászáró-csere, fűtéskorszerűsítés történt. Fenntartói támogatással néhány 

tanteremben az elöregedett fa burkolatok festése, ill. tanterem-festés történt. 

Mindkét épületben részben/teljesen felújított körülmények között kezdhetjük a tanítási/nevelési évet. 

4.4. Kapcsolataink 

Elsősorban a fenntartóval, de a várost működtető önkormányzattal, valamint a városban működő 

egyéb intézményekkel, szervezetekkel, amelyekkel az oktató-nevelő munka során kapcsolatot tartunk 

fenn, egyben jó kapcsolatot is ápolunk.  
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Részt veszünk a városi rendezvényeken, nyitottak vagyunk az új kezdeményezésekre és a 

hagyományápolásra is. Szükség szerint igénybe vesszük a Pedagógiai Szakszolgálat, a Családsegítő 

szolgáltatásait, jó kapcsolatot ápolunk a Kecskeméti Gábor Művelődési Központtal, a Roma 

Nemzetiségi Önkormányzattal, a védőnői szolgálattal, valamint a városban működő 

társintézményekkel. A jó kapcsolat ápolására a jövőben is fokozottan fogunk ügyelni.  

Az elmúlt 3 évben az EFOP 3.1.5 pályázat lehetőséget biztosított számunkra, hogy a városon kívüli, 

hasonló helyzetű köznevelési intézményekkel egymást támogató-segítő kapcsolatot építsünk ki. Erre 

intézményünk egyházi, önkormányzattól független működtetés és fenntartás mellett is nagy hangsúlyt 

fektet.  

Partneriskolája vagyunk a Szegedi Tudományegyetemnek, a 2020/2021. tanévben is beépítjük az edia-

méréseket, a longitudinális mérést a 2. évfolyamon, valamint folytatjuk a Komplex Alapprogramot. 

4.5. Tanév eseményei 

A Reményhír Intézményben az éves programokat és eseményeket a 2020/2021. tanév rendjéről szóló 

27/2020. (VIII.11.) EMMI rendelet alapján, az intézményegységekben folyó munka összehangolásával 

terveztük meg. A részletes munkatervet az intézményegységek honlapjain feltüntettük. 

Központilag előírt programok: 

· Tanév: 2020.09.01.-2021.06.15 

· Tanítási napok száma: 179 nap (szakképzés: 178 nap) 

· évfolyam utolsó tanítási nap: 2021.04.30. 
o félév vége: 2021.01.22. (értesítés a szülőnek: 2021.01.29-ig) 

· Szünetek: 

· Őszi: 2020.10.22.(utolsó tanítási nap)-2020.11.02.(első tanítási nap) 

· Téli: 2020.12.18.(utolsó tanítási nap)-2021.01.04. (első tanítási nap) 

· Tavaszi: 2021.03.31. (utolsó tanítási nap)-2021.04.07. (első tanítási nap) 

· Beiratkozás: 2021.04. 15-16. 

· OKM: 2021.05.26. (6., 8. évfolyam) 

· Nyelvi mérés: 2021. 05.19. (6., 8. évfolyam) 

· DIFER: 2020.10.09. (felmérés), 2020.10.22 (OH adatok), 2020.12.04. (mérés) 

· Netfit: 2021.01.11-2021.04.23. (adatszolgáltaás: 2021.05.28.) 

· Kísérleti jelleggel: pályaorientációs kompetenciavizsgálat – 2020.09.21-10.22. (8. évfolyam):  

· Ellenőrzés: Pedagógus-továbbképzési kötelezettség teljesítése, dokumentálása2021.01.04-

03.31 

5. .Összegzés 

 

A 2019-2020-as tanévben a kitűzött feladatokat mind intézményi, mind intézményegységi szinten 

nagyobb részben megvalósítottuk, sőt a felmerülő, időközben megjelent felhívásoknak, feladatoknak 

is eleget tettünk. A vállalt feladatok teljes megvalósítását a 2020. március 16-án életbe lépő tantermen 
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kívüli digitális munkarend, valamint a COVID 19 miatt elmaradt rendezvények, mérések, versenyek 

okozták.  

Munkánkat a hatékonyabb működés, az eredményesebb munka, sikerek elérése motiválja mind a 

fenntartó, és a vezetőség részéről, mind pedig a tantestület tagjai részéről.  

A 2020/2021. tanévet a jó gyakorlatok megtartásával, a Bázisintézménytől elvárt feladatvállalással 

(második ciklus), az EFOP 3.1.5. pályázat végleges lezárásával, meglévő pályázatok megvalósításával, 

új pályázatok indításával, új program (Boldog Óvoda) bevezetésével, valamint a kötelező feladatainkra 

való felkészüléssel kezdjük. Folyamatosan szem előtt tartjuk továbbra is a pedagógiai-módszertani 

megújulás lehetőségeit. Továbbra is bízunk benne, hogy munkánk egyre inkább elismertté, elfogadottá 

válik a városban, a térségben. 

 

 

Békés, 2020. szeptember 15. 

        Durkóné Illés Bernadett 

         igazgató 

 

 



 

 

 

 

Az intézmény beszámolója a 2019-2020. tanévről 

A 2019-2020. tanévet 111 tantermi – 70 tantermen kívüli digitális munkarend szerinti tanítási nappal 
zártuk. 

A 2019/2020-as tanévben pedagógiai munkánkat az éves munkatervében meghatározott, kiemelt 

nevelési-oktatási célok mentén végeztük:  

· Egyéni példaadáson alapuló, a református keresztyén értékek alapján végzett nevelő – o A 

diákok tudásának megalapozása, a gyermekek egész személyiségének harmonikus 

fejlesztése.  

· Az alapkészségek, kulcskompetenciák fejlesztése (szövegértés, szövegalkotás, matematikai 

logika)  

· A tanulmányi munka erősítése, kötelességek teljesítésének folyamatos ellenőrzés 

· Változatos módszertani eljárások alkalmazása, a tanulók motiválása  

· Tanulmányi eredmények megtartása, javítása. 

· Az intézmény mérési – értékelési eredményeinek szinten tartása/fejlesztése  

· Továbbtanulási eredmények javítása, szinten tartása, felsőoktatási továbbtanulás támogatása  

· Pályaorientáció támogatása, együttműködés erősítése külső partnerekkel, intézményekkel 

· Külső partnerekkel való kapcsolataink ápolása, bővítése  

· Közösségformálás, tanítási órákon kívüli programok, versenyek, kirándulások szervezése  
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· A tehetséges, kimagaslóan teljesítő tanulók versenyeztetése, fejlesztése  

A 2019-2020. tanév létszámadatai 

évfolyam csop./osztályok össz.létszám 

Óvoda 4 74 

1-4./Békés 11 222 

1-4./Szügyi 3 24 

5-8./Békés 12 278 

5-8./Szügyi 4 33 

Ált.isk. / Békés 23 500 

Ált.isk. / Szügyi 7 57 

4 évf. gimnázium 4 82 

6 évf. gimnázium 4 84 

szakgimnázium 2 44 

középiskola 10 202 

intézményi/Békés 33 709 

Össz. intézményi 40 742 

 

Az intézmény/Békés átlag osztálylétszáma:  21,4 tanuló 

A 2019-2020. tanév tanulmányi eredményei 

1-2.évfolyam 

minősítés értékelt tanulók  %-a 

kiválóan teljesített 48 % 

jól teljesített 39 % 

megfelelően teljesített 10,9 % 

felzárkóztatásra szorul 3,1 % 

 

 

2-8.évfolyam 

minősítés fő  -   értékelt tanulók  %-a 

kitűnő tanuló  79 fö     - 18,1% 

jeles tanuló      50 fő    - 11,4 % 

bukás 0 
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7-12.évfolyam 

minősítés fő  -   értékelt tanulók  %-a 

kitűnő tanuló  16 fö     - 7,9 % 

jeles tanuló      27 fő    - 13,3 % 

bukás 4fő  - 2,4 % 

 

A 2019-2020. tanév intézményi tanulmányi átlaga 

tagozat tanulmányi átlag 

általános iskola / alsó tagozat 4,49 

általános iskola / felső tagozat 4,19 

gimnázium 4,23 

szakgimnázium 3,6 

intézményi 4,1 

 

Gyermekeink/tanulóink tovább -lépési/- tanulási lehetőségei az intézményben 

· Óvoda iskola átmenet 

A 2019-2020. nevelési évben óvodánkból a 24 tanköteles korú gyermekből, 16-an kezdenek iskolát 

szeptemberben, ebből a mi intézményünket 12-en (75 %) választották. 

· Általános iskola középiskola átmenet 
Kisgimnáziumi képzésre 19 tanuló, az évfolyam 35,8% jelentkezett.  

Gimnáziumi képzést 18 fő, 19,14% célzott meg. Szakgimnáziumi képzést 9 diák, 9,5% választott.  A 

2020/2021 – es tanévben 46 általános iskolai tanuló kezdi meg saját intézményünkben a középiskolai 

tanulmányait.  

 
Köszönöm Vezetőtársaim és mindazon kollégáim áldozatos munkáját, akik e tanévben ezért is  
dolgoztak. 

 

 

 

Tantermen kívüli digitális oktatás  
 
Magyarország Kormánya 2020. március 13 – án a 1102/2020. (III. 14.) Kormányhatározattal a 

koronavírus járvány miatt a köznevelési és szakképzési intézményekben új munkarendet vezetett be. 

A mindennapos iskolába járást felváltotta a digitális, online oktatás. Ennek megvalósítására 
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intézményünk a Discord közösségi felületet jelölte ki. Informatikusaink napok alatt létrehozták az 

iskolai felületet. Az első hét végére gyakorlatilag minden gyermek kapcsolódni tudott a rendszerhez.  

A kialakított Discord felület szöveg és hangszobái lehetőséget biztosítottak a közvetlen 

kommunikációra, a diákok felé történő azonnali visszajelzésekre. A kaotikus állapotok elkerülése 

végett az online felületen is követtük az órarend szerinti oktatás menetét, ami kiszámíthatóbbá tette a 

kialakult helyzetet diákok, pedagógusok, szülők számára egyaránt. A Discord felület lett a hivatalos 

kommunikációs csatorna az intézmény szereplői számára, így a pedagógusokat a vezetőség tagjai is 

ezen a felületen tájékoztatták az új információkról. 

Egyes családoknál problémát jelentett az internet hiánya. Több gyermekesek esetében előfordult, hogy 

nem állt rendelkezésre megfelelő számú okos eszköz, így nem minden esetben tudtak az órákhoz 

kapcsolódni. A tanulók többsége rendszeresen részt vett a tanítási órákon és a kijelölt egyéb online 

foglalkozásokon. Mindannyiunknak nagy feladatot jelentett, de azt gondolom, hogy kiemelten nehéz 

dolguk volt az első évfolyamon érintetteknek. Nem lehetett könnyű a kisdiákokat online módon írni 

és olvasni tanítani 

Gyermek/tanulói felügyelet a2019-2020. tanévben 
 

2020. 05. 20-án este, Maruzsa Zoltán államtitkár Úr bejelentette, hogy vidéken az óvodák. 05. 25-től 

minden különösebb igazolás kérése nélkül kell, hogy fogadják az óvodás gyermekeket. Igaz 

nagyon vártuk már, hogy minden visszaálljon a „normális rendbe”, de az élet többi területén, sajnos 

még nem ezt tapasztaltuk. Így ez a hirtelen nyitás sok új feladatot, kihívást jelentett, amire felkészülni 

rendkívül kevés időnk volt. (Pénteken még 5 gyermek lehetett 1 csoportban, hétfőtől pedig már akár 

25 is, ha azt igénylik a szülők.) Ezt a helyzetet átgondolva, kollégákkal megbeszélve, folytatva a 

„zsilipezési” rendszert, de korlátozott módon, beengedve a szülőket az óvodába, alakítottuk át az 

óvodai életet. A szülőket minden elérhető formában (online és kifüggesztve is) értesítettük, hogy 

melyek azok a szabályok, melyeket mindannyiunk biztonsága érdekében be kell tartaniuk. A 

környezetünk fokozott tisztítására, fertőtlenítésére továbbra is nagyon ügyelünk. Ezeket a szabályokat 

a Házirendünk mellékletében rögzítettük. 

Nyáron egyetlen hétre sem zárunk be, nem élünk a kormány által felajánlott 2 hét lehetőségével. A 

nyári gyermek felügyelet alatt a kihasználtság 50 és 75 % között mozgott. 

Tanulói ügyelet az általános iskolában: Az online oktatással párhuzamosan 2020. június 2 – 26. 

között már nem csak a kijelölt intézményeknek, hanem kötelező jelleggel valamennyi iskolának meg 

kellett szervezni a tanulók igény szerinti felügyeletét. Az általános iskolai korosztályból 21 diák 
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jelentkezett. Számukra naponta 07.30 – 16.30 – ig biztosítottuk az iskolában tartózkodás lehetőségét. 

Időt, és segítséget kaptak a tanulmányi feladataik elkészítéséhez. 

Az óvodai és iskolai gyermekfelügyelet alatt az étkezést is biztosítottuk. Köszönet Kósa Csaba 

konyhavezetőnek és munkatársainak. 

Összességében elmondható, hogy a rendkívüli helyzet ellenére az intézmény teljesítette a 2019-

2020. tanév munkatervi feladatait. Köszönöm ezúton is megkülönböztetett figyelemmel 

vezetőtársaimnak, de az intézmény teljes alkalmazotti közösségének is az áldozatos munkáját. 

Köszönöm Fenntartónk - a Békési Református Egyházközség – támogató, munkánkat elismerő 

szavait, döntésééit. 

Bizakodva, igaz jó néhány megválaszolatlan kérdéssel (járványügyi helyzet), de töretlen 

optimizmussal szeptember elsején elkezdtük az új tanévet, amelyre Isten gazdag áldását is 

kérem. 

 

 

Tisztelettel és áldáskívánással:  

 

Békés,2020. 09. 22.                                                                                        Palatinus Pál, igazgató 
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1. Jogszabályi háttér  

A 2019/2020. tanév során nevelő-oktató munkánkat az alább felsorolt jogszabályok szem előtt 

tartásával végeztük:  

Ø 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről (Nkt)  

Ø 2011. évi CLXXXVII. törvény a szakképzésről  

Ø 2019. évi LXXX. törvény a szakképzésről  

Ø 2011.  évi  CXII.  törvény  az  információs  önrendelkezési  jogról 

 és  az információszabadságról  

Ø 2016. évi LXXX. törvény az oktatás szabályozására vonatkozó és egyes kapcsolódó 

törvények módosításáról  

Ø 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a 

köznevelési intézmények névhasználatáról  

Ø 20/2016. (VIII. 24.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a 

köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 

módosításáról  

Ø 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény 

végrehajtásáról  

Ø 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a 

közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési 

intézményekben történő végrehajtásáról  

Ø 235/2016. (VII. 29.) Korm. rendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a 

közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési 

intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet 

módosításáról  

Ø 32/2012. (X. 8.) EMMI rendelet a Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai 

nevelésének irányelve és a Sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának irányelve 

kiadásáról  
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Ø 277/1997. (XII. 22.) Korm. rendelet a pedagógus-továbbképzésről, a 

pedagógusszakvizsgáról,  valamint  a  továbbképzésben  résztvevők 

 juttatásairól  és kedvezményeiről  

Ø 19/2016. (VIII. 23.) EMMI rendelet az érettségi vizsga részletes követelményeiről szóló 

40/2002. (V. 24.) OM rendelet módosításáról  

Ø 22/2016. (VIII. 25.) EMMI rendelet a kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának 

rendjéről szóló 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet módosításáról  

Ø 11/2019. (VII. 3.) EMMI rendelete a 2019/2020. tanév rendjéről  

Ø 278/2019. (XI.21.) Korm. rendelet az érettségi vizsgaszabályzat módosításáról   

Ø 19/2020. (IV. 16.) Korm. rendelet a veszélyhelyzet során az érettségi vizsgák 2020. 

május–júniusi vizsgaidőszakban történő megszervezéséről  

Ø 3/2020. (III. 14.) EMMI határozata tantermen kívüli, digitális munkarend bevezetéséről 

a köznevelési intézményekben  

Ø 5/2020. (III. 19.) EMMI határozata a 2019/2020. tanév egyes feladatainak változásáról  

Ø 10/2020. (V. 29.) EMMI határozata a 2020/2021. tanévre történő középfokú iskolai 

beiratkozásról  

  

2. A 2019-2020-as tanév prioritásai  

A 2019/2020-as tanévben pedagógiai munkánkat a gimnáziumi intézményegység éves 

munkatervében meghatározott, kiemelt nevelési-oktatási célok mentén végeztük:  

Ø Tehetséggondozás, sikeres felzárkóztatás  

Ø Tanulmányi eredmények megtartása, javítása  

Ø Érettségi vizsgákra, nyelvvizsgákra való sikeres felkészítés  

Ø Az intézmény mérési – értékelési eredményeinek szinten tartása/fejlesztése  

Ø Beiskolázási tevékenység erősítése  

Ø Továbbtanulási eredmények javítása, szinten tartása, felsőoktatási továbbtanulás 

támogatása  
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Ø Pályaorientáció támogatása, együttműködés erősítése külső partnerekkel, 

intézményekkel   

Ø A tanulmányi munka erősítése, kötelességek teljesítésének folyamatos ellenőrzése  

Ø Változatos módszertani eljárások alkalmazása, a tanulók motiválása  

Ø Pozitív kép kialakítása  

Ø Tanfelügyeleti ellenőrzéseken, pedagógus minősítéseken való sikeres helytállás  

  

3. Helyzetelemzés  

Ø A 2019-2020-as tanévben 9 gimnáziumi osztály működött intézményünk Petőfi utcai 

főépületében:  

• hat évfolyamos gimnáziumi képzés: 84 fő  

• négy évfolyamos gimnáziumi képzés: 82 fő  

• 4+1 évfolyamos szakgimnáziumi képzés: 44 fő  

Ø A négy évfolyamos gimnáziumi osztályokba járó tanulók közül 68 fő általános tantervű 

gimnáziumi képzésben, 16 fő pedig köznevelési típusú sportiskolai képzésben részesült.  

Ø A szakgimnáziumi képzésben részt vevő tanulók közül 19 fő közgazdaság, 25 fő sport 

ágazatban kezdte meg tanulmányait.   

Ø Szeptemberben két új középiskolai osztály indult. A hat évfolyamos gimnáziumi 

osztályba 25 fő iratkozott be, osztályfőnökük Zelenyánszki Gabriella tanárnő. A 9. A/C 

osztályban 11 tanuló négy évfolyamos általános tantervű gimnáziumi képzésben vett 

részt, míg 15 tanuló a 4+1 éves szakgimnáziumi képzést választotta, osztályfőnökük 

Kovácsné Lipcsei Andrea tanárnő lett.  

Ø A középiskolai intézményegységben a tanévet 210 középiskolai tanulóval kezdtük el és 

202 fővel zártuk.  

Ø A 11. A és a 12. A osztályokban a magas osztálylétszám miatt a magyar nyelv és 

irodalmat, az idegen nyelv, a matematika, valamint a történelem tantárgyakat képesség 

szerinti csoportbontásban tanítottuk. Az órarend elkészítése során törekedtünk arra, 

hogy a sportolók számára ideális lehetőséget biztosítsunk mind az edzéseken, mind a 

tanórákon való részvételre. Mivel a 9. A/C osztályban a tanulók egy része gimnáziumi, 

másik fele szakgimnáziumi képzésben vett részt, ezért a hittan és a testnevelés 
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tantárgyak kivételével ebben az osztályban is csoportbontást alkalmaztunk az oktatás 

során.  

Ø A gimnázium épületében három általános iskolai osztály is működött (7. A osztály 

osztályfőnöke Takácsné Szabó Edina, 8. A Pilán Viktor, 8. B Kiss Eszter) összesen 83 

tanulóval, így intézményünk Petőfi utcai főépületében 285 tanuló nevelését-oktatását 

láttuk el.  

Ø Az tanév elején nemcsak új diákokat, hanem új pedagógusokat is köszönthettünk. 

Fábián Márta és Majláthné Dénesi Andrea Gyöngyi közgazdaság tantárgyak oktatásával 

segítették nevelőtestületünk eredményes munkáját.  

  

4. Év végi statisztika  

4.1. Tanulói létszámadatok  

Középiskola  

Gimnázium  
      2019. 09. 01-én 166 fő  

      

Szakgimnázium  

2020. 06. 15-én 161 fő  

      2019. 09. 01-én 44 fő  

    

Általános iskola  

  2020. 06. 15-én 41 fő  

      2019. 09. 01-én 83 fő  

    

Összesen:   

  2020. 06. 15-én 83 fő  

      2019. 09. 01-én 293 fő  

    

  

  2020. 06. 15-én 285 fő  

4.2. Tanulmányi eredmények a középiskolai képzésben  

Minden statisztikai adat, százalékos arány és összehasonlító táblázat eredményeinek 

vizsgálatakor szem előtt kell tartanunk azt a tényt, hogy 2020. március 16-tól kezdetét 

vette a digitális oktatás és tanév végéig digitális munkarendben végeztük nevelő-oktató  

munkánkat, így a tanulók érdemjegyekkel való osztályozása is online formában történt.  
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4.2.1. Gimnázium  

Kitűnő, jeles és bukott tanulók aránya a gimnáziumi képzésben  

                                      Félév                                                Év vége  

           Osztályozott:                164 fő                                      161 fő  

 Kitűnő:                11fő (6, 7%)                            16 fő (9, 94%)    

 Jeles:               18 fő (10, 98%)                           25 fő (15,53%)    

 Bukott:             25 fő (14, 20%)                             4 fő (2, 48%)  

  

A számadatok és a %-os arányok jól mutatják, hogy a második félévben javult a tanulók 

tanulmányi eredménye. Nőtt a kitűnő és a jeles tanulók aránya, míg ötödére esett vissza a 

bukások száma/aránya. Ezek a pozitív elmozdulások azt eredményezték, hogy javult a 

gimnázimi tanulók tanulmányi átlag és sikerült a 4, 11-es félévi tanulmányi átlagon tovább 

javítani.   



12  
  

  

  

Ha az elmúlt három tanév év végi eredményeit hasonlítjuk össze a kitűnő, jeles és bukott 

tanulók aránya alapján, szintén elmondhatjuk, hogy évről-évre javulnak a tanulmányi 

eredmények. Az előbbi két ábra jól mutatja azt is, hogy a 2019/2020-as tanévben gimáziumi 

tanulóink 25, 46%-a kitűnő, vagy jeles eredményt ért el. A jeles tanulmányi eredmény azt 

jelenti, hogy a tanuló tanulmányi eredménye elérte, vagy meghaladta a 4, 7-es átlagot. 

Kimondottan szép eredmény ez, tudva azt, hogy a középiskolai tanulók esetében 14-16 

tantárgyból tevődik össze a tanulmányi átlag.   
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Ha a gimnáziumi tanulók év végi tanulmányi eredményeinek eloszlását megvizsgáljuk, 

láthatjuk, hogy a gimnáziumi tanulók 82,6%-a jó, vagy jeles tanulmányi eredményt ért el a 

2019/2020-as tanév végén. Félévkor ez az adat 66,9% volt, ami jól mutatja azt is, hogy a 

digitális oktatás milyan módon befolyásolta a tanulmányi eredményeket.   

  

Az elmúlt öt tanév év végi tanulmányi átlagainak összehasonlítása  

 

Ha az elmúlt öt tanév év végi tanulmányi eredményeit összehasonlítjuk, elmondhatjuk, hogy a 

korábbi évek eredményeihez képest a 2019/2020-as tanévben gimnáziumi tanulóink jobban 
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teljesítettek. Örömteli tény ez annál is inkább, mivel tudjuk, hogy a Nemzeti Alaptanterv 2012-

es módosítása jelentősen átalakította a tantervi tartalmakat. Drasztikusan megnövekedett a 

tananyag, a tanulók és a pedagógusok kötelező heti óraszáma. Gyakori, hogy az adott 

évfolyamra előírt tananyagot az adott korosztály nem is érti, hiszen még nem sajátították el a 

megértéshez szükséges tanulói kompetenciákat. Az adott tantárgyhoz rendelt óraszám és a 

tananyag mennyisége nincs arányban, így a pedagógusok gyakran versenyt futnak az idővel. 

Több esetben is nehezítette munkánkat a pedagógusok leterheltsége, a diákok fáradsága, 

bizonyos esetekben a tanulói motiválatlanság. Ezen nehézségeket tovább fokozta a digitális 

munkarend tavaszi bevezetése.  

Azt gondolom, hogy a tanulmányi eredményekben bekövetkezett javulás köszönhető egyrészt 

a képesség szerinti csoportbontásoknak, másrészt a javuló tanulmányi eredményekhez 

hozzájárult a pedagógusok által alkalmazott változatos oktatási módszerek, valamint a 

tehetséggondozó és felzárkóztató tevékenységünk is.   

Gimnáziumi osztályok félévi és év végi tanulmányi eredményeinek 

összehasonlítása  

 
  

Az osztályok tanulmányi átlagai azt mutatják, hogy a félévi eredményeket sikerült megőrizni, 

vagy azon minimálisan javítani. A hat évfolyamos gimnáziumi osztályok tanulmányi átlaga 

elérte, vagy meghaladta a 4, 3 – es átlagot, míg az általános tantervű/köznevelési típusú 

sportiskolai osztályainkban az osztályátlag 3, 7 – 4, 4 között mozog, ami a korábbi évekhez 

képest javulást mutat. A legjobb tanulmányi eredményt a 12. B, 10. A és 9. B osztályok tanulói 

érték el.  
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Ha az elmúlt öt tanév év végi átlagait összevetjük, megállapíthatjuk, hogy a nehézségek és 

kihívások ellenére mind az általános tantervű/köznevelési típusú sportiskolai osztályok (A 

osztályok), mind a hat évfolyamos gimnáziumi osztályok (B osztályok) tanulmányi eredménye 

javult. Örömteli tény ez annál is inkább, hiszen tudjuk, hogy néhány tizedes javulás mögött 

komoly szakmai munka és elhivatottság áll a pedagógusok részéről.  

 

Ha az egyes gimnáziumi osztályok tanulmányi átlagát viszonyítjuk a gimnáziumi tanulmányi 

átlaghoz, megállapíthatjuk, hogy hat osztály átlaga a gimnáziumi átlag felett helyezkedik el.  

  

  



16  
  

 

  

A szakgimnáziumi képzést az elmúlt tanévben indítottuk el közgazdaság és sport ágazatban, 

így csak két év tanulmányi eredményének összehasonlítására van lehetőség. Az előző két 

diagrammból megállapítható, hogy mind a 9. A/C osztály szakgimnázimi tanulóinak, mind a 

10. B osztály tanulóinak sikerült tanulmányi eredményeiken javítani, így a 2019/2020-as 

tanévben a szakgimnázium tanulmányi átlaga elérte a 3, 6 átlagot.   

4.2.2. Szakgimnázium   
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A szakgimnáziumi tanulók év végi tanulmányi eredményeiből jól látszik, hogy a tanulók 

56,1%-a jó, vagy jeles tanulmányi eredményt ért el a 2019/2020-as tanévben. Az elmút 

tanévhez képest ez már egy pozitív irányú elmozdulás. A teljes képhez hozzátartozik az is, hogy 

a szakgimnáziumi képzésben alacsonyabb a közismereti tantárgyak óraszáma, mint a 

gimnáziumi képzésben, mivel heti 10-12 órában szakmai tantárgyak oktatására kerül sor. Így a 

tananyag elsajáttítására, elmélyítésére kevesebb óra jut, miközben ugyanazoknak az érettségi 

követelményeknek kell eleget tenniük, mint a gimnáziumi képzésben részt vevő tanulóknak. A 

tanulmányi eredményeket az is befolyásolta, hogy míg a gimnáziumi tanulók esetében alig 7%-

os az SNI/BTMN-s tanulók aránya, addig a szakgimnáziumi képzésben részt vevő tanulóknál 

ez az arány 16%.  
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A fenti ábra a 9. A/C osztály szakgimnáziumi tanulóinak, valamint a 10. B osztály tanulmányi 

átlagának a szakgimnáziumi átlaghoz való viszonyát mutatja be. Természetesen ez a fajta 

szemléltetés akkor lesz igazán beszédes, amikor majd a szakgimnáziumi képzés is felfut és 

minden évfolyamon adatokat tudunk kezelni.  

4.3.Érettségi vizsgák eredményei, elemzései  

A 2019/2020-as tanévben 42 végzős tanuló jelentkezett érettségi vizsgára. Közülük 41 tanuló 

rendes, egy tanuló az elégtelen év végi matematika osztályzata miatt előrehozott érettségi 

vizsgát tett. A jelentkezők közül 8 fő angol nyelvből, 5 fő német nyelvből, 4 fő pedig 

informatika tantárgyból már rendelkezett előrehozott középszintű érettségi vizsgával.    

A koronavírus járvány és a kihirdetett veszélyhelyzet jelentősen átalakította mindennapjainkat, 

így az idei érettségi vizsgákra való felkészítés menetét és a vizsgák lebonyolítási rendjét is. Ez 

az új és egyben bizonytalan helyzet komoly próbatétel elé állított diákot és pedagógust egyaránt. 

Különösen igaz volt ez az érettségi vizsgákra jelentkező diákok felkészülése, felkészítése 

esetében, hiszen a fokozatosság elvét követve a felkészítés utolsó hat hetét kellett új 

módszerekkel és eszközökkel megvalósítani.   

A 2020-as tavaszi érettségi vizsgaidőszakban szóbeli vizsga kizárólag azon tantárgyak esetében 

volt lehetséges, amelyeknek középszinten csak szóbeli vizsgarésze van (pl. hittan), valamint 

szóbeli vizsgát kellett szervezni testnevelés tantárgyból. A vizsgajelentkezések közül törölték 

az alsóbb évfolyamos, nem végzős tanulók előrehozott érettségi vizsgáját, így megfeleződött a 

lehetséges személyes érintkezések száma. Ezen oknál fogva 10 fő tizenegyedik évfolyamos 
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tanulónk nem tehetett angol nyelvből előrehozott érettségi vizsgát. Ennek pótlására az őszi 

vizsgaidőszakban lesz majd lehetőségük.  

A vizsgák lebonyolítása során fokozott figyelmet fordítottunk a biztonságra és az érintett 

vizsgázók, illetve pedagógusok egészségének védelmére. A vizsgák során az érintett helyiségek 

folyamatos fertőtlenítése megtörtént, a vizsgázók számára maszk, a pedagógusok számára 

maszk és kesztyű állt rendelkezésre. A jogszabályban előírt, termenkénti maximális 10 fő 

vizsgázót tovább csökkentettük, így egy teremben általában 5-6 vizsgázó foglalt helyet. 

Természetesen ez a fokozott elővigyázatosság a korábbi évekhez képest dupla annyi teremet és 

pedagógust igényelt.  

Az érettségi eredményeket látva elmondhatjuk, hogy az előttük álló akadályokat sikerrel vették 

mind a vizsgázók, mind az őket felkészítő pedagógusok.  

Ø Emelt szintű sikeres érettségi vizsgát tettek az alábbi tanulók:   

• Angol nyelv: Balázs Norbert, Balog Ákos, Balog Csaba Vilmos, Balog Gábor, 

Berczi Alexandra, Flóra Enikő, Kabai Erik István, Lisztes Gréta, Szegedi Ruben 

Lajos, Szántó Erika Vivien (felkészítő tanáruk D. Nagyné Kecskeméti  

Nóra); Biológia: Horváth Viktória (felkészítő tanára Dr. Soósné Dr. Héjja 

Gyöngyi);   

• Informatika: Anka Bálint Kristóf, Sólyom Bernadett, Varga Laura Tímea 

(felkészítő tanáruk Fölker Csaba);   

• Kémia: Bimbó Levente Péter (felkészítő tanára Dr. Soósné Dr. Héjja Gyöngyi);   

• Matematika: Biro Krisztina, István Bettina Dalma, Tobai Zsolt (felkészítő 

tanáruk Kovácsné Lipcsei Andrea);   

• Testnevelés: Cseke Csaba Sándor, Csige Norbert, Kocsor Tímea (felkészítő 

tanáruk Békési Rita);   

• Történelem: Balog Gábor, Balog Sára (felkészítő tanáruk Dr. Pataki Ágnes), 

Maczik Róbert, Szilágyi Gábor (felkészítő tanáruk Mucsi András).  

Ø Komplex angol középfokú nyelvvizsgával rendelkeznek az alábbi tanulók: Balog Gábor, 

Balog Ákos, Balog Csaba Vilmos, Berczi Alexandra, István Bettina Dalma, Kabai István 
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Erik, Lisztes Gréta, Szegedi Ruben Lajos. Balázs Norbert komplex angol felsőfokú 

nyelvvizsgával büszkélkedhet.  

Ø Komplex német középfokú nyelvvizsgával rendelkeznek:  

Bimbó Levente Péter, Maczik Róbert és Szilágyi Gábor.  

A nyelvvizsga bizonyítványok száma és az emelt szinten érettségizett tanulók aránya a 

középiskolák rangsorolásánál kiemelt szerepet játszik, valamint felsőfokú továbbtanulás 

esetében plusz pontot jelentenek a jelentkezők számára.   

Ezekért a szép eredményekért köszönet illeti az érintetteket, hiszen a sikeres nyelvvizsgák és 

érettségi vizsgák mögött több éves kitartó pedagógiai és tanulói munka áll.   

  

  

A 12. A osztály (általános tantervű/köznevelési típusú sportiskolai osztály) 24 tanulója közül 

23 tanuló teljesítette az érettségire bocsájtás feltételeit, így rendes érettségi vizsgát tehettek a 

kötelező négy érettségi vizsgatárgyból és az általuk választott vizsgatárgyból. Egy tanuló 

matematika tantárgyból év végén elégtelen osztályzatot kapott, így ő négy tantárgyból 

előrehozott érettségi vizsgát tett. A 12. A osztályban három tanuló sajátos nevelési igényű 

tanuló volt, akik középiskolai tanulmányaik alatt folyamatosan tanulási nehézségekkel 

küzdöttek. Úgy gondolom, hogy már az is komoly sikernek tekinthető, - mind a diákok, mind 

a pedagógusok számára-, hogy eljutottak az érettségi vizsgáig, ahol eredményesen szerepeltek.  
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A 12. A osztály tanulói a kötelező érettségi tantárgyak tekintetében magyar nyelv és irodalom, 

történelem, valamint angol nyelv tantárgyakból az év végi eredményeikhez képest néhány 

tizeddel jobb, matematika tantárgy esetében néhány tizeddel gyengébb eredményt értek el. A 

német nyelv érettségi eredményét jelentősen befolyásolta az a tény, hogy bár minden diák 

tanulta a német nyelvet második idegen nyelvként, de csak ketten érettségiztek ebből a 

tantárgyból, hiszen a többi diák angol nyelvből tett sikeres érettségi vizsgát. A 12. A osztály 

valamennyi, érettségi vizsgára bocsájtott tanulója sikeres érettségi vizsgát tett, így átvehették a 

keményfedelű érettségi bizonyítványt.   

  

  

A 12. B osztályból 18 tanuló jelentkezett rendes érettségi vizsgára. A kötelező érettségi 

tantárgyak tekintetében magyar nyelv és irodalom tantárgyból az év végi eredményeikhez 

képest néhány tizeddel jobb, matematika, történelem és német nyelv tantárgyakból néhány 

tizeddel gyengébb eredményt értek el. Az angol nyelv érettségi eredményét jelentősen 

befolyásolta az a tény, hogy bár minden diák tanulta az angol nyelvet, idén csak ketten 

érettségiztek ebből a tantárgyból, mivel a többi diák már rendelkezett angol nyelvből 

előrehozott érettségi vizsgával.   
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A 12. B osztály érettségi vizsgára jelentkezett tanulói közül 16 vizsgázó sikeres érettségi vizsgát 

tett, így átvehették a keményfedelű érettségi bizonyítványt.   

  

5 .Az ütemterv szerint megvalósított feladatok  

Ø A tehetségfejlesztés és tehetséggondozás keretein belül a 11. és a 12. évfolyamokon 

érettségi felkészítést biztosítottunk heti négy órában a tanulók által kötelezően 

választandó tantárgyakból. Ez a heti négy óra az iskola helyi tantervébe is beépítésre 

került. A tehetségfejlesztést szolgálták a folyamatos versenyfelkészítések fakultációk, 

szakkörök keretében is.  

Ø A lemaradó, gyengébb képességű tanulók felzárkóztatása érdekében korrepetálásokat 

hirdettünk az igény szerinti tantárgyakból. Sajnos több esetben tapasztaltuk, hogy a 

diákok nem élnek ezzel a lehetőséggel. A középiskolás diákok esetében komoly kihívást 

jelent a korrepetálások megszervezése, hiszen a heti 35-38 tanóra miatt ezeket az 

alkalmakat gyakran csak 15 óra után tudjuk megszervezni.  

Ø A szülőkkel való kapcsolattartás kiemelt formája a szülői értekezlet, amelyet tanári 

fogadóórákkal kapcsoltunk egybe, lehetőséget biztosítva ezzel a szülőknek a 

szaktanárokkal való közvetlen kommunikációra. Ebben a tanévben az ütemtervtől 

eltérően két alkalommal tartottunk szülői értekezleteket, mivel a veszélyhelyzet miatt a 

tavaszi szülői értekezletekre csak online formában osztályszinten kerülhetett sor. 

Természetesen ezen alkalmak mellett egyéni konzultációkat is biztosítottunk a szülők 

számára a pedagógusok által megjelölt időpontokban. Sajnos több esetben alacsony volt 

a szülői értekezletek látogatottsága. Főleg a problémás diákok szülei maradtak távol. Az 

osztályfőnökök nagyok sok szülőt megkerestek telefonon, e-mailben, családlátogatásra 

is több esetben sor került. A szülőkkel való kapcsolattartás hatékonyságát nagyban 

növeli az elektronikus napló, amely segítségével a szülők naprakész információkkal 

rendelkeznek gyermekük tanulmányi előrehaladásáról, hiányzásairól.   

Ø A tanév során a munkatervben szereplő ünnepségek, megemlékezések megszervezése 

elősegítette mind a hazafias nevelés, mind a kulturális nevelés erősítését, és nagyban 

hozzájárult a közösségfejlesztő tevékenységünkhöz is. Az osztályok színvonalas 
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műsorokkal készültek, a tanulók átérezték az ünnepek, megemlékezések jelentőségét, 

aktívan részt vettek a műsor előkészületeiben, együttműködtek az osztályfőnökkel és 

egymással is. Az események megszervezése lehetőséget biztosított a tantárgyi 

koncentrációra, a kommunikációs képesség fejlesztésére, a pedagógusok, diákok 

együttműködésére egyaránt.  

Ø Az ősz a beiskolázás jegyében telt. A sikeres beiskolázás érdekében az alábbi 

feladatokat végeztük el:  

• Beiskolázási tájékoztató értekezleteket tartottunk négy alkalommal (2019. 

október 8., október 9., október 15. és 2020. január 16-án) a hatodik és nyolcadik 

évfolyamos diákok szüleinek, valamint ellátogattunk a központi szülői 

értekezletekre is.  

• Elkészült intézményünk beiskolázási tájékoztatója a 2020/2021. tanévre 

meghirdetett képzésekkel: hat évfolyamos gimnáziumi osztály, négy évfolyamos 

általános tantervű gimnáziumi osztály, valamint 5 évfolyamos technikumi 

osztály gazdálkodás és menedzsment (közgazdaság), valamint sport ágazatban. 

Gazdálkodás és menedzsment ágazaton belül két szakképesítés megszerzésére 

nyílik lehetőség intézményünkben (vállalkozási és ügyviteli ügyintéző, valamint 

pénzügyi- számviteli ügyintéző), míg sport ágazatban sportedző - sportszervező 

szakképesítés megszerzését biztosítjuk a diákok számára.   

• 2019. október 24-én került megrendezésre a "Hív a Refi, vár a Szegedi" 

elnevezésű játékos beiskolázási délután a gimnáziumban. A kezdeményezés 

négy évvel ezelőtt indult azzal a céllal, hogy az érdeklődő diákokat 

megismertessük az intézményünkben folyó angol nyelvi oktatással és a 

sportolási lehetőségekkel, valamint tájékoztatást nyújtsunk középiskolai 

képzésünkről. Erre a rendezvényünkre 79 hetedikes és nyolcadikos diák 

látogatott el városi és vidéki általános iskolákból. A megnyitó alkalmával a 

résztvevő diákok rövid tájékoztatást kaptak a SZKIRG 2020/2021. tanévre 

meghirdetett képzési kínálatáról is. Az általános tájékoztatás után a diákok angol 

és sport szekciókba három, illetve hat fős csapatokban játékos vetélkedőkön 
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vehettek részt. A vetélkedőt követő megvendégelés után került sor a várva várt 

eredményhirdetésre. Bízunk benne, hogy az intézményünket felkereső diákok 

pozitív élményekkel, új információkkal és barátságokkal tértek haza.  

• Beiskolázási tevékenységünk részeként városi és vidéki beiskolázási szülői 

értekezleteken vettünk részt és kiállítottunk a békéscsabai Pályaválasztási 

vásáron is 2019. október 1-2-án.  

 2019. november 13-án és 2019. december 4-én nyílt napot tartottunk, így  
az idelátogató tanulók bepillantást nyerhettek az iskolai életbe és a tanórákon 

folyó szakmai munkákba. A regisztrációt követően Palatinus Pál igazgató úr 

köszöntötte az érdeklődő vendégeket, majd a gimnáziumi 

intézményegységvezető bemutatta az intézmény középfokú képzési kínálatát. A 

tájékoztatásból kiderült, hogy az intézmény a hagyományos gimnáziumi képzés 

mellett (hat, illetve négy évfolyamos gimnáziumi osztály) a 2020-2021-es 

tanévben technikumi képzést is hirdet Gazdálkodás és menedzsment 

(közgazdaság) és sport ágazatban. Az intézményegység-vezető kitért a 

szakképzést érintő változásokra és felhívta a figyelmet arra is, hogy a jelenlegi 

szakgimnáziumi képzés a következő tanévtől már technikumi képzésként fog 

működi, ami egy öt éves képzést ölel fel. A két nyílt napon több mint 140 

érdeklődő regisztrált, vette át az írásos tájékoztató anyagokat, hallgatta meg a 

központi tájékoztatást, és tekintette meg az általa választott tanítási órát. 

Fontosnak tartjuk, hogy a hozzánk ellátogató diákok pontos képet kapjanak a 

középiskolai továbbtanulási lehetőségekről, intézményünk középiskolai képzési 

kínálatáról. Köszönöm a 12. A és a 12. B osztály tanulóinak a nyílt napokon való 

hatékony közreműködést, valamint a kollégák együttműködő segítségét.  

 Folyamatos volt a jelenlétünk a helyi és a megyei médiában.  

Ø A tanév során nagy hangsúlyt fektettünk az egészséges életmód kialakítására és a 

környezeti nevelésre, ami kiemelt célként fogalmazódik meg intézményünk pedagógiai 

programjában is. Ismét regisztráltunk a 2019. évi EURÓPAI 

HULLADÉKCSÖKKENTÉSI HÉTRE, amely minden év november utolsó hetében 

megrendezésre kerülő kezdeményezés. Az idei év kiemelt témája a környezettudatos 
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szemléletformálás, az oktatás a hulladékkeletkezés megelőzése érdekében –„Nyisd ki a 

szemedet és csökkentsd a szemetet!” szlogennel. Az idei évben arra buzdítanak 

bennünket, hogy járjunk nyitott szemmel, fedezzük fel, majd oldjuk meg azokat a 

helyzeteket, melyekben hulladékok keletkezését tudjuk megelőzni, illetve csökkenteni 

tudjuk ezek mennyiségét. A Hulladékcsökkentési Héten minden arról szólt, hogy 

mindenütt és mindenki figyelmét felhívjuk arra, hogy nyitott szemmel fedezze fel saját 

és környezete lehetőségeit a hulladékok keletkezésének megelőzésére, mindannyiunk 

hasznára. Be akarjuk bizonyítani, hogy nem nehéz felfedezni a problémát és megoldani 

azt saját és közösségünk örömére. A hulladék egyre inkább elveszi az életterünket, 

szennyezi földjeinket, vizeinket. Ne hagyjuk, hogy így legyen!  

Ø 2019. november 29-én került megrendezésre a gimnáziumi intézményegység egyik 

legnagyobb rendezvénye, a gombavató ünnepség, amelynek keretében 42 végzős 

diáknak tűzték fel a zöld gombot. A végzős osztályfőnökök, Békés Rita tanárnő (12. A), 

és Beinschrodtné Kecskeméti Krisztina tanárnő (12. B) koordinálásának, gondoskodó 

odafigyelésének köszönhetően színvonalas, megható pillanatokban bővelkedő 

ünnepségen vehettünk részt.  

Ø 2019. december 7-én a középiskolás diákjaink számára Pályaorientációs napot 

szerveztünk „Pályaválasztási kavalkád” címmel. A program célja az volt, hogy segítő 

kezet nyújtsunk a diákoknak az érettségi vizsga utáni továbbtanuláshoz, ezáltal is 

eligazítva őket a felsőoktatási intézmények, kínálkozó álláslehetőségek kavalkádjában. 

A rendezvényt Palatinus Pál igazgató úr nyitotta meg, aki felhívta a tanulók figyelmét 

az előttük álló döntés fontosságára, a felelősségteljes pályaválasztásra. Kitért arra, hogy 

a munkáltatók körében végzett felmérés alapján a leendő munkavállalókkal szemben új 

elvárásként jelent meg az érzelmi intelligencia és viselkedés kultúra. A felmérésből az 

is kiderült, hogy az alkalmazható számítógépes ismeretek, a kommunikáció képes 

idegen nyelvi ismeretek nem csak az értelmiségi pályákon jelenik meg igényként, hanem 

valamennyi munkáltató elvárt készségként, képességként fogalmazza meg a leendő 

munkavállalóival szemben. A megnyitót követően a 10-12. évfolyamos diákok kisebb 

csoportokba szerveződve végigjárták a különböző helyszíneket, ahol a meghívott 

felsőoktatási intézmények, szakképzési centrumok bemutatták képzési kínálatukat, 

megismertették tanulóinkat a náluk folyó oktató-nevelő munkával. Vendégeink között 
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köszönthettük a kecskeméti Neumann János Egyetem, az orosházi Kodolányi János 

Egyetem, a Gál Ferenc Főiskola szarvasi Pedagógiai Karának, a békéscsabai Gazdasági 

Karának, a gyulai Egészség – és Szociális Tudományi Karának előadóit, valamint a Gál 

Ferenc Főiskola Békési  

Szakképző Iskola, a Békéscsabai Szakképzési Centrum, a Marzek Kner Packaging Kft. 

(nyomda), a Honvédség és a Rendőrség képviselőit. Ugyanezen a napon a 8. évfolyam tanulói 

képességtesztet írtak, amit a Békés Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályának 

munkatársai kiértékeltek. A teszt célja az volt, hogy tanulóink megismerjék lehetőségeiket, és 

választani tudjanak a képességeiknek leginkább megfelelő továbbtanulási lehetőségek, illetve 

életpályák között. Bízunk benne, hogy a program új lehetőségeket, motivációt, pozitív 

élményt nyújtott diákjaink számára, segítve őket a megfelelő döntés meghozatalában.  

Ø 2019. december 14-én rendeztük meg tizenharmadik alkalommal a gimnázium egykori 

igazgatója és matematika-fizika szakos tanára emlékére a Polgár Lajos 

Emlékversenyt. A verseny elsődleges célja a tudomány, a tudás népszerűsítése, 

megszerettetése. A vetélkedőn nyolc intézmény diákjai mérték össze tudásukat. A 

házigazda intézmény mellett a békési dr. Hepp Ferenc Általános Iskola, a szintén békési 

Reményhír Intézmény, a gyulai Magvető Református Általános Iskola, a vésztői Kis 

Bálint Református Általános Iskola, az orosházi Székács József Evangélikus Általános 

Iskola, a Kunmadarasi Református Általános Iskola és Óvoda, valamint a makói Kálvin 

Téri Református Általános Iskola képviseltette magát. A 193 tanuló 6 szekcióban 

(matematika, történelem, angol nyelv, német nyelv, rajz és természetismeret) mérhette 

össze tudását. A versenyen 5-6. és 7-8. évfolyamos diákok vettek részt. A matematika 

és a természetismeret terület kivételével a jelentkezőknek előzetes feladatokat kellett 

megoldaniuk, amelyekben az idén is nagyon színvonalas munkák születtek. A tanulókat 

és a pedagógusokat megmozgató rendezvényen szép eredmények, kellemes emlékek és 

új barátságok születtek. Örömmel tapasztaljuk, hogy évről-évre egyre több érdeklődő 

látogat el és regisztrál erre az emlékversenyre.  

Ø 2019. december 17-én intézményünkben a 10. A osztály szervezésében és Vargáné 

Tuska Anita osztályfőnök koordinálásával megrendezésre került a már 

hagyományosnak számító karácsonyi nyelvi délután hetedikes és nyolcadikos 

diákjainknak. A jelentkezett 4 fős csoportok a karácsonyi ünnepkörrel kapcsolatban 
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angol nyelven játékos feladatokat oldhattak meg. A diákönkormányzat és a rendező 

osztály süteményre, teára hívott meg valamennyi résztvevőt a „versenyzést” követően.    

Ø 2019. december 20-án a karácsonyi ünnepi istentiszteletet követően középiskolás 

diákjaink a gimnázium épületében teremről-teremre járva oldhattak meg látványos és 

szórakoztató feladatokat a karácsony témakörével kapcsolatban. A vetélkedő végén a 

szervező osztályok vendégül látták a vetélkedőn részt vevő tanulókat. A szervezők és  

a résztvevők is tartalmas, közösségteremtő, közösségépítő délelőttöt tudhatnak maguk 

mögött.  

Ø A COVID-19 miatt a második félév eseményeinek 90%-a elmaradt. Így nem 

kerülhetett sor a gimnázium intézményegység tavaszi budapesti kirándulására, az 

SZKI napokra, a középiskolai ballagásra, valamint elmaradtak az országos 

kompetencia és nyelvi mérések, hogy csak a legfontosabbakat említsem. Sajnos 

ebben a tanévben a minden alkalommal nagyon várt osztálykirándulásokat sem 

szervezhettük meg.  

Ø A veszélyhelyzet az érettségi vizsgák lebonyolítási rendjét is komolyan érintette, 

ahogyan arról már a korábbiakban szóltam. Az írásbeli érettségi vizsgákra 2020. 

május 4. és 2020. május 16 között került sor intézményünkben szigorú egészségügyi 

előírások mellett. Mivel a szóbeli vizsgák többségét törölték, így a szóbeli érettségi 

vizsgák időpontja is egy-egy napra korlátozódott. A 12. A osztály tanulói 2020. június 

12-én, míg a 12. B osztály diákjai 2020. június 15-én vehették át ünnepélyes keretek 

között a jól megérdemelt keményfedelű érettségi bizonyítványaikat. A 11. A és a 11. B 

osztályok tanulói Papné Somlyai Csilla és Cifra Tibor osztályfőnökök koordinálásával 

feldíszítették a dísztermet, hogy ezzel is visszaadják valamelyest a középiskolai 

ballagások hangulatát. Segítségüket ezúton is nagyon köszönöm. Mivel ebben a 

tanévben nem kerültek megrendezésre a középiskolai ballagások, szerettük volna a 

diákok, szülők hiányérzetét csökkenteni, ezért egy videóösszeállítást készítettünk 

végzős gimnáziumi tanulóinkról, amely megtekinthető és elérhető az intézmény és a 

Békés Mátrix honlapján.  
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6. Külső kapcsolatok  

Fontosnak tartjuk a társintézményekkel, felsőoktatási intézményekkel, civil szervezetekkel való 

szoros együttműködést. Ennek keretében az alábbi eseményekről számolhatok be:  

Ø A Szegedi Tudományegyetemmel együttműködve diákjainknak lehetősége nyílt heti 2 

órában angol nyelvi képzésen részt venni. Az órákat az egyetem angol szakos hallgatója 

tartotta pedagógusaink mentoráló tevékenysége mellett. A foglalkozások célja a tanulók 

szókincsének a fejlesztése, valamint a játékos nyelvtanulás elsajátítása volt. A 

projektben az első félévben a 10. A osztály, míg a második félévben a 9. B osztály vett 

részt.  

Ø Mivel intézményünk a Language Cert Vizsgaközpont nyelvvizsgafelkészítő 

partnerintézménye, ezért diákjainkat az angol nyelvi órákon, valamint az érettségi 

vizsgára történő felkészítést szolgáló fakultációs foglalkozásokon is erre a típusú 

nyelvvizsgára készítik fel pedagógusaink. A Vizsgaközpont Partnerintézményeként 

tanulóinknak ingyenes próbanyelvvizsgát is biztosítunk. Ezzel a lehetőséggel a tanév 

első félévében összesen 24 tizedik és tizenegyedik évfolyamos tanuló élt. Fontosnak 

tartjuk ezt a lehetőséget, hiszen ezzel fejlődik a diákok önértékelési képessége is.  

Ø Intézményünk középiskolás diákjai bekapcsolódtak a Békés Megyei Hírlap által 

meghirdetett „SÉTA – Sajtó és Tanulás” médiaprogramba. Amikor a kedves olvasó 

novemberben a kezébe fogott egy Békés Megyei Hírlapot, vagy épp a Békés Megyei 

Hírportálon böngészett, meglepődve tapasztalhatta, hogy a Szegedi Kis István 

Református Gimnázium diákjai is újságíróként szerepeltek a hasábokon. Gimnáziumunk 

tanulóiból összeállt lelkes csapat Molnár Máté ifjúsági lelkész irányításával egy 

úgynevezett SÉTA médiaprogram résztvevőjeként négy héten keresztül vállalta, hogy 

különféle előre lefektetett tematika alapján cikkeket ír, amelyeket egyrészt a Beol.hu-n, 

másrészt a Békés Megyei Hírlapban közöltek. Mindez természetesen nem ad-hoc 

jelleggel történt, hiszen a programban lehetőséget adtak arra, hogy kellőképpen meg is 

alapozzák a diákok munkáját. Gimnáziumunkban médiaóra keretén belül hallhattak a 

tanulók az újságírás rejtelmeiről, a cikkírás szabályairól, valamint az internetes felület 

működéséről. A program keretében diákjaink látogatást tettek a Békés Megyei Hírlap 

szerkesztőségébe, ahol találkozhattak személyesen is az újságírókkal, a tördelőkkel, 
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szerkesztőkkel. Láthatták, hol és hogyan készülnek a hírek, a cikkek. Megnézhették 

miként állnak össze a lapok, valamint azt is megtudták, hogy Békéscsabán összesen 5 

környező megye napilapjait készítik és szerkesztik napról napra.   

Ø A 10. A osztály angol csoportja az idei tanévben is folytatta az E-Twinning programot. 

A 10. A osztály csoportja E-Twinning-nemzeti minősített projekt cím Európai minősített 

projekt címet érdemelte ki az Utópia projektért.  

Ø A Békési Férfi Kézilabda Club, valamint Békési Szabadidős és Sportjáték Klub 

(kosárlabda) játékosai intézményünk diákjai, így a diákok sikeres tanulmányi 

előrehaladása céljából folyamatosan egyeztetünk a sportvezetőkkel és az edzőkkel. Az 

aktív sportolói élet a diákok számára nagy kihívás és egyben kitartást igényel részükről, 

hiszen a napi edzések mellett az iskolai követelményeknek is meg kell felelniük. A 

sportszervezeteknek nemcsak rendkívül szép sportsikereket köszönhetünk, hanem 

tevékenyen közreműködnek beiskolázási tevékenységünkben is. A Békési Férfi 

Kézilabda Club vezetője és a Club edzői kíséretében 2020. január 15én 12 vidéki diák 

látogatott el intézményünkbe szüleikkel, akiket tájékoztattunk a képzési kínálatunkról. 

Bízunk abban, hogy a következő tanévben ezeket a diákokat már „szegedis” diákként 

üdvözölhetjük.  

Ø Iskolánk, évek óta aktívan részt vesz az Országos- Kézilabda az iskolában (Cifra Tibor) 

és a Kölyökatlétika (Kocsor-Szabó Eszter) utánpótlásprogramban. Heti több óra 

edzésmunkával és évente 2 alkalommal, megmérettetéssel is igyekszünk hozzájárulni a 

legfiatalabbak sport iránti szeretetének és az egészséges életmódra nevelésének 

kialakításában  

Ø Az idei tanévben is együttműködtünk az Ausztráliai és Bélési Polgárok Egyesületével. 

A 2019. szeptember 28-án megrendezésre kerülő jótékonysági esten 10 tanulónk 

képviselte iskolánkat a leánykar mellett. A diákok az est folyamán az ausztrál vendégek 

fogadásában, gardírozásában is részt vettek.   

Ø 2019. december 12-én iskolánk 5 tanulója Köteles Zoltán tanár úr kíséretében reszt vett 

a Békési Német Nemzetiségi Önkormányzat német délutánján. Idén már 5. 

alkalommal került megrendezésre ez a különböző játékos feladatokat tartalmazó 
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program. Másik három iskola csapatával együtt egy jó hangulatú rendezvényen vehettek 

részt diákjaink. A rendező Német Nemzetiségi Önkormányzat célja, hogy a mindennapi 

szavakat, kifejezéseket különböző helyzetekben, feladatokban bátran alkalmazzák a 

tanulók.  

Ø Intézményünk gimnáziumi leánykórusa Takácsné Szabó Edina tanárnő vezetésével a 

tanév során számos felkérésnek tett eleget, öregbítve ezzel intézményünk jó hírnevét. 

Részt vettek az Országos Hospice Találkozón, együtt énekeltek a Ghymes együttessel, 

felléptek a Karácsonyi hangversenyen és az Újévi koncertan, valamint az EGYMI 

szalagavatóján. Rendszeres résztvevői a városi rendezvényeknek, felkéréseik között 

egyre több megyei és megyén kívüli esemény található.  

Ø A Nefelejcs irodalmi kör által havi rendszerességgel szervezett rendezvényeknek a 

gimnázium épülete ad otthont. Itt a diákok és a kollégák is egyre nagyobb számban 

vannak jelen. Ezen rendezvények háziasszonya Gellénné Körözsi Eszter tanárnő, az 

intézmény magyar munkaközösségének munkaközösség-vezetője.  

Ø A félév során két ösztöndíj-pályázat benyújtásában is segítettünk a tanulóknak 

(ajánlások, pályamunka készítése):  

 Az egyik Békés Város középiskolai ösztöndíja, amelynek 12 díjazottja 

közül 11 iskolánk diákja. Az ösztöndíj összege 100 000 forint, és erre a 

tanévre szól.  

Díjazottak:  

1. Komán Zoltán 9. A/C  

2. Péter Lilla 10. A   

3. Bozsányi Jenni 11. B  

4. Foltin Zalán 11. B  

5. Szász Fanni 11. B  

6. Kabai Norbert Erik 12. A  

7. Pataki Sándor 12. A  

8. Bimbó Levente Péter 12. B  

9. Sólyom Bernadett 12. B   
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10. Szegedi Ruben Lajos 12. B  

11. Tobai Zsolt 12. B  
  

 A Békési Református Egyházközség és a Szilágyi László Alapítvány 12 

gimnazistát részesített szintén 100 000 forintos ösztöndíjban:  

Díjazottak:  

1. Seres Viktória Virág 10. A  

2. Nyakó Sándor 10. B  

3. Fazekas Fanni Brigitta 10. B  

4. Ádám Gergő 11. A  

5. Kovács Dominik 11. A  

6. Horváth Dzsenifer Ildikó 11. B  

7. Balog Gábor 12. A  

8. Balog Ákos 12. A  

9. Szántó Erika Vivien 12. A  

10. Biró Krisztina 12. B  

11. István Bettina Dalma 12. B  

12. Varga Laura Tímea 12. B  

Ø Örömmel tölt el bennünket, hogy pedagógusaink és tanulóink számára fontos, hogy 

segítsenek a nélkülöző embereknek, s ezáltal átélhetik az adományozás örömét, hiszen 

ADNI JÓ! Intézményünk évek óta részt vesz több olyan akcióban is, amely a nehéz 

helyzetben élő embereknek, gyerekeknek nyújt segítséget a karácsonyi ünnepek előtt.   

• Az egyik ilyen a NYILAS MISI PAKK – CIPŐSDOBOZBA ZÁRT 

SZERETET, amelyet a Magyar Református Szeretetszolgálat szervez.  

Diákjaink, osztályaink cipősdobozokat töltenek meg olyan ajándékokkal, 

amelyek örömet szereznek majd karácsonykor a hátrányos helyzetű 

gyerekeknek.   

• Bekapcsolódtunk továbbá a SZERETETDOBOZOK gyűjtésébe is. Elsősorban 

tartós élelmiszer került a dobozokba, amelyek aztán a Magyar Református 
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Szeretetszolgálat, valamint gyülekezetünk segítségével eljutottak a 

nélkülözőkhöz, hogy kicsit szebbé tegyék az ünnepeket. Örömmel tölt el 

bennünket, hogy pedagógusaink és tanulóink számára fontos, hogy segítsenek a 

nélkülöző embereknek, s ezáltal átélhetik az adományozás örömét, hiszen ADNI 

JÓ!  

  

7.Versenyek, eredmények  

Ø Az ünnepekre és a templomi szolgálatokra színvonalas műsorral készültek diákjaink, a 

tanulók átérezték a műsorok témáinak jelentőségét, aktívan részt vettek a műsor 

előkészületeiben, együttműködtek az osztályfőnökkel és egymással is, a szolgálat 

segítette a gyülekezet és az iskola kapcsolatának szorosabbá válását. Rengeteg időt és 

energiát igényel az ilyen alkalmakra való felkészülés, de semmiképpen nem hiábavaló 

a sok befektetett munka, ugyanis - természetesen a kulturális értékeken túl - az 

osztályközösség is formálódik ezáltal, a tanulók együttműködési készsége fejlődik, 

valamint szorosabbá válik az osztályfőnök és az osztály kapcsolata. Jellemzően az 

alsóbb évfolyamokon magasabb arányú a műsorok szülők általi megtekintése.  

Ø Mindent megteszünk annak érdekében, hogy aktívan jelen legyünk Békés Város 

kulturális életében.   

Ø Példaértékű a kapcsolatunk a békési Püski Sándor Városi Könyvtárral.  

Könyvtárismereti, könyvkötészeti és informatikai ismereteket nyújtottak tanulóinknak.  

Ø A magyar munkaközösség lebonyolította valamennyi felmenő rendszerű országos 

verseny iskolai fordulóját (Implom József helyesírási verseny, Kazinczy szépkiejtési 

verseny, Lotz János helyesírási és szövegértési verseny, Sinka István szavaló- és 

prózamondó verseny).  

Ø Az Implom József helyesírási verseny megyei döntőjében Balog Gábor 12. A 

osztályos tanuló III. helyezést ért el. Felkészítő tanára Beinschrodtné Kecskeméti 

Krisztina tanárnő.  
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Ø Áprily Lajos Alapítvány és a Lónyay Ref. Gimnázium 25. vers- és prózamondó 

verseny országos döntőjében Balog Ákos 12. A és Szilágyi Gábor 12. B osztályos 

tanulók ezüst minősítést szereztek. Felkészítő tanáruk Beinschrodtné Kecskeméti 

Krisztina tanárnő.  

Ø A miskolci Lévay József Ref. Gimnázium és Diákotthon által a Kárpát-medence 

magyar református középfokú intézményeinek megrendezett szavalóversenyen 

Balog Ákos 12. A  és Szilágyi Gábor 12. B osztályos tanulók ezüst minősítést szereztek. 

Felkészítő tanáruk Beinschrodtné Kecskeméti Krisztina tanárnő.  

Ø A Kazinczy-verseny megyei döntőjén (2020. február 28.) Szilágyi Gábor 12. .B 

osztályos tanuló II. helyezést ért el. Békés megyét ő képviselte volna az országos 

döntőben, amely sajnos az idén a járvány miatt elmaradt. Felkészítő tanára 

Beinschrodtné Kecskeméti Krisztina tanárnő  

Ø 2019. október 11-én diákjaink részt vettek a Bolyai Matematika Csapatverseny 3-8. 

évfolyamosoknak Békéscsabán szervezett megyei fordulóján, ahol iskolánk 7. B 

osztályának tanulói (Köleséri Martina, Pál Bence Sándor, Kovács Marcell, Patkás Petra) 

gimnáziumi kategóriában 3. helyezést értek el. Felkészítő tanáruk Pilán Viktor.  

A második félévre meghirdetett versenyek a veszélyhelyzet miatt elmaradtak.  

Ø Az Országos Középiskolai Tanulmányi Versenyen történelemből Balog Gábor 12. A 

osztályos tanuló Békés megyéből egyedüliként továbbjutott az OKTV második 

fordulójának 2. körébe is, így pályamunkája beküldhető volt a budapesti döntőre. A 

pályamunka címe: „Magyarországi reformátorok a krakkói egyetemen”. Felkészítő 

tanára Dr. Pataki Ágnes tanárnő.  

Ø 2019. november 11-én a 10. A osztály az E-Twinning projekt keretében „Európai 

minősített projekt” címet érdemelte ki az „Utópia” című projektért. Felkészítő tanáruk 

Vargáné Tuska Anita tanárnő.  

Ø 2019 decemberében Balázs Norbert 12. A osztályos tanuló angol nyelvből felsőfokú 

nyelvvizsgát szerzett. Felkészítő tanára D. Nagyné Kecskeméti Nóra tanárnő.  
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Ø Folyamatos a jelenlétünk a városi, megyei, területi, valamint az országos 

sportversenyeken.  

• Atlétika Területi Diákolimpia Verseny /Békés/: távolugrás és 60 m-es síkfutás: 

Kis Petra 7. B: I. hely  

• Atlétika Megyei Diákolimpia Döntő /Békéscsaba/: távolugrás és 60 m-es 

síkfutás: Kis Petra 7. B: III. hely  

• Atlétika Területi Mezei Futóverseny /Békés/: Kis Petra 7. B: egyéni I. hely,    

• Kosárlabda Középiskolás Fiú Megyei Diákolimpia Döntő /Békés/ : I. hely   

• Kosárlabda  Középiskolás  Fiú  Országos  Diákolimpia  Elődöntő  

/Hódmezővásárhely/: III. hely.   

A csapat tagjai: Balog Gábor, Balog Ákos, Balog Csaba, Varga Balázs 12.A Kövecses  

Balázs 10.B, Madarasi Bence 9.B, Gábor László 10.A  

Edző: Balog Vilmos, testnevelő: Békési Rita  

  

• Kézilabda Középiskolás Fiú Református Országos Bajnokság /Mezőtúr/: II. 

hely  

• Kézilabda Középiskolás Fiú Megyei Diákolimpia Döntő /Békés/. I. hely  

• Kézilabda Középiskolás Fiú Országos Diákolimpia Elődöntő /Békés/: II. 

hely  

• Kézilabda Középiskolás Fiú Országos Diákolimpia Döntő /Győr/: VII. hely.   

A csapat tagjai: Csige Norbert, Borbély István-12. B, Gyepes Norbert, Kiss Attila,  

György Olivér, Kádas Bálint, Tóth Tibor, Ádám Gergő, Berta Áron-11. A, Nyakó  

Sándor, Szabó Ádám, Dobrai Dávid, Rusznák Patrik, Somoskövi Gergő-10. B  

Testnevelő: Cifra Tibor, Edző: Jámbor-Kardos Viktor  

  

 Kosárlabda B33 Középiskolás Leány Megyei Döntő /Gyula/: II. hely.   

A csapat tagjai: Balog Sára-12.A, Kocsor Tímea-12.B, Kocsor Zsanett-8.B, Fazekas 

Fanni-10.B   

Testnevelő, edző: Békési Rita  

 Kosárlabda B33 Középiskolás Fiú Megyei Döntő /Gyula/: V. hely.   

A csapat tagjai: Balog Gábor, Balog Ákos, Balog Csaba-12.A Testnevelő: Békési  

Rita, edző: Balog Vilmos  
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• Asztalitenisz Megyei Döntő: Balog Ágnes Kira-9.B  I. hely  Testnevelő: Cifra Tibor, 

edző: Balog József  

• Asztalitenisz Országos TOP 24 döntőben Balog Ágnes Kira-9.B III. hely   

Testnevelő: Cifra Tibor, edző: Balog József  

  

Ø Sajnos a kihirdetett veszélyhelyzet miatt miden, tavaszra tervezett országos döntő 

elmaradt.  

  

8. Diákélet  

A tanulmányi munka mellett nagy hangsúlyt fektetünk tanulóink szabadidős kikapcsolódására 

is. A tanórán kívüli események, rendezvények jó alkalmat nyújtanak a személyiség és 

közösségfejlesztésre:  

Ø 2019. szeptember 23-27. között zajlott le a középiskolai intézményegységben az éves 

diákigazgató-választás. Az iskola 12. A és 12. B osztálya kampányolt a győzelemért. 

A 12. A osztály jelöltje Kohlrusz Levente, a 12. B osztály jelöltje pedig Borbély István 

volt. Mindkét osztály rendkívül színvonalasan küzdött a győzelemért. Kampányaik 

egyik célja a diákélet szebbé tétele volt. Minden szünetben süteményekkel és különféle 

programokkal kedveskedtek a szavazóknak, tehát az iskola diákságának. A programok 

között szerepelt a kosarasok bemutatója, kapura lövő verseny, lovas bemutató, valamint 

az osztályok által készített kampányfilmek vetítése. A választást 58% - 42%-os szavazati 

aránnyal a 12. B osztály nyerte, így Borbély István vehette át Palatinus Pál igazgató úrtól 

az iskola kulcsait. A kampányhét lezárása az új diákok, „gólyák” felavatásával zárult. 

A gólyaavató keretében a végzős tanulók egy vidám, érdekes feladatokkal színesített 

délután során tették próbára a kis gólyákat. A gólyaavató a gólyaeskü letételével 

fejeződött be.  

Ø 2019. szeptember 27-én került megrendezésre a „Maratoni Labdaparty” a végzős  

diákok szervezésében. Ez az alkalom mindig jó lehetőséget kínál arra, hogy a korábbi 

években végzett diákok ismét ellátogathassanak hozzánk és megosszák velünk 

felsőoktatási élményeiket.  
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Ø A DÖK hét programja volt a hulladékgyűjtés, amelyen minden osztály lelkesen részt 

vett. A tanulók és a szülők is aktívak voltak a tevékenység során, jelentős mennyiségű 

újrahasznosítható hulladékot gyűjtöttek össze. A beszélgetésekből az derült ki, hogy 

tudatosult bennük a cél fontossága. A legszorgalmasabbak átvehették a jutalom tortát és 

a finom édességeket (7. B,7.A,8.B 12.B,11.B). A tanulók 6500 kg papírt, 29kg PET 

palackot gyűjtöttek össze.   

Ø 2019. október 24-27. között került megrendezésre a Csabai kolbászfesztivál, amelynek 

keretében a pénteki nap a középiskolásoknak szervezett kolbászgyúró versenyről szólt. 

Intézményünkben már hagyomány, hogy ezen a megmérettetésen végzős diákjaink is 

részt vesznek, így két csapattal neveztünk a versenyre. Bár az elsődleges cél egy jó 

hangulatú nap közös eltöltése volt, diákjaink szorgos munkája nem maradt 

eredménytelen, hiszen intézményünk egyik csapata az első helyet szerezte meg.  

Ø A 10. A osztály tanulói által megrendezett Christmas Party-t a DÖK anyagilag is 

támogatta. A jelentkezett 4 fős csoportok a karácsonyi ünnepkörrel kapcsolatban angol 

nyelven játékos feladatokat oldhattak meg. A diákönkormányzat és a rendező osztály 

süteményre, teára hívott meg valamennyi résztvevőt a „versenyzést” követően.    

Ø Az intézményből nagy létszámban jártunk a Jókai Színház bérletes előadásaira. Ebben 

a tanévben 85 bérletet vásároltak tanulóink.  

Ø A 10. és 11. osztályos tanulók közül 30 fő részt vehetett az Operakaland előadásán  

Budapesten, ahol a Hunyadi László című operát nézték meg.   

Ø Az ősz folyamán részt vettünk a városi diákpolgármester választáson. Az iskolánk 

jelöltje Borbély István 12. B osztályos tanuló volt, aki elnyerte a diák polgármesteri 

címet és a városi újévi állófogadáson ünnepélyes keretek között átvehette a város 

kulcsát.  

  

9. Digitális oktatás  

A 2020. március 13-án este bejelentett rendkívüli kormányzati intézkedések alapján a 

koronavírus terjedésének lassítása érdekében március 16-tól az általános iskolás és a 
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középiskolás tanulók nem látogathatták a közoktatási intézményeket. A rendkívüli 

intézkedések elrendelése azonban nem jelentette azt, hogy az iskolákban nincs tanítás, csupán 

az nem az iskola épületében folyt. 2020. március 16-án digitális térbe helyeződött át a tanítás 

és kezdetét vette a tantermen kívüli digitális munkarend. A kezdeti kétségbeesés (diák, szülő, 

tanár), illetve a nehézségek leküzdése után új módszerekre, eszközökre helyeződött át a 

hangsúly. Szem előtt kellett tartanunk, hogy ezekben a nehéz hetekben és hónapokban 

folytatnunk kellett a tananyag megtanítását, diákjaink fejlesztését, de a hagyományos 

eszközökkel és a mindennapos találkozással, a megszokott közvetlen kommunikációs 

formákkal nem élhettünk.  

A távoktatás indulásának napján az első és legfontosabb feladat az volt, hogy kialakítsuk, 

megtervezzük, hogy az előttünk álló hetekben, hónapokban milyen módon tudjuk biztosítani az 

oktatás folytatását. 2020. március 16-án reggel rendkívüli tantestületi értekezletet, majd 

munkaközösségi értekezleteket tartottunk, hogy a digitális munkarend kereteit meghatározzuk. 

Rendszergazdáink kitartó munkájának köszönhetően elkészült egy olyan digitális platform, 

amit a pedagógusok, vezetők használni tudtak mind az egymással, mind a diákokkal történő 

kommunikációra. A kialakított Discord felület szöveg és hangszobái lehetőséget biztosítottak a 

közvetlen kommunikációra, a diákok felé történő azonnali visszajelzésekre. A kaotikus 

állapotok elkerülése végett az online felületen is követtük az órarend szerinti oktatás menetét, 

ami kiszámíthatóbbá tette a kialakult helyzetet diákok, pedagógusok, szülők számára egyaránt. 

A Discord felület lett a hivatalos kommunikációs csatorna az intézmény szereplői számára, így 

a pedagógusokat a vezetőség tagjai is ezen a felületen tájékoztatták az új információkról. 

Köszönet illeti Palatinus Pál igazgató úr lelkiismeretes munkáját, aki a digitális munkarend 

során folyamatos ügyeletet tartott intézményünkben és számozott igazgatói leveleiben biztatott, 

támogatott minket.  

A kormányzati rendkívüli intézkedések részeként bevezetett távoktatási forma kialakítása, 

megtanulása, a digitális kommunikációban való új típusú jártasság megszerzése azonban nem 

minden pedagógus számára volt könnyű feladat. A legmegfelelőbb módszerek megtalálása, 

kialakítása és testre szabása egy hétnél több időt vett igénybe. A digitális oktatási módszerekkel 

vezetett oktatási tevékenységgel biztosítani kellett az intézmény helyi tantervében foglalt 

tananyag elsajátítását. Ez azt jelentette, hogy a helyi tantervben meghatározott módon 

haladnunk kellett az adott tanév tananyagában. A digitális oktatás során érvényben maradtak a 
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Köznevelési törvény előírásai, amely szerint a tanuló tudását rendszeresen osztályzattal kell 

értékelni, a tanév végén pedig a tanulót minősíteni kell. Ezen előírás követelményeit figyelembe 

véve valamennyi pedagógus kialakította saját számonkérési módszerét, : beadandó dolgozat, 

Projektmunka készítése, Redmentán időre megírt dolgozatok….és még sorolhatnám kollégáim 

leleményes megoldásait. Az osztályzatokat folyamatosan rögzítettük a Kréta digitális naplóba, 

így mind a diákok, mind a szülők naprakész információval rendelkeztek tanulmányi előre 

haladásukról.  

Összességében azt láttuk, hogy a távoktatás mindannyiunk számára váratlan bevezetése 

rendkívül sok többletfeladatot jelentett a pedagógus kollégák számára, mert a digitális anyagok 

készítése és a tanítványok által visszaküldött feladatok rendszeres értékelése megnövelte 

terheinket. Elmondható, hogy a pedagógusok időbeosztása gyakorlatilag végtelen lett, hiszen 

szinte mindennapossá vált, hogy éjszaka is jött valamilyen üzenet, elmaradt visszajelzés 

diákjainktól. Az online kapcsolattartás néha nehézkes volt, túlterheltek a rendszerek, több 

esetben akadozott az internet, illetve a családoknak néha egy számítógépen kellett 

osztozkodniuk, így a technikai háttér hiányossága is komoly kihívás elé állított mindenkit. Az 

biztos, hogy a pedagógusok oly sokat kritizált digitális kompetenciái ennek az oktatási 

formának köszönhetően sokat fejlődtek, és biztos vagyok abban, hogy az így megtanult 

eszközöket, megismert digitális felületeket kollégáim beépítik tanítási gyakorlatukba.  

Köszönet illeti valamennyi kollégámat, munkatársamat az elmúlt hónapokban végzett kitartó, 

lelkiismeretes munkájáért. Egy váratlan helyzetre azonnal kellett reagálnia a pedagógus 

társadalomnak, és igen, ezt a feladatot is megoldottuk, sikeresen zárhattuk le a 2019/2020-as 

tanévet.   

Álljon itt néhány vélemény, gondolat a munkaközösségi beszámolókból a digitális oktatás 

tapasztalatairól:  

„A digitális oktatástól távolmaradó tanulók jelentették a legnagyobb kihívást. Az analóg oktatás 

során a legtöbb esetben - ha nem is előbb, de legalább utóbb - az igazolatlan hiányzásokról 

való értesítések, azok következményeinek tudatosítása, a jó útra térítés szándékával létrejövő 

diák és osztályfőnök, szülő és osztályfőnök közötti párbeszéd visszavezette a tanulót az iskolába. 

Most nehezebb helyzetben voltunk, hiszen a hagyományos értelemben vett tanórai hiányzás 

nehezen értelmezhetővé vált, így az igazolatlan távollét is; a kommunikáció is nehézkesebb volt, 
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a távolmaradó, a követelményeket nem teljesítő tanulók sokszor nem is reagáltak az 

üzeneteinkre, vagy a változást ígérő választ nem követte tényleges cselekedet; illetve a dolgozó 

szülők sem tudták ellenőrizni, hogy gyermekük részt vesz –e az oktatásban. Pozitív hozadéka a 

digitális oktatásnak, hogy a szülők jobban beleláttak a munkánkba, sőt maguk is kicsit 

pedagógusokká váltak – annak minden nehézségével együtt. Ez talán a későbbiekben növelheti 

a szakmánk megbecsültségét”  

„Sok új dolgot tanultak az informatika területén a gyerekek egymástól is. Általában élvezték a 

digitális feladatok megoldását, amit újra kezdhettek, ha nem sikerült. Általában lassabb 

munkatempóban haladtunk az órákon, mint a hagyományos tanórákon, ez több gyereknek 

előnyös volt. Több kolléga véleménye az volt, hogy a gyerekek fegyelmezése nem vitt el 

fölösleges energiákat, a gyerekek a maguk nyugalmában oldhatták meg házi feladataikat, 

társaik zavaró viselkedése nélkül. Minden visszakapott feladatra reagáltunk, javítottuk a 

beérkező munkákat. Nagy problémát jelentett, hogy a munkaidő gyakorlatilag végtelen lett. 

Szinte mindennapos volt, hogy késő estig jött valamilyen üzenet. Az online kapcsolattartás néha 

nehézkes volt, túlterheltek a rendszerek, akadozott az internet. Amit türelemmel, megértéssel 

orvosolható volt.”  

„A digitális oktatás során az informatikai tudásom gyakorlati tapasztalataim révén sokat 

javul”.   

„Szükséges feltételei voltak a sikeres munkavégzésnek: tanuló, tanár, technikai eszközök 

/okostelefon, számítógép/, internet és sok – sok kitartás! Az újdonság ereje a digitalizáció, 

érdekessé tette a szürke hétköznapokat. Ugyanakkor amennyire feldobta a tanítási órákat az új 

digitális módszer, úgy iszonyú nehézségként telepedett a pedagógusok vállára is! Hiszen nap, 

mint nap jóval több órát dolgoztunk ebben a rendszerben, mint korábban. A közös felület 

használata leegyszerűsítette, segítette a mindennapi kommunikációt mind a gyerekekkel, mind 

a kollégákkal. Ettől függetlenül az érzés, hogy egy laptoppal beszélgetünk egész álló nap, egy 

picit robotizálta a munkánkat.”  

„Nagyon érdekes volt megfigyelni, hogy a digitális oktatás hogyan domborította ki a diákok 

addig esetleg rejtett személyiség jegyeit. Előfordult, hogy az addig visszahúzódó, órán csendes, 

szünetben a telefonjába temetkező diák szinte megtáltosodott a digitális platformon, és ebben a 

kevésbé kötött oktatási formában jobban kiteljesedett. Ugyanakkor a személyes kapcsolatokat 
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jobban igénylő diákok sokszor „vergődtek” az online keretek között, és folyton megszólalt a 

kötetlen beszélgetésekben a vágy, hogy mikor találkozunk már személyesen. Nagy „kaland” és 

tanulás volt, nem csak a diákoknak, de nekünk is a digitális oktatási forma, melynek 

tapasztalatait mindenképpen beépítjük a további pedagógiai munkánkba.”  

  

10. Elvégzett pedagógiai munka értékelése a kitűzött célok mentén   

Ø A tanulók és az őket tanító pedagógusok terhelése az egészséges mértéket több esetben 

ismét meghaladta. Nagyon sok a tanóra, ez a mennyiségű tananyag nehezen tanítható a 

diákoknak, az ismeretek elmélyítésére fordítható időkeret szűkössége, vagy teljes hiánya 

nehezítette a munkánkat. Tudom, ezek a gondolataim már unalmasak, de úgy gondolom, 

hogy a mai magyar közoktatási rendszernek ez az egyik legneuralgikusabb pontja. Erről 

nem szabad megfeledkezni, főleg akkor, amikor az oktatás színvonalát, vagy a 

pedagógusok „sok” szabadidejét fogalmazzák meg kritikaként.  

Ø A magas óraszám sajnos több esetben is a hatékony munkavégzést hátráltatja. Nehéz 

fenntartani a tanulók motivációját. A gimnáziumban a heti 35-37 óra az abszolút irreális 

kategóriába tartozik, a tanulók állandó fáradtságérzetét nem lehet pedagógiai 

eszközökkel enyhíteni.   

Ø A középiskolások magas heti óraszáma oktatásszervezés szempontjából is komoly 

kihívás elé állít bennünket. Egyre több a tanulási kudarcnak kitett, tanulásban 

akadályozott diákok száma, akik több tantárgyból is igényelnék a felzárkóztató órákat, 

amiket a magas óraszám miatt sok esetben csak 15.00 után tudunk megszervezni.  

Ezzel a lehetőséggel azonban csak kevés diák él.  

Ø Érdekeltté kell tenni a tanulókat abban, hogy munkamoráljuk helyes irányba fejlődjön. 

Ebben egyaránt nagy szerepe van a pedagógusnak és a szülői háznak. A pedagógusok 

részéről a következetes számonkérés, az elvégzett feladatok hathatósabb ellenőrzése, a 

sűrűbb megszólaltatás, a szóbeli értékelés, a dicséret biztosítéka a tanulóktól elvárt 

aktivitásnak. Serkenteni kell az önképzést, fel kell kelteni az igényt a nagyobb tudás 

megszerzésére. A szülői háznak fokozottabb érdeklődést kell mutatnia a napi iskolai 

munka irányában.  
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Ø Sajnos a motiváció hiánya a középiskolás diákok szüleinél is tapasztalható. Nehéz őket 

megszólítani, bevonni az iskola mindennapi életébe. Az ünnepi alkalmainkon, templomi 

szereplések alkalmával csak elvétve fedezhetünk fel a közönség soraiban középiskolás 

gyermeke iránt érdeklődő szülőt.  

Ø Komoly kihívás elé állított bennünket a tanév elején az új elektronikus napló, a Kréta 

rendszer bevezetése a középiskolai tagozaton. Bár elektronikus naplót már az előző 

tanévben is használtunk (Mozanapló), az új rendszer alkalmazása sok esetben 

nehézséges okoz, hiszen más a működési metodikája. A kréta napló bevezetésére 

jogszabály kötelezett minket, hiszen szakképzést folytató intézmények normatíva 

igénylésének feltétele a kréta napló használata. Úgy tűnik, hogy a következő tanévtől 

minden iskolatípusnak át kell térnie erre a rendszerre, hiszen a Lázár Ervin programba 

csak a Kréta elektronikus naplón keresztül lehet jelentkeztetni az általános iskolai 

diákokat. Az egységes elektronikus napló alkalmazása, használata intézményünk 

számára is racionálisabb lenne, mivel jelenleg kétféle elektronikus naplót használunk: 

általános iskolai osztályok esetében a Mozanaplót, középiskolai osztályok esetében a 

Kréta naplót.  

Ø Szintén váratlan kihívás elé állított minket a 2019. szeptember 30-án megjelenő új 

szakképzési törvény, ami a középfokú oktatásunkat érinti a következő tanévtől. A 

2020/2021-es tanév komoly változásokkal indul a szakképzés területén. Az ágazati 

törvénymódosítások értelmében a következő tanévtől átalakul a szakképzés intézményi 

szerkezete. A szakképző intézményeknek két típusa lesz: a technikum (korábbi 

szakgimnázium) és a szakképző iskola. A technikum a minőségi szakmai oktatás 

helyszíne. Az ötéves képzés egyesíti a gimnázium és a szakmatanulás előnyeit. A képzés 

eleje ágazati alapozó képzésről szól, amely időtartama két év. Az alapozó képzés egy 

gyakorlatorientált ágazati alapvizsgával zárul, majd a képzés második szakasza már a 

konkrét szakmára vonatkozó ismeretek átadásáról szól. Matematikából, magyarból, 

történelemből és egy idegen nyelvből ugyanazt a tananyagtartalmat, ugyanolyan 

óraszámban kell elsajátítani, mint a gimnáziumban. Ezekből a közismereti tantárgyakból 

érettségi vizsgával zárul az oktatás. A technikumban érettségizőnek nem kell ötödik 

érettségi tantárgyat választania, mivel a szakmai vizsga – emelt szintű vizsgaként – 

beszámít az érettségi tantárgyai közé. Az öt év elvégzése után a tanuló egyszerre kapja 
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kézhez az érettségi bizonyítványt és a technikusi oklevelet. A megszerezhető technikus 

szakképzettség középvezetői szintű ismereteket biztosít. Az itt végzettek jelentős előnyt 

élveznek majd a felsőoktatási felvételik, a szakirányú továbbtanulás során.   

Ø A nehézségek és kihívások ellenére sikereknek is örülhetünk. Azt gondolom, hogy a 

gimnáziumi tanulók 4,23-as tanulmányi eredménye bizonyítéka annak, hogy a 

pedagógusok a magas óraszám és a megnövekedett adminisztrációs terhek, valamint a 

digitális oktatás kihívásai ellenére is minőségi munkát végeznek. Örömmel tölt el 

bennünket, hogy az idegen nyelvoktatás területén is egyre több szép sikert érünk el. A 

tanév során 12 tanuló szerzett középfokú komplex nyelvvizsga bizonyítványt, Balázs 

Norbert 12. A osztályos tanuló pedig angol nyelvből felsőfokú nyelvvizsgával 

büszkélkedhet. Felkészítő tanára D. Nagyné Kecskeméti Nóra. Siker az is, hogy több 

éves/évtizedes kihagyás után ismét eredményesen szerepelnek diákjaink az Országos 

Középiskolai Tanulmányi Versenyen, hiszen Balog Gábor 12. A osztályos tanuló 

történelemből a második forduló második körébe jutott egyedüli békés megyei diákként, 

így pályamunkája - melynek címe: Magyarországi reformátorok a krakkói egyetemen - 

tovább küldhető a budapesti döntőre. Felkészítő tanára Dr. Pataki Ágnes. Büszkeséggel 

tölt el bennünket, hogy a gimnázium leánykórusa egyre több felkérést kap városi és 

megyei szinten egyaránt Takácsné Szabó Edina vezetésével.  

Ø Fontosnak tartom pedagógusaink módszertani megújulását. Az oktatás területén 

módszertani forradalom bontakozott ki, hiszen a mai magyar közoktatásban részt vevő 

diákok információs világban élik mindennapjaikat. Az új, Z-generációt csak új 

pedagógiai módszerekkel lehet megszólítani. Örömmel tapasztaljuk, hogy 

pedagógusaink alkalmazkodnak az új kihívásokhoz, egyre többen és egyre 

eredményesebben alkalmazzák tanórákon a kooperatív munkaformákat, a digitális 

eszközöket és a digitális tananyagokat. A COVID-19 miatt bevezetett digitális 

munkarend alapjaiban módszertani megújulásra sarkallta valamennyi pedagógust.  

Ø Mindent elkövetünk annak érdekében, hogy tanulóinknak a tanórákon kívül is segítséget 

nyújtsunk. Sajnos egyre nő a hátrányos helyzetű, csonka családban élő diákok száma, 

akik komoly problémákkal kerülnek hozzánk. A tanulók támogatását segíti az ifjúsági 

lelkész, az iskolapszichológus, valamint a szociális segítő munkatárs tevékenysége.  
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Ø Fontosnak tartom, hogy az iskolánkról pozitív képe legyen a helyi közösségnek. Az 

iskolai rendezvények, a nyilvánosság bevonásával szervezett ünnepségek a 

kapcsolatápolást erősítik, színesítik a rólunk alkotott képet. A média bevonásával (helyi 

újság, Internet, facebook) a nagy nyilvánosság előtt is bemutathatóvá válik az 

intézményünkben folyó nevelő-oktatómunka és annak eredménye. A rólunk alkotott kép 

formálásában a legnagyobb felelősségünk nekünk van, éppen ezért fontos a megfelelő 

kommunikáció mind az intézmény falain belül, mind azon kívül is.  

  

A 2019/2020-as tanévben a gimnáziumi intézményegység nevelőtestülete felelősségteljesen, 

lelkiismeretesen végezte a munkáját, a kollégák szívvel-lélekkel dolgoztak a tanulók 

eredményes nevelése-oktatása érdekében. A tanév kitűzött feladatait a veszélyhelyzet adta 

keretek között elvégeztük. Az eredményes munkavégzéshez minden kolléga, minden 

munkatárs hozzájárult, mindenki munkájára szükség volt. Valamennyi kollégámnak köszönöm 

az építő együttműködést, a sikereket, az élményeket, a bátorítást, a problémák megoldáshoz 

való segítő hozzáállást.  

  

Beszámolómat Németh László gondolataival zárom:  

„A tanári munka nem azonos a módszeres ismeretközléssel, még akkor sem, ha rendszeresség, 

szigor és következetesség jár vele. A jó tanár a lehetőségeket mutatja tanítványainak, a  

könyvtár és kutatás irányába tereli az érdeklődést, önálló véleményalkotásra és munkára 

ösztönöz, ugyanakkor tudásban, magatartásban, anyanyelvhez, hagyományokhoz való 

ragaszkodásban és gondolkodásban a tevékeny, művelt ember mintaképe. Csak az ilyen tanár  

tud jelenlétével és munkájával szellemi forrongást kiváltani.”  

(Németh László)  

  

 

                      Dr. Pataki Ágnes  

                          Gimnáziumi intézményegység-vezető  
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38  
Tehetségpont beszámoló 

2019/2020A 2019/2020-as tanévben az alsó tagozat tanulói, illetve a felső tagozat ötödik és hatodik 

évfolyamos tanulói is reszt vettek tehetségműhely foglalkozásokon. Ebben nagy segítségünkre volt a 

Református Országos Értéktermő Tehetségközpont, melyhez iskolánk 2017 szeptemberében 

csatlakozott. 30 órás gazdagító tehetséggondozó programokat valósítunk meg. Alsó tagozaton: 

természetismeret, matematika és magyar tantárgyakból, felső tagozaton matematika, történelem, angol, 

dráma, és vizuális-művészeti területeken. A tehetséggondozó program lehetővé teszi a tehetséges 

gyermekek szűrését, gondozását, illetve a programok végén zajló hatásvizsgálatokat is egyaránt. A 

gazdagító programok mellett más, tanórán kívüli programok is működtek az alsó és felső tagozaton. 

Zajlottak énekkari foglalkozások valamint sport tevékenységek (futballedzések, kézilabda-, 

kosárlabdaedzések).Az Oktatási Hivatal MaTalent4tehetségpályázatának keretében történő online 

matematikai tehetségazonosító mérésre 2020. februárjában került sor, amelyben a negyedik 

évfolyamos tanulók online matematikai tehetségazonosító feladatsorokat oldottak meg. A feladatsort 

elvégző tanulók közül több olyan eredmény is született, amely a tehetségígéret (569 pont) kategóriát 

közelíti (Boda Máté:535p. Pataki Fanni:535p. Gál Milán:541p. Nagy Boldizsár:520p.). Intézményünk 

pályázott az Agrárminisztérium által támogatott Országos Iskolakert Fejlesztési Programra. A program 

célja: új iskola kertek létrehozása és iskolakerti mentor intézmények kialakítása, felkészítése. Sajnos 

intézményünk a források végessége miatt nem nyert kiválasztást a programban. Március 16-ától online 

formában folytatódott a tehetséggondozás. A tanulók a Discord felületen kapták meg az adott 

tehetségműhely feladatait. A műhelyfoglalkozásokat végző tanulók tanév végén online formában 

elismerő oklevélben részesültek. Jövőbeni terveink:-tehetséggondozás alsó-és felső tagozaton-a 

Református Országos Értéktermő Tehetségközpont által nyújtott lehetőségek kihasználása-Pályázatok 

figyelemmel kísérése A 2020/2021-es tanévben kiemelt terveink között szerepel a Boldog Iskola cím 

elnyerése az óvoda, az általános iskola alsó és  felső tagozatán egyaránt. Az alapítvány egyik kiemelt 

küldetése, hogy a pozitív pszichológia eredményeire építve adjon ötleteket és módszertani segítséget a 

boldogságra való képesség fejlesztéséhez az óvodás és általános iskoláskorosztály számára kidolgozott 

Boldogságóra programmal. 

Sztraczinszki Andrea tehetségkoordinátor 
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Óvodai intézményegység  BESZÁMOLÓ 2019/2020 nevelési év 

 

 

Ø Gyermek létszám adatok:  
 

· Összes gyermek: 74 

· Csicsergő csoport: 21 gyermek 

· Csiribiri csoport: 17 gyermek  

· Manócska csoport: 19 gyermek 

· Százszorszép csoport 17 gyermek 

 
Ø Személyi és tárgyi feltételek: 

 
Személyi feltételeink: A második félév kezdete is hasonló megoldandó feladatok sorát jelentette, mint 

az első félév. Februártól sikerült egy, óvodapedagógus helyére, pedagógiai asszisztenst alkalmaznunk. 

Hamarosan egy dajka néni munkájának pótlása is szükségessé vált, mert eltörte a lábát. Szerencsére, 

őt is rövid időn belül helyettesíteni tudtuk.  

Március 17-től a járványügyi vészhelyzet kihirdetésével pedig, mi is mint az iskolák, online 

felületeken próbáltuk az óvodások nevelését- oktatását megszervezni, a szülőket segíteni. 

A fejlesztési feladatokat az első félévben is alkalmazott szakemberek látták el, folyamatosan, március 

végétől szintén online. 

1 SNI és 12 BTMN gyermekünk volt a második félévben. 

Tárgyi feltételeink: Ugyanaz, mint az első félévben, a szükséges tárgyi feltételekkel rendelkezünk. 

Júniusban új, korszerű nyomtató berendezést kaptunk, melynek nagyon örülünk, mert a régivel sűrűn 

adódtak problémák. Bár a vészhelyzet miatt kevésbé használtuk épületünket, még is látszik, hogy 
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állaga nagyon romlik, amin a rendszeres karbantartás, tisztítás és csinosítás sem tud segíteni. Az új 

óvoda tervei elkészültek, engedélyezettek, nagyon várjuk már, hogy elkezdjék az építkezési 

munkálatokat! 

Ø Beóvodázási adatok, összehasonlítás az utóbbi 3 nevelési évben 

• 2018-19-ben felvételét kérte: 25 gyermek. Beiratkozott: 23 gyermek  

• 2019-20- ban felvételét kérte: 24 gyermek. Beiratkozott: 21 gyermek 

• 2020- 21-ben. online előjegyzésben 24 gyermeket írtam be. Eddig úgy néz ki, mind a 24 hozzánk 

szeretne szeptembertől óvodába járni. 

 

Ø Iskolába menő gyermekek, összehasonlítás az utóbbi 3 nevelési évben: 
 
• 2018-ban: óvodánkból iskolát kezdett: 29 gyermek, ebből a mi intézményünket választotta: 

23 gyermek 

• 2019-ben a 33 tanköteles korú gyermekből, 26 kezdte meg az iskolát szeptemberben, ebből 
a mi intézményünket választotta: 18 gyermek 

• 2020-ban a 24 tanköteles korú gyermekből, 16-an kezdenek iskolát szeptemberben, ebből a 
mi intézményünket 12-en választották. 

 

Nevelési évünk kiemelt feladatainak megvalósulásáról a második félévben kevésbé tudok beszámolni 
a rendkívüli járványügyi helyzet miatt. 

  

Ø Beszámolómat a rendkívüli helyzetben hozott döntésekről, szervezésekről és 
megvalósítások felsorolásával folytatom: 
 

• Februárban még, minden csoportban sikerült megrendeznünk a nyílt farsangi ünnepségeket. 
• Március 13-án, még a Kacagó Bábszínház is ellátogatott hozzánk, és egy jó hangulatú előadást: 

A Piroska és a farkas címűt élvezhettük. Ez volt az utolsó rendezvényünk.  
• Elmaradtak (többek között) a „Kukucskáló” és Ovinyitogató” nyílt napjaink, melyek minden 

évben az óvodánk népszerűsítését is szolgálják.  Idén erre a Békés Mátrixon megjelent írás, 
fényképes összeállítás, valamint a Békés Tv-ben is látható video interjú adott lehetőséget. 

• 2020. 03. 17- 04. 01-ig. a polgármester által elrendelt rendkívüli szünet volt óvodánkban is.  
• Az óvodapedagógusok azonban már ekkor sem tétlenkedtek otthon. Összegyűjtöttük a szülők 

online elérhetőségét, akinek volt. A dajkák és technikai dolgozók bevonásával, utána jártunk, 
feltérképeztük, hogy melyek azok a családok, akik bármi módon segítségre szorulnak, nekik is 
segítettünk. A gyerekeknek feladatlapokat, színezőket nyomtattunk, színes ceruzákat, festékeket, 
gyurmát, ragasztót, stb juttattunk el hozzájuk. Az óvodapedagógusok és a hitoktatók (szintén 
óvodapedagógusok) pedig telefonon is próbáltak nevelési és lelki segítséget nyújtani a 
szülőknek, családoknak. Valamilyen módon mindenkit sikerült elérnünk, több-kevesebb 
erőfeszítéssel, de senkit sem hagytunk magára! 
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• Az óvodapedagógusok legjobb tudásuk szerint, rendszeresen küldték a játékokat, feladatokat, 
meséket, énekeket, stb. online módon. Az óvó nénik digitális kompetencia területen óriási 
fejlődésen mentek keresztül, - egymást is segítették, ötletekkel gazdagítva tárházukat. Talán ez 
az egyik pozitív hozadéka a járványnak. A nevelés a Pedagógiai Programunkban, nevelési és 
tevékenységi tervekben rögzített módon zajlott, esetleges kisebb változtatásokkal, melyet az 
otthon nevelés-oktatás érdekében hoztunk. Mindent írásban dokumentáltunk, melyeket 
határidőre elkészítettünk. Itt említem meg, hogy fontos dokumentumunk: a gyermekek „Egyéni 
fejlődését nyomon követő”feljegyzéseket, a szülők nyilatkozata alapján töltötték ki az 
óvodapedagógusok. Ennek megsegítésére május közepén kérdőívet szerkesztettünk a szülők 
számára, mely segítette a gyermekük fejlődését megítélni. A kérdőívek szinte mindegyike 
visszakerült hozzánk, örültünk a szülők együttműködésének. Az online térben is nagyon sokan 
küldtek visszajelzéseket, fényképeket, videókat arról, hogyan végzik a gyerekek a feladatokat. 
Ezek mindig inspirálóan hatottak ránk is, a nehéz helyzetben is érdemes volt dolgozni a 
gyerekekért, családokért. 

• A technikai dolgozók és dajkák közben alaposan átfertőtlenítették az óvoda minden szegletét, 
helyiségeit, a játékokat. Megtörtént a nagytakarítás. 

• 2020. 04. 01-től óvodánk ügyeleti rendben tartott nyitva. Tavaszi szünetig 2 gyermek számára 
szerveztük meg az ügyeletet. Szigorú biztonsági feltételek betartása, a gyermekek átvétele 
„zsilipezési” rendszerben és fokozott fertőtlenítés mellett történt. 04.15 – 30- ig ez a gyermek 
létszám 3 főre bővült.  

• 2020. 05. 04-től fokozatosan növekedett a gyermeklétszám, először az előírásoknak megfelelően 
5 gyermek számára 1 csoportban, majd mikor már 8-an voltak, 2 csoportban, és már a délutáni 
alvást is megszervezve működtünk. A dolgozókat váltva osztottam be, a többiek pedig továbbra 
is „home office”módon látták el a feladatokat. 

• 2020. 04. 02 -17-ig zajlott az új gyermekek előjegyzése szintén online módon. 24 gyermeket 
írtam be.  A beíratás ezen újszerű módja, - Istennek hála!- nem szegte kedvét a leendő szülőknek, 
és a mi óvodánkat választották. Körülbelül fele-fele arányban volt a telefonon és e-mailben 
történő jelentkezés. Mindenkivel felvettem a kapcsolatot, visszajeleztem, hogy rögzítettük a 
jelentkezését. Később pedig a felvételről, írásban is megkapták a szülők, a határozatot. Az iratok, 
dokumentumok begyűjtése folyamatosan, jelenleg is zajlik. Az új szülők szülői értekezletét 
pedig, 2020. 06. 24-én, már személyes részt vétellel is meg tudjuk tartani. 

• Az EFOP -3. 1. 5. projekt utolsó, befejező része sem maradt el. Mikrocsoport társammal 
folyamatosan tartottuk a kapcsolatot és készítettük el azokat a dokumentumokat, melyet kért 
tőlünk a projekt. A „Közösségi napot”mivel még nem tudtuk megtartani, a nyári, vagy a kora 
őszi időszakra tette az, OH, melyet majd még meg kell rendeznünk. Az ezzel kapcsolatos 
információkat, valószínűleg július hónap folyamán kapjuk meg. A projekt zárását, a tervezett 
időpontban, 2020. 05. 11-én. online konferencia szervezésével, a nevelőtestület teljes részt 
vételével megtartottuk. 

• 2020. 05. 20-án este, Maruzsa Zoltán államtitkár Úr bejelentette, hogy vidéken az óvodák. 05. 
25-től minden különösebb igazolás kérése nélkül kell, hogy fogadják az óvodás gyermekeket. 
Igaz nagyon vártuk már, hogy minden visszaálljon a „normális rendbe”, de az élet többi területén, 
sajnos még nem ezt tapasztaltuk. Így ez a hirtelen nyitás sok új feladatot, kihívást jelentett, amire 
felkészülni rendkívül kevés időnk volt. (Pénteken még 5 gyermek lehetett 1 csoportban, hétfőtől 
pedig már akár 25 is, ha azt igénylik a szülők.) Ezt a helyzetet átgondolva, kollégákkal 
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megbeszélve, folytatva a „zsilipezési” rendszert, de korlátozott módon, beengedve a szülőket az 
óvodába, alakítottuk át az óvodai életet. A szülőket minden elérhető formában (online és 
kifüggesztve is) értesítettük, hogy melyek azok a szabályok, melyeket mindannyiunk biztonsága 
érdekében be kell tartaniuk. A környezetünk fokozott tisztítására, fertőtlenítésére továbbra is 
nagyon ügyelünk. Ezeket a szabályokat a Házirendünk mellékletében rögzítettük. 

• A szabályokon 2020. 06. 19-től enyhítettünk, mikor is Magyarországon megszűnt a vészhelyzet, 
helyébe járványügyi készültség lépett. Az óvatosság, a figyelem, a higiéniai szabályok betartása 
továbbra is fenn áll óvodánkban, hiszen gyermekközösségünk zárt közösségnek tekinthető. 

• Nyáron egyetlen hétre sem zárunk be, nem élünk a kormány által felajánlott 2 hét lehetőségével. 
Jelenleg 2 csoporttal működünk, 30 körüli gyermeklétszámmal. A dolgozók szabadságolását 
folyamatosan, váltva egymást, megoldjuk.  A nagytakarítást a szeptemberi teljes létszámmal való 
beindulásra megismételjük, ahol szükséges. 

 

Minden kollegámnak, köszönöm szépen az embert próbáló munkáját, áldozatvállalását, kitartását!  

A kedves szülőknek köszönöm szépen az együttműködését, türelmét, szabálykövetését! Hatalmas 

tapasztalatra tettünk szert! Reméljük, a jövőben ezeket a tapasztalatokat, más módon 

kamatoztathatjuk, és a megszokott formában élhetjük tovább óvodás életünket! 

                                                    Taróné Tyukodi Anikó 

                                                      Intézményegység vezető 

 

 

KOLLÉGIUMI BESZÁMOLÓ 
2019/2020-as tanév munkájáról 

Készítette: Tyukodi Marianna 
 

 
A nevelőtanárok és a kollégista tanulók közötti viszony elsődlegesen egy törvényileg meghatározott, 

hivatalos munkakapcsolat. Pedagógiailag kívánatos, hogy a tanulókat sokoldalúan megismerjük a 

nevelési helyzeteken kívül is.  

A nevelési feladatokat csak akkor lehet valóban eredményesen elvégezni, ha a szakmai tevékenység 

mellett a nevelő és a tanuló közötti viszony kiteljesíti emberi tartalmát is, s mind a két fél számára képes 

biztosítani a hatékony együttműködés A kollégium a köznevelési rendszer szakmailag önálló 
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intézménye. Az iskolával közös irányítás alatt működik, ezért nevelési céljaink és feladataink igazodnak 

az iskola nevelési céljaihoz és feladataihoz, kiegészülve a speciális kollégiumi célokkal és feladatokkal.  

Feladatellátás szempontjából kizárólagosan a Szegedi Kis István Református Gimnázium, 

Szakgimnázium, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium oktatási intézményében tanuló diákok számára 

nyújt elhelyezést.  

Helyzetelemzés  

A kollégium épülete 1995-ben került átadásra. A 2019/2020. iskolai év a kollégium 21. tanéve, hogy az 

iskolánk kollégista tanulói a saját fenntartású kollégiumunk tagjai. A gimnázium kollégista tanulói 1998-

ig a megye által fenntartott kollégium lakói → a lányok a kollégium földszintjének keleti szárnyában, a 

fiúk pedig a Petőfi Sándor u. 6 szám alatt kapnak elhelyezést. 2005 óta 1 telephellyel működik a 

kollégium a Petőfi Sándor u. 7 – 9 szám alatti épületben. Kivétel volt a 2015/2016; 2018/2019-es tanév.  

Tárgyi feltételek  

Telephely: Petőfi Sándor u. 7 – 9 – koedukált kollégium  

Műszaki állapotát tekintve elfogadható állapotban van, azonban sok területen felújításra szorul, a 

folyamatos javítások ellenére. Az iskola anyagi támogatásával folyamatosan komfortosítjuk a kollégium 

helyiségeit.  

Minden kollégista az iskolánk tanulója. A gyerekek 4 illetve 5 ágyas szobákban laknak, minden 

szobához saját fürdőszoba és WC tartozik 

 

Személyi feltételek  

A tanulók állandó felügyeletének megszervezése a nevelési-oktatási intézményben  

A gyermekek kollégiumi felügyelete a pedagógusok számára kötelező munkaköri feladat. A törvény 

értelmében, kollégiumban biztosítani kell a gyermekek pedagógiai felügyeletet a nevelés nélküli 

munkanapokon, illetve azoknak a tanulók számára is, akik nem tartózkodnak az iskolában. A tanulót 

nem lehet „hazaküldeni”, csak betegség esetén → nincs betegszoba.  

A 326/2013 (VIII.30.) Kormányrendelet 17. § (6) bekezdésének értelmében: „Azokban a 

kollégiumokban, amelyekben a pedagógiai felügyelő munkakör nem került bevezetésre, a pedagógus 

neveléssel-oktatással lekötött munkaideje heti 30 óra.”  

A tanév során személyi változás történt. Tanítási időszakban 2 fő főállású nevelőtanár végezte a 

kollégiumi pedagógiai feladatokat, akik hétköznap 13ºº - 22ºº óra között dolgoztak, illetve a pénteki 

zárást és a vasárnapi fogadást is ellátták. Kötelező óraszámunk 30 óra, amelyek többségében 

foglalkozásokat tartottunk, illetve ügyeleti feladatokat láttunk el. Az éjszakai felügyeletet 1 fő főállású 

éjszakai felügyelő látta el 22ºº - 08ºº óráig, kötelező óraszáma 40 óra. Felkészülési időszakban, hétvégi 
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ügyeleteket az Optimum – Solar Békési Férfi Kézilabda Club alkalmazottai látták el. A kollégiumban a 

tanulók felügyelete folyamatos.  

 

A kollégium digitális munkarendje  

az emberi erőforrások minisztere a kollégiumi ellátás igénybevételével kapcsolatos eltérő 

szabályokról  (egységes szerkezetben az EMMI határozat magyarázatával)  

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 

CXXVIII. törvény 51. § (4) bekezdés a) pontjában meghatározott hatáskörömben eljárva – figyelemmel 

a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendeletre – a következő határozatot 

hozom.  

1. A gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai nevelésben-oktatásban részt vevő kollégium, a sajátos 

nevelési igényű tanulók, továbbá az igazgató engedélyével kivételes méltánylást érdemlő esetek 

kivételével a nemzeti köznevelésről szóló 2020. évi CXC. törvény 7. § (1) bekezdés j) pontjában 

meghatározott kollégium (a továbbiakban: kollégium) lakhatást nem biztosít.  

 

Különös méltánylást érdemlő okokat az intézményvezető egyedileg mérlegeli. Különös méltánylást 

érdemlő ok különösen a gyermek vagy a tanuló helyzetében fennálló személyi, családi vagy 

elháríthatatlan körülmény. Ilyen például az, ha a kollégiumból történő költözés esetén a lakhatása nem 

lenne máshol biztosított.  

Itt mérlegelendő az is, hogy ha a kiskorú nem tud hazautazni objektív körülményeiből adódóan, 

lakhatása máshol nem biztosított, de a kollégium ennek ellenére eltávolítja, az felvetheti továbbá a 

kiskorú veszélyeztetése bűncselekmény gyanúját. 

 

kiskorú lakhatása máshol nem lenne biztosított például olyan esetekben, amikor a kiskorú olyan magyar 

állampolgár, akinek magyarországi lakóhelye nincs (például azért, mert határon túli), de állandó 

lakhelyére objektív okokból – pl. határzár – már nem tud hazatérni.  

2. A kollégium helyi pedagógiai programja szerint kollégiumi nevelést a tantermen kívüli, digitális 

munkarend kollégiumokra helyi szinten adaptált elvei szerint kell megszervezni.  

Azon gyermekek, tanulók esetében, akik a kollégiumból hazabocsátottak, a kollégiumi nevelésben a 

köznevelésben általánosan bevezetett távoktatás keretében kerül sor, azon tevékenységek tekintetében, 

ahol ez értelmezhető.  

3. Azon gyerekek és tanulók, akik kollégiumi ellátás keretében a veszélyhelyzet fennállása idején 

lakhatást is igénybe vesznek, a kollégium területén nem fogadhatnak látogatót.  
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Ez rendelkezés nem zárja ki a kiskorú kapcsolattartását a törvényes képviselőjével vagy a 

családtagjaival. Megjegyzendő azonban, hogy ha a kiskorú abból a célból eltávozik a kollégiumból, 

hogy lakóhelyére hazatérjen, akkor az a különös méltánylást érdemlő ok megszűnését eredményezi. 

Célszerűebben az esetben a törvényes képviselővel egy nyilatkozatot aláíratni arról, hogy a kiskorú 

biztonságáért a felelősség őt terheli. A kiskorú törvényes képviselőjével történő eltávozását a kollégium 

területéről jelen helyzetben egyebekben is úgy kell értékelni, hogy a kiskorú törvényes képviselő kíván 

gondoskodni, amely körülmény a lakhatás méltányosságból történő biztosítását megszünteti.  

Az intézmény mind a kiskorú felügyeletéért felelős szerv a kiskorú kollégium-elhelyezésével 

összefüggésben további korlátozásokat is bevezethet, amelyek azonban összességében nem 

eredményezhetik a kiskorú – közvetlen hozzátartozóival történő – személyes kapcsolattartási jogának 

megszűnését. Fontos rögzíteni, hogy a kollégium a bv-intézetekhez hasonló szabadságelvonó 

intézkedéseket jelen jogi keretben nem foganatosíthat.  

4. A 3. pontban meghatározott gyermekek és tanulók ellátásáról az érintett kollégium gondoskodik.  

Az ellátás magában foglalja a laktatást, az étkezés (enni-innivaló) biztosítását, valamint a tisztálkodás, 

a higiéniai körülmények megteremtését.  

5. Ez a határozat azonnal végrehajtandó. 

 

Létszámadatok  

2019. szeptember 01-jén beiratkozott tanulók száma: 31 fő (2 lány és 29 fiú) – sportoló 27 fő (87%)  

 a tanév során távozott tanulók száma: 8 fő  

 1 új tanuló érkezett  

 a tanév végén osztályozott tanulók száma: 24 fő (2 lány és 22 fiú) – sportoló 19 fő (79%)  

 

7 megye, 19 településéből 23 tanuló, 1 tanuló a határon túlról érkezett.   

 

Békés megye  8 fő  

Bács-Kiskun megye  3 fő  

Csongrád-Csanád megye  1 fő  

Hajdu-Bihar megye  5 fő  

Jász-Nagykun-Szolnok megye  3 fő  

Pest megye  1 fő  

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye  2 fő  

Határon túlról  1 fő  
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Nevelőmunkában elért eredmények tevékenységrendszere  

Kollégiumi tevékenység és tanórán kívüli foglalkozások foglalkozási időkeret: 15 óra/hét  

Mind az elméleti és mind a gyakorlati foglalkozásoknál is az volt az elsődleges szempontunk, hogy a 

korosztályuknak és érdeklődésüknek megfelelő témákat és tevékenységeket szervezzünk → ezzel is 

ellensúlyozva a diákok leterheltségét.  

A kollégiumra egyre nagyobb és nehezebb feladat hárul a megfelelő tanulási motiváció kialakításában. 

A helyes tanulási módszerek megismertetése, elsajátíttatása, a helyes napirend kialakítása több diáknál 

komoly problémát jelentett.  

A kollégium a tanulási időt ellenőrzötten szilencium keretében szervezte: a kollégisták iskolai munkáját 

segítő felkészítő foglalkozás, ahol a diákok nevelőtanár felügyeletével és segítségével készültek heti 12 

órában. Célja:  

I. változat: lényege, hogy meghatározott időkeretben a tanulókat csoportosan egyéni tanulásra 

szervezzük, ösztönözzük.  

II. változat: a pedagógus konkrét, személyre szabott általános tanulási segítséget nyújt. Nem feltétlenül 

szaktárgyi segítségről, hanem általános tanulást segítő pedagógus jelenlétről szóló foglalkozás.  

Napirendjükhöz alkalmazkodva kapcsolódtak be a kötelező tanulási folyamatba. A jó tanulmányi 

eredménnyel (házirend – 4,5 feletti átlag) rendelkező tanulók a szobáikban tanulhattak → folyamatos 

ellenőrzés, véletlenszerű számonkérés. A tanulmányi problémákkal küzdő tanulóknak felzárkóztató 

foglalkozásokat, pótszilenciumot szerveztünk.  

Kollégiumi csoport: a Nemzeti köznevelési törvény 4. § (23). pontja szerint a kollégiumi tanulókból 

kialakított pedagógus által irányított állandó tanulóközösség. „kollégiumi csoport: az a legalább egy 

nevelési évre, tanévre alkotott oktatásszervezési egység, amely meghatározott közös pedagógiai 

feladatok végrehajtására alakul a kollégiumba felvételt nyert, azonos feladatellátási helyre járó 

gyermekekből, tanulókból” 

Tematikus csoportfoglalkozás1 (A tanulás tanítása; erkölcsi nevelés; nemzeti öntudat, hazafias 

nevelés; önismeret és társas kultúra fejlesztése; családi életre nevelés; testi és lelki egészség; 

felelősségvállalás másokért, önkéntesség; fenntarthatóság, környezettudatosság; pályaorientáció; 

gazdasági és pénzügyi nevelés; médiatudatosságra nevelés): a kollégiumi nevelés országos 

alapprogramja által meghatározott keretprogram terv adaptálásával történő fejlesztő foglalkozás. 

Intézményrendszeri bontásban foglalkozási csoportok számára heti rendszerességgel szerveződött.  
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A kollégiumokban évi 37 nevelési héttel (a 12. évfolyamon 33 nevelési héttel), ezen belül minden 

héten egy kötelező csoportvezetői foglalkozással kell számolni. Az óraszámok (22 – 20) minden 

évfolyamon lehetővé teszik, hogy a kollégiumok a tematikus csoportfoglalkozásokat – részben vagy 

egészben – a csoportvezetői foglalkozások keretében, vagy a felkészítő foglalkozások terhére 

szervezzék meg. 

 

Csoportvezetői foglalkozás:  

- tartalmát a csoport életével kapcsolatos feladatok, tevékenységek, események, aktuális problémák 

megbeszélése, értékelése határozta meg  

 

Minden hónap végén közösen a tanulókkal értékeljük az addig elért eredményeket.  

Felzárkóztató foglalkozás: kifejezetten szaktantárgy specifikus differenciált fejlesztés. A 

foglalkozások megszervezésének előfeltétele, hogy információnk legyen a tanuló szükségleteiről. Ehhez 

az iskola, valamint a szaktanárok adnak használható információt, melyet beépítünk a mindennapi 

tevékenységrendszerbe.  

Nevelőtárgyú beszélgetések: az oldott légkörben, kellemes hangulatban zajló beszélgetések érzelmileg 

igen hatékonyak.  

Egyéni törődést biztosító foglalkozások: a diákok feltárhatják egyéni problémáikat és ezek 

megoldásában számíthatnak a tanácsainkra, segítségünkre – bármilyen probléma esetén. A személyes 

kapcsolat, az egyéni beszélgetés fontos módszere eszköztárunknak.  

Kollégiumi bibliaóra: az ifjúsági lelkész vezetésével.  

A kollégiumi közösségek szervezésével összefüggő foglalkozások:  

- sportcélú közösségek pedagógiai támogatása  

 

Szabadidős foglalkozások:  

- irányított sportudvari foglalkozás  

 

Szervezhető heti rendszerességgel, illetve alkalomszerűen. Lehetőség, felügyelet biztosítása társul 

mellé.  

Nevelési partnerek: vezetőség, osztályfőnökök, szaktanárok, szülők, sportegyesületek: folyamatos 

elérhetőség, folyamatos kapcsolattartás, jelzés, problémamegoldás kezdeményezése. Napi kapcsolatban 

voltunk, a problémákat azonnal egyeztettük.  
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A partnerekkel való együttműködés egyre hatékonyabb. A munkánkat segítő, támogató közösséggel 

könnyű volt együttműködően dolgozni. 

Tanulmányi eredmények 

A 2019/2020-as tanév év végi összesített tantárgyi átlaga: 3,78  

 kitűnő tanuló nem volt  

 jeles 1 tanuló  

 bukott tanuló nem volt   

 

4,0 tanulmányi átlag felett 7 tanuló; 3,0 tanulmányi átlag felett 17 tanuló végzett. 3,0 tanulmányi átlag 

alatt teljesítő tanuló nem volt. 

Az egyéni tanulmányi átlagok 3,0 és 4,75 közötti tartományba esnek.  

A félévi eredményekhez képest 14 tanuló javított, 8 tanuló rontott és 2 tanuló tanulmányi eredménye 

stagnált év végére. 

 

Magatartás (7 tanuló példás, 15 tanuló jó, 2 tanuló változó), szorgalom (5 tanuló példás, 10 tanuló jó, 8 

tanuló változó, 1 tanuló hanyag): az értékelések alapján az érdemjegyek mediánja és módusza is 4 (jó).  

Tantermen kívüli digitális oktatás  

Tény, hogy a mai gyerekek figyelmét nem lehetséges ugyanazokkal az eszközökkel lekötni, mint akár a 

húsz évvel ezelőttiekét. Nemcsak a tanulási szokásaik, hanem még az agyműködésük is átalakul a 

technológiahasználat hatására. A digitalizáció hatására szédítő iramban végbemenő változásokat nem 

egyszerű pedagógusként nyomon követni.  

Március közepén jelentették be, hogy a kollégiumok bezárják kapuikat. Sokk volt megélni azt, hogy 

péntek éjszaka (március 13) bejelentik, hogy meghatározatlan időre nincsen hagyományos tanítás, a 

gyerekeknek tilos az oktatási intézményekbe bemenni.  

A kollégium teljes kiürítéséhez 5 nap kellett.  

Óriási váltás volt nemcsak a nevelőtanárok, a szülők és leginkább a gyerekek életében, hogy egyik hétről 

a másikra a képernyőkre költözött a kollégium. Ezúton is szeretnénk köszönetet mondani a 

rendszergazdáknak a technikai háttér megteremtéséhez és az esetleges fennakadások azonnali 

megoldásához. A kollégium a digitális platformok tekintetében a Discord (az online játékosvilágból 

érkezett, így a diákok számára ismert szolgáltatás), Viber, Messenger programokat használta.  
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Az elektronikus napló bevezetése továbbra sem alkalmas az ügyeleti naplók, kollégiumi törzskönyv, 

csoportnaplók kiváltására, így papír alapú naplókat vezetünk a kollégiumban. Az elektronikus napló 

(MozaNaplo, Kreta) segítségével naprakészen nyomon követhetjük a tanulók tanulmányi előmenetelét, 

hiányzásaikat, magatartásukra és szorgalmukra vonatkozó bejegyzéseket. A tanulók dicséretéről és 

figyelmeztetéséről is időben értesültünk.  

A kezdeti nehézségek után már jól, gördülékenyen működő távoktatást alakítottunk ki. Leginkább a 

személyes találkozást és a kollégiumi közösséget hiányoltuk ezalatt a 3 hónap alatt, de így is 

megtaláltuk a közös örömöket, de a személyes kapcsolat, a kollégiumban együtt töltött idő hiánya 

semmivel nem pótolható. Ebben a helyzetben, amikor nem volt lehetőségünk a közvetlen, személyes 

kapcsolat fenntartására a tanulókkal, a hangsúlyosabb szerepkörünk az volt, hogy támogassuk a 

tanulók önálló tanulását, információ-felkutatását és –feldolgozását. 

Áprilisban kérdőív segítségével végeztünk felmérést:  

- az elektronikus tananyaggal,  

- tanulási szokásaikkal, módszereikkel otthon és  

- életmódjukkal kapcsolatban.  

Célunk az volt, hogy az otthoni tanulási szokásaikat és módszereiket jobban megismerjük, ebből pedig 

következtetéseket vonjunk le, amit a későbbiekben beépíthetünk a munkafolyamatba.  

Célunk volt továbbá, hogy főként az otthoni tanulásra fókuszáljunk, s az ott jelen lévő körülmények 

befolyásoló hatására.  

Kártérítési kötelezettség  

A tanuló kollégiumi tartózkodása során okozott - gondatlan vagy szándékos - károkozás esetén a Ptk. 

szabályai szerint kártérítésre kötelezhető. Ha a vizsgálat megállapítása szerint a kárt a kollégium tagja 

okozta, a vizsgálatról a tanulót, kiskorú tanuló esetén szülőjét haladéktalanul tájékoztatni kell.  

Ha a tanuló anyagi kárt okoz és kártérítési felelőssége megállapítható, az azt követő intézkedést a 

nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 59. § (1) – (4). pontja szerint meghatározottak 

alapján kell lefolytatni.  

A kollégium vagyonában okozott rongálásokat a kárt okozó diákokkal, illetve gondviselőivel 

megtérítettjük. Súlyosabb esetekben a kollégiumból kizárjuk.  

A tanév során 1 rongálási eset történt, az érintett tanuló az okozott kárt megfizette.  

Környezeti kultúra  

A kollégium a gyermekek második otthona. Itt nyilvánul meg valódi személyiségük, gyermeki énjük, 

itt törnek felszínre a szocializációs nehézségek hátterében meghúzódó problémák. A diákok 

viselkedéskultúrája általában megfelelő, de sokak számára nehézséget jelent az alapvető együttélési 
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szabályok elfogadása, betartása. Környezeti neveléssel kapcsolatban törekedtünk a természetes 

környezetükhöz való optimális . 

A személyes és környezeti higiénia iránti igény kialakítása, a megfelelő mérték megtalálása a gyermek 

születésétől kezdve nagy felelősséget és sok feladatot ró a szülőkre, a kollégista az otthont hozza el, úgy 

viselkedik itt, mint otthon.  

A nyárra tervezett karbantartási munkák május közepétől folyamatosan zajlanak. Megújult 

lakókörnyezettel várjuk a kollégiumi tanulókat. A kollégiumlakók összkomfort érzetét erősíti a 

hagyományos tisztító meszelés mellett, hogy a fürdők speciális festékréteget kaptak. A legnagyobb 

volumenű munka az előszobákban, fürdőkben, folyosókon a felázás okozta hibák kijavítása volt.  

Nyílt napok  

Amikor a szülő a felvételi kérelem benyújtásakor él az intézményválasztás szabadságával nemcsak azt 

kezdeményezi, hogy gyermeke számára biztosítsák a szükséges pedagógiai szolgáltatásokat, hanem azt 

is, hogy ellássák a felügyeletét. A szülő e döntésével bevonja a kollégiumot a szülői felügyelettel 

összefüggő kötelezettségeinek ellátásába, amelyet a polgári törvénykönyv szabályoz.  

A gyermek felvételével gondozói kötelezettséget vállalunk. Feladatunk a tanuló jellemének, 

egyéniségének formálása, értelmi fejlődésének alakítása, vagyis nevelése. Amikor a szülő rábízza 

kiskorú gyermekét a kollégiumra, abban a tudatban teszi, hogy ott megfelelő módon gondoskodnak 

róla. A szülőnek joga és kötelessége megvizsgálni, hogy az oktatási intézmény hogyan és milyen 

minőségben teljesíti gondozói jogviszonyából eredő kötelezettségeit. 

Beiratkozás 2020/2021  

A kialakult helyzet miatt a kollégiumi tanulók elektronikus formában, online űrlapon keresztül adták 

le a 2020/2021-es tanévre vonatkozó kollégiumi felvételi kérelmeket



 

 


