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I. HELYZETELEMZÉS 

 

 1. Személyi feltételek 

 

1.1. Pedagógusok 

 

A tanévre az engedélyezett pedagóguslétszám 17 fő volt. 15 fő teljes állású pedagógussal és 3 

óraadóval kezdtük meg a munkát. 1 fő 2019 februárjától betegállományba került, hiányát 

belső helyettesítéssel pótoltuk. 

 

 

1.2. NOKS 

 

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

leterheltsége az egész tanév folyamán. 

Közhasznú foglalkoztatás keretében munkánkat Pozderka Orsolya gyermekfelügyelő 

segítette. 

 

1.3. Funkcionális feladatot ellátó alkalmazottak 

 

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

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

gondnok-karbantartó tesz meg mindent környezetünkért, a biztonságos működésért. 

 

1.4. Tartósan távollévők 

 

Tanév elején 3 fő pedagógus volt tartósan távol: Kaszásné Szűcs Erika, Kurnász Blanka, 

Kuhnné Kara Adél. Kaszásné Szűcs Erika várhatóan 2021-ig, Kuhnné Kara Adél 2020 

nyaráig lesz távol. Kurnász Blanka 2019 márciusától rendes szabadságát tölti, közalkalmazotti 

jogviszonya 2019. augusztus7-én megszűnt. 

 

1.5. Pedagógus továbbképzések 

 

A 2018/2019. tanévben 9 fő vett részt az 1956: A magyar forradalom a legújabb történeti 

kutatások tükrében című, 27282/1/2016 alapításiengedély számú, 30 órás akkreditált 

továbbképzésen, minden pedagógus elvégezte a KRÉTA felületen A pedagógusok digitális 

kompetenciájának megújítása, IKT eszközök rendszerszerű használata a tanulási-tanítási folyamatban 

– EFOP-3.2.4-16 – alapozó továbbképzést. 
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2. Tárgyi feltételek  

2.1. Épületek állaga, műszaki állapota, a környezet biztonsága  

 

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

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

önkormányzat által foglalkoztatott gondnok-karbantartó végezte el. 

2.2. Tárgyi felszereltség, funkcionális eszközjegyzéknek való megfelelés 

 

A legszükségesebb eszközökkel rendelkezünk. Problémát jelent az elavult, elhasználódott 

eszközök pótlása, cseréje, valamint a digitális tananyagokhoz való hozzáférés biztosítása. 

Problémát jelent, hogy IKT eszközeink kihasználtsága elmarad az elvárhatótól a hálózat 

hiánya, és az internet hozzáférés hiánya miatt. Pl. a tanulói laptopokat ezért nem sikerült 

hasznosítanunk. Bár a WIFI hálózat fejlesztése, átadása megtörtént, a csatlakozás 

lehetőségét még mindig nem kaptuk meg. 

Pozitív változást jelentett, hogy – vállalkozói szerződés keretében – rendszergazda segítette 

munkánkat.  

 

3. Tanulói létszámadatok (tanév eleji és tanév végi) 

3.1. Természetes és számított létszám adatok évfolyamonként, osztályonként 

 

Osztály / 

csoport 

 

Létszám 

Integrált 

sajátos 

nevelési 

igényű 

tanulók 

(SNI) 

Beillesz-

kedési, 

tanulási és 

magatar-tási 

zavarokkal 

küzdő 

tanulók 

(BTM) 

Magán-

tanuló 

Hátrányos 

helyzetű 

tanulók 

(HH) 

Ebből 

halmo-

zottan 

hátrányos 

helyzetű 

tanulók 

(HHH) 

1. 18 0 0 0 2 0 

2. 17 1 2 0 2 2 

3. 24 2 2 0 4 1 

4. 21 1 4 0 8 1 

5. 18 1 1 0 2 0 

6. 23 1 3 0 2 0 

7. 20 1 8 1 3 1 

8. 11 1 1 0 1 1 

Összesen 152 8 22 1 24 6 
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3.2. Magántanulók száma 

 

Ebben a tanévben 1 fő volt magántanuló a 7. osztályból. Tanév közben felkészülése megfelelő 

volt, sikeresen tett osztályozó vizsgát. 

A magántanulói státusz megítélése előtt a gyermekjóléti szolgálat és a gyámhatóság 

véleményét kértük. 

3.3. HH, HHH 

Az elmúlt évhez képest nőtt a HH tanulók aránya. Ez a szám már közelebb van a realitáshoz. 

A tanulóik 18%-a hátrányos helyzetű, ez 7%-kal magasabb arány az elmúlt évinél. 

 HH tanulók száma a tanév elején: 24 fő (16%, 2%-kal csökkent az előző évihez 

képest) 

 HHH tanulók száma: 6 fő (25% a HH arányában, 4% az iskolai létszám 

arányában /1%-kal csökkent az előző évihez képest) 

 HH tanulók száma a tanév végén: 23 fő (15%) 

 

Továbbra is hiányzik az IPR támogatás. A tanulók kirándulásának, színház- és 

múzeumlátogatásának feltételeit az EFOP 1.3.9 és az az Erzsébet tábor projektek segítségével 

tudtuk biztosítani. A HH/HHH tanulók számára a tanulás támogatásához biztosítottuk a 

napközi otthon és tanulószoba lehetőségét. 

3.4. SNI, BTMN 

 SNI tanulók száma tanév elején: 7 fő (4,6%) 

 SNI tanulók száma tanév végén: 8 fő (5,2%) 

 BTMN tanulók száma: 22 fő (15%) 

Az intézményben nagyon magas kb. 20% a kiemelt figyelmet igénylő tanulók aránya a 

negatív póluson. A tanulók ellátása rendben megtörtént az intézmény alkalmazásában álló 1 

fő és 1 óraadó gyógypedagógus/fejlesztőpedagógus munkájával. A tanórai munkában nagy 

szerepe van a differenciálásnak, és a kompetenciaalapú oktatás módszertanának. Problémát 

továbbra sem annyira a tanulási zavar, sajátos nevelési igény, sokkal inkább a magatartási 

problémák jelentik. 

 

3.5. Bejáró tanulók (település szerint) 

 

Bejáró tanulóink Dömös településről menetrendszerinti autóbusszal érkeznek. Létszámuk 44 

fő, ez a tanulólétszám kb. 30%-a. 

3.6. Tanulószobai, napközis, iskolaotthonos csoportok száma 

 



 7 

Az alsó tagozatban 3 napközis csoport, felső tagozatban 1 tanulószobai csoport működött. 

 

II. PEDAGÓGIAI MUNKA 

 

1. A 2018/2019. tanév pedagógiai munkájának elemzése 

1.1 A pedagógiai munka megvalósulása a munkatervben rögzítettek alapján 

 

A munkatervben rögzített feladataink, eseménynaptárunk megvalósult.  

 
AZ INTÉZMÉNY PEDAGÓGIAI PROGRAMJA ALAPJÁN KITŰZÖTT CÉLOK, FELADATOK 

 

CÉL FELADAT INDIKÁTOR 

 
Kompetencialapú oktatás 
alkalmazása 

Személyiségközpontú, 
személyiségfejlesztő, konstruktív, 
interaktív pedagógiai módszerek 
alkalmazása. 

 

Az új tanulásszervezési eljárások 
beépülése iskolánk oktató-nevelő 
munkájába: 

 minden pedagógus ismeri, 
alkalmazni tudja azokat, 

 minden pedagógus beépíti 
mindennapi munkájába 

Részlegesen megvalósult. Az 
iskolánkba 1-2 éve bekapcsolódó 
pedagógusoknak segítségre van 
szükségük. 

Három hetet meghaladó projekt 
(Adenti projekt) 

Az adventi projekt összeállítása, 

programok megvalósítása.  

Külső szakemberek bevonása a 
program megvalósításába 

Sikeres karácsonyváró műsor 

Megvalósult. 

Témahetek Fenntarthatósági témahét 

A témahét programjának 
összeállítása, megvalósítása 

Külső szakemberek bevonása a 
program megvalósításába 

A tanulók a témákról közvetlen 
tapasztalást szereztek. 

Kialakult bennük a természet 
védelmének igénye, erősödött a 
természet szeretete, 
környezettudatosság. 

A témahét sikeresen 
megvalósultak. 

TAN-TAN Alsó tagozatban tanórába építve, 
felső tagozaton ősszel és tavasszal 
egy-egy héten, intenzív formában 

Javul az önálló tanulás 
eredményessége. 

A program megvalósult, szervezési 
formáját tekintve visszaállta 
hagyományos rendszer. 

A tanulók képességeinek és 
kulcskompetenciáinak egyénre 
szabott fejlesztése. 
 

 

Kiemelt feladat: a tananyag egyéni 
tanulási utakká való átalakítása.  Az 
önálló ismeretszerzés utáni igény 
kialakítása, biztos alapkészségek 
kialakítása minden gyereknél. 

A tanulók számára annyi és olyan 
jellegű tevékenységre kell 
lehetőséget biztosítani, amennyire 
az adott fejlettségi fokon szüksége 
van ahhoz, hogy egy-egy ismeret 
biztos készséggé válhasson. 

Tanulóink motiválttá, nyitottá válnak 
a tanulásban, új ismeretek, 
tapasztalatok megszerzésében. 
 

Folyamatban.  
Bizonyos tanulócsoportokban nagy 
problémát jelent a lemaradás, az 
SNI-, BTMN tanulók magas aránya 
(50% feletti) 
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Szakköri és felzárkóztató-, fejlesztő 

foglalkozások biztosításával 

 
 
Tantárgyfelosztás szerint 
biztosítottuk a korrepetálásokat 
minden évfolyamon magyar nyelv 
és irodalomból és matematikából. 
Lehetőség nyílott felzárkóztató 
foglalkozásokra a 
természettudományos 
tantárgyakból és angol nyelvből. 
Szakköri foglalkozást biztosítottunk 
német nyelvből, valamint az EFOP-
1.3.9 projekt keretében: 2 irodalmi 
színpad, néptánc, furulya, 
kézműves, grafika, kerámia, 
tűzzománc, angol nyelv, német 
nyelv foglalkozásokra volt 
lehetőségünk. 

 
Az esélyegyenlőség 
megteremtése, 
szegregációmentes, inkluzív iskolai 
környezet létrehozása. 

 
A hátrányos- és a halmozottan 
hátrányos helyzetű tanulók 
társadalmi integrációjának 
megsegítése 
 
A lemorzsolódással veszélyeztetett 
tanulók támogatása 
 
 
Az iskolai oktató-nevelő munka 
eredményességének javítása  
 

 

Nőtt az évfolyamvesztés nélkül 
tovább haladó tanulók száma.  

Évfolyamismétlők száma: 3 fő. (Ez 
az arány 5%-ról 2 %-ra csökkent).A 
3 évfolyamismétlő közül 2 fő HÍD 
programban folytatja tanulmányait. 
 
Az igazolatlan mulasztások aránya 
nagy mértékben csökkent. Az 
igazolatlan mulasztások aránya 3 
tanév viszonylatában: 

 2016/2017.: 1 nap/fő 

 2017/2018.: 4 nap/fő 

 2018/2019.: 2 óra/fő 
Beavatkozás: gyermekjóléti 
szolgálat, gyámhatóság, családi 
pótlék megvonása. 
 
A lemorzsolódással veszélyeztetett 
tanulók tanévelején feltérképezésre 
kerültek, tanév közben fokozott 
figyelmet kaptak a 
felzárkóztatásban. 

Az országos kompetenciamérések 
eredményei intézményi 

 6.osztály az országos 
átlag alatt matematikából, 
az országos átlag 
közelében szövegértésből. 

 8. osztály országos átlag 
felett matematikából, 
országos átlag közelében 

A gyengülő eredmények hátterében 
a magas BTMN arány állhat. 

A hagyományokból táplálkozó, és 
a jövőre koncentráló értékrend 
kialakítása intézményi, csoportos 
és egyéni szinten. 
 

A személyes- és szociális 
kompetenciák fejlesztése.  

Az egészséges és környezettudatos 
életmód kialakítása. 

 
 

Tanulóink azonosulnak az 

egészséges életmód alapelveivel, 

egészségesen élnek 

A felnőttek feltétel nélkül elfogadják 

a gyermekeket, de nem fogadják el 

a gyermek antiszociális, illetve 

megengedhetetlen viselkedését.  

Tanulóink felfedezik az 

összetartozás és a közösségben 
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rejlő erő értékét.  

Tanulóink képesek mások és 

önmaguk elfogadására, az 

önértékelésre, magabiztosak, 

tudnak pozitív képet kialakítani 

önmagukról, bizakodóak, 

jókedvűek.  

Fejlődő problémamegoldó 

készséggel és érzékenységgel 

tudják irányítani életüket. 

 

Megvalósult. 

Digitális írástudás elterjesztése 

 

IKT használata. 
IKT eszközök biztosítása. 

A IKT-val támogatott tanórák 
aránya eléri 30%-ot, 
lehetőséget biztosítunk egyéni 
feladatok elkészítésére IKT 
használatával. 
Részben. Az IKT eszközök 
biztosítása, internethozzáférés 
akadozott. 

SNI tanulók integrációja A megkezdett munka folytatása: 

 szakvéleményben foglaltak 
ismerete, biztosítása 

 szorosabb kapcsolattartás a 
fejlesztő pedagógussál, 
gyógypedagógussal 

 
 
Rendben megvalósult, sikeres. 

Személyiségfejlesztés A személyiség megismerése 
A személyiség fejlesztése 

 önismeret fejlesztése, 

 magatartás alakítása 

A tanuló képes a jó és rossz 
tulajdonságok 
megkülönböztetésére, ki tud emelni 
önmaga számára legalább 3 pozitív 
tulajdonságot, és tud tenni annak 
érdekében, fejlődjön. 
Folyamatban. 
 

Közösségfejlesztés Iskolai közösségek fejlesztése 

 nagy iskolai programok 
szervezése, az együvé 
tartozás élményének 
biztosítása 

 osztályközösségek 
erősítése 

 DÖK erősítése 

 
 
 
DÖK munkaterv megvalósítása 
Megvalósult. 
 
Az EFOP-1.3.9 pályázat 
támogatásai által nagy közösségi 
rendezvényeink gazdagodtak, 
hozzájárulva ezzel a közösség 
erősödéséhez. 

Egészségnevelés Tanórai- és tanórán kívüli 
lehetőségek biztosítása. 
tanóra: helyi tanterv szerint 
tanórán kívül: ökomunkaterv alapján, 
EFOP-1.3.9 projekt 
megvalósításával 

Egészségtudatos táplálkozás. 
Rendszeres mozgás iránti igény. 
 
Megvalósult. A program kie4gészült 
az EFOP-1.3.9 projektben vállalt 
területekkel workshopok 
formájában: stresszoldás-, 
stresszkezelés, fogápolás, 
öltözködés, bőrápolás, okos kütyük 
okos használata, valamint 
foglalkozások keretében: „Fő az 
egészség”, „Fűben –fában 
orvosság” címmel. Az iskola 
nyújtotta sportolási lehetőségek 
kiegészültek a Nagy 
Sportágválasztó őszi, tavaszi 
programjaival, és az EFOP-1.3.9 
projektben szervezett 
foglalkozással, melynek során 
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tanulóink új sportágakkal 
ismerkedhettek meg, az űzhettek a 
tanév folyamán: kick-boksz, 
lovaglás, síelés, korcsolya. 

Környezeti nevelés Az ökoiskola cím elvárásainak 
megfelelő intézményi környezet és 
programok biztosítása 

Az ökoiskola munkatervének 
megvalósítása 
Megvalósult. Az erdei iskolai 
program a tanév utolsó előtti hetére 
került. Ez az időpont nagyon 
megterhelte az egyébként is 
programokkal terhelt tanév végét. A 
következő tanévben 

Gyermek- és ifjúságvédelmi 
feladatok megoldása 

problémák észlelése, 
okok keresése, 
kapcsolatfelvétel a családdal 
Jelzőrendszer működtetése 

 intézményen belül, 

 intézményen kívül 

prevenciós programok 

 
 
Minden érintett tanuló problémájára 
fény derüljön, megkapja az őt 
megillető segítséget. 
Megvalósult. 

 
 
SZAKMAI FELADATOK 
 

 A tanfelügyeleti rendszerrel kapcsolatos feladatok 

o A 2018/2019. tanévben nem volt tanfelügyeleti ellenőrzés intézményünkben. 

 A minőségfejlesztési munka tervezése, elvégzése:  

Éves önértékelési tervünk alapján 4 pedagógus önértékelésére került sor: 

A pedagógusok önértékelése rendben lezajlott. A dokumentumok, önfejlesztési tervek 

1 pedagógus kivételével (akinek okt. azonosító probléma miatt nem tudtunk bejutást 

biztosítani az elektronikus felületre, dokumentációja papíralapú) feltöltésre kerültek. 

o Farkas Gabriella 

o Fuzik Ferenc 

o Schmidt Józsefné 

o Rexa Nikolet 

 Idő hiányában nem került sor a vezetői önértrékelésre, megvalósítása 2019 őszén lesz 

esedékes. 

 A pedagógusok minősítési rendszerével kapcsolatos feladatok 

A 2018/2019. tanévben PÉM látogatásra nem került sor. 

 

 Pályaválasztás; középfokú intézményekbe történő továbbtanulás 

A beiskolázási folyamat rendben lezajlott. Továbbtanulási mutatók 

 

Iskolatípus Létszám Arány 

Szakközépiskola 6 fő 55% 

Szakgimnázium 3 fő 27% 

Gimnázium 2 fő 18% 

Összesen 11 fő 100% 

 

 Az előző tanév tapasztalataiból adódó feladatok 

 Beosztások, ütemezések 
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o Az ügyeleti rendszer kiegyensúlyozott működtetését nehezíti a létszámhiány, a 

pedagógusok hosszabb-rövidebb ideig tartó betegsége, tartós betegállománya. 

Így az év eleji nagy tervek, miszerint az egyenletes terhelés szempontját még 

erősebben figyelembe vesszük a beosztások elkészítésénél, a második félévre 

kudarcba fulladt, hiszen a feladatot csak a jelenlévők tudják elvégezni. 

 

o A TAN-TAN moduljainak egy-egy őszi- és tavaszi hétre koncentrálása 

beváltotta a hozzáfűzött reményeket. 

 

 Az óvoda-iskola átmenet 

o Az óvoda – iskola átmenet kiegyensúlyozott, köszönhető ez a két intézmény 

kölcsönös látogatásainak, közös foglalkozásoknak, és az iskolai életre hangoló 

foglalkozásoknak. Ezek eredményeként gyermek és szülő ismerősként érkezik 

az iskolába. 

 Alsó- felső tagozat átmenet 

o Ebben az évben nyugalmasabb volt az 5. osztályosok beilleszkedése, 

köszönhetően az osztályt 4. osztályban és idén az 5. osztályban tanító 

pedagógusok hatékonyabb együttműködésének, a gyerekek számára biztosított 

„türelmi időnek”. 

o A tagozatváltáshoz magyar nyelv és irodalomból, valamint matematikából saját 

mérőeszköz készül. Készítése folyamatban van. 

 Az innovatív tanítási-tanulási módszerek alkalmazása terén jelentkező teendők 

o A belső tudásmegosztás lehetőségei a pedagógusok túlterheltsége miatt 

csökkent, szinte csak az önértékelésre készülő pedagógusoknál (4 fő) történtek 

hospitálások. 

o A gyakornok mentorálása – a gyakornok jelenléte idején megtörtént. 

o 9 pedagógus vett részt szakmai továbbképzésen, melyben új módszereket, 

eszközöket ismerhettek meg. 

 Iskola tanulóinak viselkedése, tanulási morál – erkölcsi nevelés 

o Az iskola tanulóinak magatartása javulást mutat. Kirívó esemény nem történt. 

Továbbra is feladatunk erősíteni a szocializációt, az egymás elfogadásának 

képességét, a tanulók önfegyelmét, háttérbe kell szorítanunk az agresszív 

viselkedési formákat.  

o Pszichológus  mutatott utat foglalkozás keretében felsős tanulóinknak a 

stresszkezelésre, vizsgálta a közösségek fejlettségét, és utat, lehetőségeket 

mutatott a pedagógusoknak a fejlesztésre. 

o Realizálódott a  tanulószoba hatékonyságának növelése, motiváló hatással bírt, 

hogy a délutáni benntartózkodás alóli mentesítés feltétele lett a tanulási 

eredményesség. 

 A tanulás és tanítás eredményességének, a tanulói eredmények javítása a tanuló 

és szülő aktívabb bevonásával  

o A félévenkénti  egy-egy fogadóóra kihasználtsága nőtt, a szülői értekezletek 

látogatottsága stagnált. 

o Az e-napló megjelenése nem minden család esetében hozta meg a hozzá fűzött 

reményeket. Van egy szülői réteg, aki az e-napló napi szintű jelzései ellenére 

sem tájékozódik gyermeke iskolai teljesítményéről, annak ellenére, hogy nem 
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kért papíralapú tájékoztatást. (Egyes tanulók esetében akkor is megtörténik, ha 

a szülők nem kérték!) 

 Saját intézményi honlap működtetése 

o Megvalósult. 

 

1.2. Tanulmányi eredmények, magatartás, szorgalom 

 

Magatartás, szorgalom 

 alsó tagozat felső tagozat iskolai átlag 

Magatartás 4,38 3,96 4,14 

Szorgalom 4,16 3,64 3,86 

 

A magatartás eredményekben szignifikáns változás a z elmúlt évhez képest nem történt, a 

szorgalom iskolai átlaga 0,15-dal csökkent. 

Tanulmányi mutatók 

 2. 

osztály 

3. 

osztály 

4. 

osztály 

5. 

osztály 

6. 

osztály 

7. 

osztály 

8. 

osztály 

Iskolai 

átlag 

Tanulmányi 

átlag 

 

4,37 

 

4,32 

 

 

4,35 

 

 

4,18 

 

4,20 

 

3,51 

 

3,88 

 

 4,12 

 

A tanulmányi eredményeket hosszú évek után újból 2-8. évfolyam viszonylatában 

vizsgálhatjuk, hiszen a 2016/2017. tanévtől kezdődően szűnt meg a szöveges értékelés a 2. és 

3. évfolyamon. 

Ebben a tanévben a 2-8. évfolyamok átlaga 4,12 – 4 tizeddel jobb az előző évinél. Alsó 

tagozatban a matematika, felső tagozatban a természettudományos tantárgyak átlaga a 

leggyengébb. 

 

A kitűnő tanulók száma: 19 fő 

 alsó tagozat: 15 fő  

 felső tagozat: 4 fő 

Tanév végén évfolyamismétlésre kötelezett tanulók: 3 fő 

 alsó tagozat: 1 fő  

 felső tagozat: 2 fő 

A felsőtagozatban mulasztás miatt évfolyamismétlésre kötelezett tanulók jelentkeztek, 

és beiratkoztak a Szakképzési HÍD Programba. 

1.3. Tanulmányok alatti vizsgák 

 Osztályozó vizsgák: 

1 fő magántanuló tett sikeres osztályozó vizsgát.  

 Javító vizsgák 

A javítóvizsgára kötelezett tanulók száma. 8 fő. a javítóvizsga ideje: 2019.08.28. 
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1.4. Hiányzások 

 

Tanév Igazolt mulasztás 

(óra) 

Igazolatlan 

mulasztás (óra) 

1 főre jutó igazolt 

mulasztás (óra) 

1 főre jutó 

igazolatlan 

mulasztás (óra) 

alsó tagozat 5644 16 70,55 0,20 

felső tagozat 6709 263 93,18 3,65 

iskola 12353 279 81,27 1,84 

 

Az igazolt mulasztások aránya az előző évhez képest nagy mértékben nőtt (egy főre vetítve ez 

az érték 15 órával több), az igazolatlan mulasztások aránya viszont nagy mértékben csökkent, 

az egész iskolára vonatkoztatva, 1 tanulóra vetítve majd negyed részére csökkent. Komoly 

problémát jelent, hogy  3 tanuló esetében haladta meg az igazolt mulasztások mértéke a 250 

órát (közülük 2 fő Szakképzési Híd Program folytathatja tanulmányait). Az igazolatlan 

mulasztások, és kiemelten magas igazolt mulasztások miatt is a szükséges intézkedések 

megtörténtek. Egy család kivételével elegendő volt a családokkal, illetve a családgondozóval 

a kapcsolattartás a probléma megoldásához. A családi pótlék megvonására két tanuló esetében 

került sor: az egyik tanulónál segített a hatósági intézkedés, a másik tanuló esetében a 

szülővel való kapcsolatkeresés a Gyermekjóléti Szolgálat és Gyámhatóság bevonása mellett is 

eredménytelen volt.  

1.5. Bukások száma, alakulása az elmúlt évekhez képest 

 

A bukások száma az előző évivel megegyező: 11 tanuló nem tudta teljesíteni a tantervi 

követelményeket, ebből 3 fő évfolyamismétlésre kötelezett, közülük 2 fő beiratkozott a 

Szakképzési Híd Programba.  

1.6. Lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók száma 

 

2018/2019. tanév I. félév: 

2018/2019. tanév I. félévi, lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók aránya intézményi 

szinten: 71 főből 9 fő (12,7%) 

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

alapfokú nevelés-oktatásban a közepes (3)szintet: 5 fő (a tanulók 7,0 %-a) 

 A félév értékelésénél, minősítésénél a tanuló tanulmányi átlageredménye egy tanév 

alatt 1,1 mértékben romlott: 4 fő (a tanulók 5,7 %-a) 

 

2018/2019. tanév II. félév: 
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A 2017/2018. tanév második félévében lemorzsolódásban veszélyeztett tanulók létszáma: 72 

főből 10 fő (a tanulók 13,8%-a) 

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

alapfokú nevelés-oktatásban a közepes (3): 7 fő (a tanulók 9,7 %-a) 

 A félév értékelésénél, minősítésénél a tanuló tanulmányi átlageredménye egy tanév 

alatt 1,1 mértékben romlott: 3 fő (a tanulók 4,1 %-a) 

A lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók esetében nagy problémát jelent az, ha a család 

elfogadja/természetesnek tekinti a lemorzsolódást, és nem állít követelményeket, elvárásokat 

a tanuló elé. Ezeknek a tanulóknak a tanulási motivációja, az iskolai teljesítésekre irányuló 

akarata nagyon nehezen aktivizálható, a szülői támogatás hiányában esetenként szinte 

reménytelen.  

A lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók aránya csak kis mértékben csökkent az előző 

tanév végéhez képest, és kismértékben romlott az első félévhez képest az iskolai megsegítő 

eljárások ellenére is.  

Két évfolyamismétlésre utalt 15. életévét, elvégzett 6 évfolyammal rendelkező tanulót 

jelentkeztettünk a Szakképzési Híd Programba, a következő tanévtől rendeződni látszik 

életük.  

1.7. Hátrányok enyhítése 

A hátrányok enyhítésének már hagyományos  keretei kiegészültek az EFOP-1.3.9 pályázat 

nyújtotta lehetőségekkel. A tanulók számára ingyenesen tudtunk biztosítani kirándulásokat, 

színházlátogatásokat. Így azok a tanulók sem maradtak ki a lehetőségekből, akiknek a szülei 

egyébként nemtudták volna finanszírozni a gyerekek részvételét. 

Ezek: 

o Mogyoróhegy (teljes alsó tagozat; ősz) 

o Szentendre-Skanzen (teljes felső tagozat ősz, teljes alsó tagozat tavasz) 

o Komárom – Pannonhalam (teljes felső tagozat; tavasz) 

o Barangolás a fővárosban I. (alsó tagozat: jutalom, 40 fő, ősz) 

o Barangolás a fővárosban II. (felső tagozat: jutalom, 40 fő, ősz) 

o Budai hegyek (felső tagozat: jutalom, 35 fő) 

o Strázsa-hegy(alsó tagozat: jutalom, 35 fő) 

o Operatúra Papagénóval (Budapest Erkel Színház; 45 fő) 

o Hagyományok Háza (Budapest, Néprajzi Múzeum; 45 fő) 

1.8. SNI ellátás (hogyan oldotta meg az intézmény, milyen problémák vannak) 

 

Az SNI tanulók száma tanév elején 7, tanév végén 8 fő volt. A munkát 1 fő gyógypedagógus 

koordinálja, aki segíti a nevelőtestület érintett tagjait a SNI tanulók ellátásában, megtartja a 

habilitációs-rehabilitációs órákat. Az SNI tanulók ellátása eredményes volt. 

 

1.9. Tehetséggondozás, felzárkóztatás, egyéni fejlesztés  
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A tehetséggondozás tanórai lehetőségeit az egyéni tanulási utak, egyéni differenciálás 

lehetőségei (rétegmunka), kutatómunka, kiselőadások vállalása, valamint a csoportbontások 

biztosították. 

A tehetséges, az iskolai terhelést elbíró gyermekek 2 idegen nyelvet tanulnak: 3. osztálytól él 

a választható idegen nyelv – a német nyelv tanulásának lehetősége. A választott idegen 

nyelvet kis létszámú tanulócsoportban tanulják a gyermekek. 7. és 8. évfolyamon nem volt 

német csoport. 

Német anyanyelvű szülő (tanár) közreműködésével a 2013/2014. tanévben német klub 

alakult, ami folytatta munkáját, és továbbra is nagy népszerűségnek örvendett a németül 

tanuló gyermekek körében. 

A nyelvoktatásban nagy örömünkre szolgál, ha a tanulók „élőben” találkoznak idegen 

anyanyelvű emberekkel. Így nagyon különleges élményt jelentett tanulóink számára a 

Dömösön szervezett angol nyelvi tábort, ahol angol anyanyelvű tanárok foglalkoztak a 

gyermekekkel. 

A tehetséggondozás keretei a középiskolára felkészítő foglalkozások, valamint a tanulmányi 

versenyekre felkészítő foglalkozások (Kalandozó, Zrínyi Ilona matematika verseny, angol 

nyelvi levelezőverseny, egyéb levelezős versenyek), szakkörök, művészeti csoportok, a 

versenyeken való részvétel.  

A tantárgyfelosztás nyújtotta szakköri/sportköri lehetőségeket az EFOP-1.3.9 projekt 

foglalkozásai egészítették ki: színjátszókör (2); néptánc, kézműves, grafika, kerámia, 

tűzzománc, „Fő az egészség!”; „Ép testben ép lélek – Fűben fában orvosság”;  Válassz és 

mozogj! sportágválasztást segítő foglalkozások, angol nyelv, német nyelv, konyhatündérek, 

furulya. 

A felzárkóztatás legfontosabb keretét a tantárgyi korrepetálások jelentik. Minden 

évfolyamon órarendi keretek között biztosítjuk a korrepetálást magyar nyelv és irodalomból, 

valamint matematikából. A felső tagozaton ez kiegészül természettudományos tantárgyak 

korrepetálásával. Az angol nyelvből javítóvizsgára utalt tanulók száma szükségessé teszi az 

angol korrepetálások biztosítását is. 

A felzárkóztatás tanórai eszköze a differenciálás, az egyéni tanulási utakra való odafigyelés. 

A felzárkóztatást segíti alsó tagozatban a napközi otthon, felső tagozatban a tanulószoba.  

Az egyéni fejlesztés keretei több szálon futottak:  

 a HH/HHH tanulók szociális kompetenciáinak fejlesztése az osztályfőnökök által, 

 egyéni fejlesztésben részesültek a BTMN tanulók (tanítók/fejlesztő pedagógus) 

 SNI tanulók egyéni fejlesztése gyógypedagógus által. 

 

1.10. Szakmai munkacsoportok működése  

 

A munkaközösségek száma 5-ről 3-ra csökkent. Az alsó- és felső tagozatos 

munkaközösségben mindenki a feladatai szerint vett részt, az ökoiskola munkaközösség 

munkájában a témakörrel leginkább érdekelt pedagógusok kaptak szerepet. A 
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munkaközösségek ellátták feladataikat. A DÖK munkaközösség megszűnte megtorpanást 

jelentett a DÖK működésében. 

 

1.11.Tanórán kívüli tevékenységek, egyéb foglalkozások 

 

A pedagógusok feladatait bemutató táblázat tartalmazza a szakköri, sportköri és egyéb 

tanórán kívüli foglalkozásokat. A tantárgyfelosztás kereteit az EFOP-1.3.9 projekt lehetőségei 

egészítették ki. 

 

2. A belső ellenőrzés megvalósulása 

 

A munkatervben meghatározott belső ellenőrzések megtörténtek, intézkedés bevezetésére 

nem volt szükség:  

 munkaköri leírások aktualizálásra kerültek az osztályfőnökök esetében, 

 nyomon követtük az adminisztrációs tevékenységet,  

 vizsgáltuk az új ügyeleti rendszer beválását, 

 a tanév kezdéshez, záráshoz kapcsolódó tanügyi dokumentáció elkészítését, 

 óralátogatások történtek az önértékelésben résztvevő kollégáknál, napközis 

nevelőknél, új kolléga érkezésekor,  

 vizsgáltuk a TAN-TAN hatékonyságát, erdei iskola dokumentációt, középfokú 

beiskolázást, a különleges bánásmódot igénylő tanulók szakvéleményét, 

konrollvizsgálat-kérését. 

 

3. Tantárgyi mérések 

3.1. Kompetenciamérés eredményei, az eredményesség növelése érdekében tett konkrét 

lépések 

 

Idegen nyelvi mérés (angol nyelv) 

  

6. osztály 

 halott szövegértés: 92% 

 olvasott szövegértés: 73% 

 átlag: 83% 

8. osztály 

 halott szövegértés: 63% 

 olvasott szövegértés: 58% 

 átlag: 61% 

 

Az idegen nyelvi mérés eredményei az előző évhez képest javultak. Indokolható ez azzal, hogy a 6. 

osztály a kezdetektől (egyedüliként az iskolában) csoportbontásban tanulja az angol nyelvet, és a 

korrepetálás lehetősége. Az eredményességet pozitív irányban befolyásoló tényező lehetne idegen 

nyelvből a további csoportbontás. 
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Kompetenciamérés szövegértés, matematika 2018. 

 

 

A kompetenciamérés eredményei 

Év 

6. osztály 

matematika szövegértés 

EREDMÉNYEK EREDMÉNYEK 

helyi országos 

3. szint alatt 
(%) 7. szint  (%) 

helyi országos 

3. szint alatt 
(%) 7. szint  (%) 

helyi országos helyi országos helyi országos helyi országos 

2018. 1506 1499 33,3 35,6 0,0 0,3 1390 1492 55,5 23,4 0,0 1,2 

2017. 1666 1497 0,0 37,9 8,3 0,5 1532 1503 8,3 23,1 16,7 1,5 

2016. 1375 1486 68,8 40,7 0,0 0,5 1362 1494 37,6 26,2 0,0 1,3 

2015. 1677 1497 11,5 36,8 3,5 0,3 1542 1488 19,2 25,9 3,8 1,1 

Év 

8. osztály 

matematika szövegértés 

EREDMÉNYEK EREDMÉNYEK 

helyi országos 

3. szint alatt 
(%) 7. szint  (%) 

helyi országos 

3. szint alatt 
(%) 7. szint (%) 

helyi országos helyi országos helyi országos helyi országos 

2018. 1713 1614 0,0 41,6 14,3 2,2 1559 1642 14,2 12,5 0,0 5,6 

2017. 1785 1312 0,0 25,8 14,3 2,7 1662 1571 4,8 22,8 4,8 3,3 

2016. 1762 1597 0,0 20,3 20,0 2,2 1663 1568 0,0 15,0 0,0 3,7 

2015. 1667 1618 8,7 18,0 4,3 2,6 1567 1567 13,0 14,7 4,3 3,3 

 

Az intézmény kompetenciamérés eredményei 8. évfolyamon évek óta meghaladják az 

országos átlagot, ezt a szintet 6. évfolyamon nem mindig sikerül elérnünk, 2018-ban 

ez az érték 8. évfolyamon szövegértésből is alatta maradt az országos átlagnak. 

A 8. évfolyamosok eredményei az előző méréshez képest nagymértékben javultak, 

hiszen míg jóval az országos átlag alatt teljesítettek 6. évfolyamon, a 8. évfolyamos 

mérésben matematikából az országos átlag felett, szövegértésből annak közelében 

teljesítettek. A fejlődés íve látható, bizakodásra adhat okot. 

 

6. évfolyam 

2018-ban 6. évfolyam mérései matematikából az országos átlaghoz közelítenek (7 

ponttal haladják meg azt), a szövegértés pontszáma102 ponttal alatta maradt. Az 

eredmények a tanulói csoport ismeretében az elvártnak megfelelnek (a tanulók 63%-a 

BTMN tanuló), de komoly fejlesztést igényelnek. Míg matematikából a tanulók 

harmada, addig szövegértésből több, mint a fele teljesített a 3. szint alatt. Bizakodásra 

adhat okot, hogy matematikából senki nem teljesített az 1. szinten, vagy az alatt, 

szövegértésből azonban ezekben a tartományokban teljesített a tanulók 11,1%-a. A 7. 

szinten egyik mérésben sem teljesített tanulónk. 

  

8. évfolyam 

A 8. évfolyam mérési eredménye matematikából mintegy 100 ponttal meghaladja az 

országos átlagot, szövegértésből 83 ponttal alatta maradt. 3. szint alatt nem teljesített 

senki matematikából, szövegértésből a tanulók 14,2%-a, ez az országos átlaghoz 
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közelít. 7. szinten teljesített matematikából a tanulók 14,3%-a, szövegértésből ezt a 

szintet nem érte el egy tanulónk sem. 

 

Feladataink: 

 jó eredmények megőrzése, a gyenge eredmények javítása, 

 a szövegértés kompetenciájának erősítése, 

 minden évfolyamon alkalmazzuk a kompetencia alapú oktatás módszereit, 

eszközeit, 

 biztosítjuk a korrepetálásokat minden osztály számára magyar nyelv és irodalom, 

valamint matematika tantárgyakból, szükség esetén természettudományos 

tárgyakból is,  

 a szakköri kínálat folyamatos biztosításával lehetőséget adunk a tehetséges diákok 

további fejlődésére, 

 az egyéni tanulási utak támogatásával lehetőséget biztosítunk minden tanuló 

fejlődésére, 

 a BTMN tanulók fejlesztésének erősítése a kulcskompetenciák területén, 

 a szaktanárok az osztályfőnökökkel elemzik az egyéni tanulói teljesítményeket, 

beazonosítják a fejlesztendő területeket, megtervezik a fejlesztést. 

 a 8. osztályos mérésre el kell érni, hogy ne legyen a 3. szint alatt tanuló, minden 

tanulón fejlődjön. 

3.2. NETFIT mérés 

A testnevelő a NETFIT mérést elvégezte, a mérés eredményeit rögzítette az 

informatikai rendszerben. 

3.3. DIFER mérés 

A DIFER mérésben 8 tanuló vett részt, közülük 2 tanulónak kért az osztálytanító 

szakértői vizsgálatot. 

4. Versenyek, versenyeredmények 

Az intézmény fontosnak tartja, hogy tanulóink akár saját iskolai verseny, akár külsős 

versenyek formájában részt vegyenek versenyeken, vetélkedőkön. Fontosnak tartjuk az 

erőpróbát, és azt, hogy idegen helyzetben, idegen környezetben is kipróbálják magukat, ha 

csak tapasztalatszerzés céljából is, egyéni és csapatszinten egyaránt. Falusi kisiskolaként 

minden lehetőségnek, minden eredménynek örülünk, és erősítjük tanulóink önbizalmát a 

további erőpróbákhoz. 

 

 Sport 

Sikerek - Labdarúgás: 

 női megyei bajnokság (20 alkalom) 

 Bozsik torna (21 alaklom) 

o 7-9 éves korosztály 

o 13 éves korosztály 

EFOP-1.3.9:  

o őszi-, tavaszi akadályverseny 

o őszzáró focikupa 
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o Mikulás kupa 

o „Van egy kereked?” ügyességi verseny 

o Mozdulj! családi vetélkedő 

o kidobó verseny 

 Zrínyi Ilona matematika verseny 

o 21 tanuló részvétele 

 „A kétfejű sas hatalmában” Országos történelem és műveltségi verseny a Debreceni 

Bendek Elek Általános Iskolában III. helyezés 

 Bolyai Természettudományi Csapatverseny 13. helyezés 

 Láss, ne csak nézz! természetismereti verseny Sokorópátka, 4. helyezés 

 Indulj el egy úton  

o Természetismereti vetélkedő: bejutottunk az országos döntőbe, de  a 

csapattagok betegsége miatt nem tudtunk elmenni 

  „Mindent a kutyákról!”  

o egyfordulós csapatverseny- országos I. helyezés 

 Tavaszi túra 

o Egy csapat indult, a 8. osztályosok csapata 2. helyezést ért el 

 Beretzk Péter Madártani Verseny 

o 1 fő díjazott, madarásztábor Szeged, Fehér-tó 

 Saját szavalóverseny 

o közel 40 résztvevő, értékelés 2-2 évfolyamonként. 

5. Rendezvények, programok 

 5.1. Az iskolaközösség kiemelt rendezvényei  

o szeptember 

 Dök-nap: Mihály napi vígasságok 

o október 

 Állatok világnapja, rajzpályázat 

 Papírgyűjtés 

 Megemlékezés az aradi vértanúkról 6. osztály 

 „TAN-TAN” tanulásmódszertani modul 

 Őszi vígasság felső tagozatosoknak (Tök jó buli), tökfaragó verseny 

o november - december 

 Nyílt nap 

 Márton napi vígasságok (szülők, nevelők programja) 

 Karácsony projekt 

 Adventi koszorú készítése 

 Mikulás kupa 

 Luca nap 
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 Karácsonyi készülődés, más népek karácsonyai 

 Adventi gyertyagyújtás (2.) 

 Adventi vásár hangversennyel 

 Karácsonyváró műsor 

o január-február 

 Magyar Kultúra Napja 

 rendhagyó irodalomóra, színházi előadások kicsiknek - 

nagyoknak 

 az I. félév zárása 

 Tréfás farsang 

 Megemlékezés a kommunizmus áldozatairól 

 TAN-TAN tanulásmódszertani modul 

o március-április 

 Energiatakarékossági nap 

 Fenntarthatósági témahét 

 Víz világnapja 

 Föld napja 

 Nemzeti ünnep megünneplése – március 15. projekt 

 Húsvéti készülődés 

 Kastélytúra 

 Színházlátogatás 

 Ki tud többet Bozóky Mihályról? 

 Megemlékezés a holocaust áldozatairól  

 Tanítók látogatása az óvodában 

 Iskolaváró foglalkozások, beiratkozás 

 Szavalóverseny 

o május-június 

 Madarak, fák napja – természetismeret vetélkedő 

 Családi vetélkedő 

 Tavaszi akadályverseny 

 Van egy kereked? - sportverseny 

 Tanulmányi kirándulások 

 Megemlékezés a nemzeti összetartozás napjáról 

 Ki mit tud? 
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 A DÖK vezetőinek lemondása, polgár- és törpavató 

 Ballagás, tanévzáró 

5.2. A tantestület szakmai és közösségi rendezvényei, témái 

 szakmai napok 

o Kompetencia alapú módszerek megjelenése 

nyelvoktatásban, felkészülés a minősítésre 

o Átmenetek pedagógiája 

 előadók: szaktanácsadók a Győri POK-ból 

 vendégeink: a pilismaróti és dömösi óvoda 

nevelőtestületei 

5.3. Az iskola által szervezett nyári táborok  

o Napközis Erzsébet Tábor (június: 26 fő)  

Az iskola 3 tábor megszervezésére pályázott, ezek közül egy zárult sikerrel Az elnyert 

lehetőségnek köszönhetően 26 tanuló nyári táborozásra tudtunk lehetőséget biztosítani 2 fő 

pedagógus részvételével. A tábor nagy sikert, megelégedettséget aratott a tanulók és szülők 

körében egyaránt. Feladatot vállaló pedagógusok: Merczi Katalin, Mészárosné, Pintér Judit. 

Köszönet érte! 

6. Környezetvédelmi tevékenység - ökoiskola 

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

Megjelenik a hulladék szelektív gyűjtésében, az újrahasznosított anyagok használatában, 

energiatakarékos működésben (szigetelt épület, szigetelt nyílászárók), hulladékgyűjtési 

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

az 5 napos erdei iskolában, az ökofaliújságon, stb. és az ökoiskola programban. Az ökoiskola 

cím elnyerésével járó feladatainkat, az ökomunkatervben meghatározottakat teljesítettük. 

 

7. Egészségnevelés, prevenció  

Az egészségnevelés az iskolai élet egészét átszövi. Megjelenik a higiénés körülmények 

biztosításában, hogy minden tanteremben biztosított a folyóvíz, az iskolai büfé kínálatában, az 

iskolai rendezvények büféinek kínálatában, tanórák tananyagában, szűrővizsgálatokban, 

iskolaorvosi, fogorvosi ellátásban, felvilágosító előadásokban, rendezvények formájában. 

Néhány kiemelt projekt: 

 Méz-nap 

 A Víz világnapja alkalmából vetélkedő, és „csak” ivóvíz fogyasztása kampány 

 Egészségünk a tét, avagy menő az egészség! (workshopok) 

 Felvilágosító előadások az ÁNTSZ dolgozóinak bevonásával 

 

8. Gyermekvédelem 

Prevenciós munka 
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 A szociálishátránnyal küzdő tanulók feltérképezése. 

 A jelzőrendszer működtetése. 

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

kormányhivatallal. 

 IPR alkalmazása 

Rendben együttműködtünk a gyermekjóléti szolgálattal, és gyámhatósággal. Működtettük a 

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

miatt. Részt vettünk szakmaközi megbeszéléseken, esetkonferenciákon. Pedagógiai 

véleményt adtunk tanulóinkról a gyámhatóság megkeresésére. Szoros kapcsolatot tartottunk a 

családgondozókkal, esetmenedzserrel. Szakmai kapcsolatunk napi szintű, egymást segítő.  

 

9. Pályaválasztás tapasztalatai, eredményei, továbbtanulási mutatók 

 

Az intézmény pályaorientációs, a pályaválasztást, iskolaválasztást segítő tevékenysége már 

egy tanítás nélküli munkanapot kapott az intézmények eseménynaptárában. Ez azt jelentette, 

hogy a program nem csak a 7-8. osztályra koncentrálódik. Az 1-6. évfolyamon tanulók 

szakmákat ismerhettek meg külső személyek bevonásával. Tanulóink kisvállalkozásokat, 

gazdálkodókat, kézműveseket látogattak meg. Ebben a tanévben is megvalósultak 

iskolalátogatások; fogadtuk a középfokú iskolák képviselőit, akik bemutatták intézményüket; 

régi tanítványaikat, akik népszerűsítették iskolájukat, pályájukat; beszélgetések zajlottak 

tanulókkal, szülőkkel, és részt vehettek tanulóink a pályaválasztási kiállításon. 

III. AZ INTÉZMÉNY KAPCSOLATAI 

 

1. Szülőkkel való kapcsolattartás 

 

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

szülői értekezletek, nyílt napok, a HHH tanulók egyéni fejlesztéséhez kapcsolódó értékelő 

beszélgetések. A fogadóórák számát félévente 2 alkalomban határoztuk meg. 

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

programjának megvalósítását.  

A szülői munkaközösség tagjain kívül is sok szülő segítette pedagógiai munkánkat (pl. 

karácsonyi projektben ajándékok, adventi koszorú készítése, részvétel projektjeinkben, 

focisták szállítása, Családi nap, „Van egy kereked?” vetélkedő, tavaszi akadályverseny, 

tavaszi túra (Sárisáp), farsangi bál beszerzési feladatai, Gyermeknap, stb). Ez úton is 

köszönjük a mindenkori támogatást, a pedagógusnapi megemlékezést. 

A Szülői Munkaközösség kezdeményezésére az előző éveben beépült két új programelem 

hagyományt teremtett. Ezek a Márton napi vigadalom, és az adventi vásár. 

 

2. Szakmai együttműködés civil szervezetekkel, egymással, más intézménnyel  

 

Munkatervben megfogalmazott kapcsolataink megvalósultak. 
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Partner 

 

Tartalma 

 

Módja 

 

Felelős 

OH PSZE, PÉM  

 

e-mail 

 

 

intézményvezető 

 

 

GYŐRI POK 

PSZE, PÉM 

szaktanácsadás 

továbbképzések 

szakmai napok 

 

A járás általános iskolái 

segítségnyújtás  

e-mail. Látogatás 

 

intézményvezető segítségkérés 

EFOP-1.3.9 iskolák szakmai kapcsolattartás e-mail. Látogatás intézményvezető 

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

Mesevár Óvoda 

Pilismarót 

beiskolázás, óvoda-iskola 

átmenet 

egymás látogatása, 

tájékoztatás, nyílt napok 

alsós munkaközösség 

Szivárvány Óvoda 

Dömös 

beiskolázás, óvoda-iskola 

átmenet 

egymás látogatása, 

tájékoztatás, nyílt napok 

alsós munkaközösség 

Pilismarótért Alapítvány EFOP-1.3.9 projekt 

megvalósítása 

személyes kapcsolat, 

telefon, e-mail 

intézményvezető 

 

3. Városi/községi rendezvényeken, programokon való részvétel 

 

A település egyetlen iskolájaként részt veszünk a település életében: jelen vagyunk a 

rendezvényeken, ünnepi műsorral készülünk nemzeti ünnepeink alkalmából a községi 

rendezvényekre, az idősek napjára, szüreti felvonulásra, az adventi gyertyagyújtásokra, és 

megszerveztük a falu karácsonyváró műsorát, részt vettünk a falunap megszervezésében, 

lebonyolításában. Ezt a folyamatot tovább erősíti az EFOP-1.3.9 projekt megvalósítása, 

melynek alapvető célja a helyi együttműködések iskolaközpontú támogatása. A 2 éves projekt 

másfél éve nagyon nagy aktivitást sok jó közös programot, együttműködést hozott. 

Kapcsolatunk az önkormányzattal zökkenőmentes, segítik munkánkat, számon tartanak 

bennünket és számítanak ránk. 

 

IV. PÁLYÁZATOK 

 

Pályázatok feladat / esemény eredményességi mutató 

Folyamatban lévő 

projektek 

 

Ökoiskola 

Az ökoiskolai munkatervben 

meghatározott feladatok 

végrehajtásra kerültek, az új 

ökopályázat beadásra 

került. 
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EFOP-3.3.5 táborok 

az előző évi ”túlteljesítés” 

miatt ebben az évben nem 

kaptunk tábort 

EFOP-1.3.9 

2018.01.01. – 2019.12.31. 

A programok, foglalkozások 

sikeres megtartása, a 

tanulók és külső partnerek 

eredményes bevonása, 

nagyfokú együttműködés 

Erzsébet táborok 

1  sikeres pályázat, 

1  sikeres tábor 

Megvalósult, az elszámolás 

beadásra került 

 

Nyugodt, eseményekben, eredményekben gazdag tanévet zártunk. Köszönet érte minden 

résztvevőnek, támogatónak! 

 

Pilismarót, 2019.08.14. 

Fábiánné Gyimesi Lívia 

intézményvezető 


