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I. HELYZETELEMZÉS 

 

Rendkívüli tanévet zártunk 2020-ban, majd rendkívüli tanévet nyitottunk a 2020/2021. 

tanévben. Hamar kiderült, hogy milyen hátrányokat szenvedtek el a gyermekek/tanulók a 

jelenléti oktatás hiánya miatt. A közösségben való lét hiánya minden tanulót érintett. 

Különösen érezhető volt ez az első osztályosok körében, akik az óvodai lét utolsó, komoly, 

iskolaelőkészítő részéből maradtak ki. Így nagyon sok elmaradást tapasztaltunk a kicsiknél a 

szocializációt illetően. Bár a tanulók nagyon örültek a találkozásnak, a jelenléti oktatással 

való kezdésnek, mégis jellemzően mindenkit vissza kellett hívni az iskola világába. Már a 

tanév elejétől komoly erőket fordítottunk a lemaradások pótlására. 

A rendkívüli helyzet, a járványügyi intézkedések egész évben meghatározták a működést, 

korlátainkat. Igyekeztünk a legtöbbet, legjobbat kihozni lehetőségeinkből.  

1. Személyi feltételek 

 

1.1. Pedagógusok 

 

A tanévre az engedélyezett pedagóguslétszám 17 fő volt. 13 fő teljes állású, 2 fő 

részmunkaidős pedagógussal és 5 óraadóval kezdtük meg a munkát.  

Ebben a tanévben új intézményvezető-helyettessel, Varga Ildikóval kezdtük a munkát Dávid 

Éva távozása miatt. Zökkenőmentes volt az új vezető beilleszkedése, nagyon jól tudtunk 

együtt dolgozni. A tantestület tagjai hamar elfogadták, megszerették, bizalommal fordultak 

hozzá.  

Az angol nyelvet tanító pedagógus szeptember végétől betegszabadságon volt, majd 

november elején távozott. Hiányát komoly erőfeszítések árán előbb belső helyettesítéssel 

pótoltuk, majd novembertől sikerült alkalmaznunk egy kollégát. 

Egy részmunkaidős pedagógus 2021 januárjától tartósan távol volt (kórházi kezelés + 

táppénz), 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. 

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

első osztályban tapasztalt nehézségek miatt 2020 novembertől 1 fő gyógypedagógiai 

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

 

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. 
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1.4. Tartósan távollévők 

 

Ebben a tanévben Osvaldné Lik Rita volt tartósan távol, aki 2021. február elejéig töltötte 

felmentési idejét. GYES-en, Gyed-en lévő dolgozónk nem volt. Egy pedagógus január elejétől 

betegállományba kényszerült.  

1.5. Pedagógus továbbképzések 

 

Ez a tanév továbbképzési kötelezettségekkel volt terhelt: 

 6 fő elvégezte a középhaladó informatikai képzést, 

 4 új pedagógusunk a kezdő, majd folytatásként a haladó informatikai képzést, 

 2 fő a Csodaszarvas programhoz kapcsolódód képzést, 

 egy fő megkezdte tanulmányait matematika szakon. 

 

Belső továbbképzéseink témáit a lemorzsolódás csökkentése okán határoztuk meg, és 

igényeltük a Győri POK szolgáltatói kosarából. Ezek egy része már megvalósult, de maradtak 

képzések (3-4) az őszi időszakra is. 

 

A megvalósult tantestületi képzések: 

 Papp Adrienn: Digitális pedagógus 

 Neumayerné Eck Aliz: Hatékony kommunikáció pedagógus és szülő között 

 Jungerné Pőcze Gabriella: E-dia alkalmazásának lehetőségei 

 Jungerné Pőcze Gabriella: A meixner módszerbe integrálható mesezene módszer 

 Horváth Gyöngyi Klaudia: Lapbook készítés 

 Horváth Gyöngyi: kiemelt figyelem – a BTMN-es gyerekek megsegítése az osztályban 

 

 

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 rendben 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. Lehetőséget kaptunk az amortizálódott, 

fontosabb eszközök beszerzésére. A következő tanévre a KELLÓ felületén a rendeltünk az 

SNI tanulók ellátáshoz szükséges eszközöket. Problémát jelent azonban, hogy az okostáblák 

licensze lejárt, így azok „csak” kivetítőkén funkcionálnak, illetve az internetes tartalmak 

megjelenítésére szolgálnak. Szükséges lenne a SMART licenszek újbóli megszerzése.  

A kiépített WIFI hálózathoz való csatlakozásunk tanév végén megtörtént, teljes iskolai szintű 

használata a következő tanévet érinti. 
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3. Tanulói létszámadatok (tanév eleji és tanév végi) 

3.1. Természetes és számított létszám adatok évfolyamonként, osztályonként 

A tanévet 164 tanulóval kezdtük, 161 tanulóval zártuk. 4 tanuló távozott, 1 tanuló érkezett a 

tanév során. (Egy család 4 gyermekével elköltözött.)   

 

osztály létszám

napközis / 

tanuló-

szobás

felmentett

más 

település-

ről bejáró

hh hhh rgyk

lemorzso-

lódással 

veszélyez-

tetett

veszélyez-

tetett

osztályozó 

vizsgát 

tesz

javító 

vizsgára 

utasított

évismétlő

tanévi munkája 

előkészítő jellegű volt  

(1. évfolyam)

1. 19 16 0 5 5 0 5 0 0 0 0 0 3

2. 23 23 0 7 5 1 6 0 0 0 0 0 0

3. 20 17 0 7 3 1 4 0 0 0 0 0 0

4. 16 14 0 5 1 1 2 0 0 0 0 0 0

5. 22 10 0 8 2 1 3 3 0 3 0 2 0

6. 20 14 1 8 1 1 2 3 0 1 0 3 0

7. 18 7 0 9 1 0 1 2 0 1 0 1 0

8. 23 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0

összesen 161 101 1 52 18 5 23 8 0 5 0 6 3

1. Tanév végi tanulói létszám adatok

 
 

3.2. Egyéni tanrend 

 

Ebben a  tanévben két egyéni tanrend szerint haladó tanulónk volt: Balázs László 7. osztályos 

és Oláh Rikárdó 1. osztályos tanulók. Balázs László nem tudta teljesíteni a tanév 

követelményeit, tankötelezettsége megszűnt, Oláh Rikárdó szülői kérésre, szakértői javaslatra 

évfolyamot ismétel. 

3.3. HH, HHH 

 

A rendkívüli gyermekvédelmi támogatásban részesülők, valamint a HH/HHH tanulók aránya 

nem tér el jelentősen az előző éviektől. (14%/11%/3%) Továbbra is vannak azonban olyan 

tanulóink, akik nehéz körülmények között élnek, de a feltételek alapján nem kerültek be ebbe 

a körbe. Ennek ellenére ők is különleges figyelmet kapnak (kb. 3%). 

A HH/HHH tanulók számára a tanulás támogatásához biztosítottuk a napközi otthon és 

tanulószoba, valamint a felzárkóztató foglalkozások lehetőségét. 

3.4. SNI, BTMN 

 SNI tanulók száma tanév elején:  8 fő (5 %), tanév végén 9 fő (6%),  közülük 2 fő 

tanulásban akadályozott.  

 BTMN tanulók száma a tanév elején 22 fő (13%), tanév végén 23 fő (14%) 

Az intézményben magas, közel 30% a kiemelt figyelmet igénylő tanulók aránya a negatív 

póluson. Az SNI, BTMN tanulók nem azonosok a HH/HHH tanulókkal, bár van némi átfedés. 

A tanulók ellátása rendben megtörtént az intézmény alkalmazásában álló 2 fő óraadó 

gyógypedagógus/fejlesztőpedagógus, és a fejlesztésben résztvevő tanítók, tanárok 

munkájával.  
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Különösen nehéz a helyzet azokban az az osztályokban, ahol magasabb a BTMN, SNI arány. 

Ez a probléma az 1. és 5. osztályt érintette legégetőbben. A 19 fő elsős gyermek közül 6 fő 

/32%/ (4 fő BTMN, 2 fő SNI), a 21 fő ötödikes közül 6 fő /29%/ rendelkezik 

szakvéleménnyel (3 fő SNI, közülük 2 fő tanulásban akadályozott, 3 fő BTMN). Az első 

osztályban a pedagógiai asszisztens nagymértékben segítette a munkát, két tanuló esetén 

egyéni foglalkozások biztosítása vált szükségessé. A tanulásban akadályozott tanulók 

fejlődése továbbra sem kielégítő. Állandó gyógypedagógus jelenléte nélkül  speciális 

iskolában jobban fejlődhetnének. Az átvétel lehetőségét felvetettük, a szülők elzárkóztak.  

A tanórai munkában nagy szerepe van a differenciálásnak, és a kompetenciaalapú oktatás 

módszertanának. Bár komoly gondot jelent a tanulási zavar, sajátos nevelési igény, a 

nehézséget sokkal inkább a beilleszkedési/magatartási/pszichés problémák jelentik. 

 

3.5. Bejáró tanulók (település szerint) 

 

Bejáró tanulóink Dömös településről menetrendszerinti autóbusszal érkeznek. Létszámuk 52 

fő, ez a tanulólétszám kb. 32%-a. 

3.6. Tanulószobai, napközis, iskolaotthonos csoportok száma 

 

Az alsó tagozatban 4 napközis csoport, felső tagozatban 1 tanulószobai csoport működött. A 

tanulószoba vezetőjének hosszantartó betegsége miatt a második félév jelenléti időszakában a 

tanulószobás tanulókat a napközis csoportokba integráltuk. 

 

II. PEDAGÓGIAI MUNKA 

 

1. A 2020/2021. tanév pedagógiai munkájának elemzése 

Rendhagyó tanévet zártunk a 20219/2020. tanévben, és rendhagyó tanévet indítottunk 2020 

szeptemberében. Már a kezdésnél kiderült, hogy milyen hátrányokat szenvedtek az online oktatás 

keretében tanulóink. 

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 
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mindennapi munkájába 

Részlegesen megvalósult. Az 
iskolánkba újonnan 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 

A pandémiás helyzet miatt 
elmaradt.  

Témahetek Fenntarthatósági témahét 

A témahét programjának 
összeállítása, megvalósítása 

Külső szakemberek bevonása a 
program megvalósításába 

Az OH által meghirdetett 
témahéthez kapcsolódtunk, ami a 
pandémiás helyzet miatt online 
zajlott. 

 

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

Az őszi moduláris program 
megvalósult, a tavaszi program a 
pandémiás helyzet miatt elmaradt. 

A digitális oktatás bevezetése 
során azonban minden tanulónk 
sokat fejlődött az önálló 
ismeretszerzés terén. Sokat javult 
az önálló tanulás eredményessége. 

 

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. 
 

Szakköri és felzárkóztató-, fejlesztő 

foglalkozások biztosításával 

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

Folyamatban.  
Bizonyos tanulócsoportokban nagy 
problémát jelent a lemaradás, az 
SNI-, BTMN tanulók magas aránya 
(30% körüli érték) 
 
 
 
 
Tantárgyfelosztás szerint 
biztosítottuk a korrepetálásokat 
minden évfolyamon magyar nyelv 
és irodalomból és matematikából. 
Lehetőség nyílott felzárkóztató 
foglalkozásokra a 
természettudományos 
tantárgyakból és angol nyelvből. 
 
A szakköri foglalkozások a 
pandémia  miatt nem kerültek 
megtartásra.  

 
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  
 

 

Nő az évfolyamvesztés nélkül 
tovább haladó tanulók száma.  

Ebben az évben ezt nem tudtuk 
elérni. Az évfolyamismétlők száma: 
6 fő.  
 
Az igazolatlan mulasztások aránya 
több év távlatából  nagy mértékben 
csökkent, az előző évihez képest is 
javult. Az igazolatlan mulasztások 
aránya 4 tanév viszonylatában: 

 2016/2017.: 1 nap/fő 

 2017/2018.: 4 nap/fő 
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 2018/2019.: 2 óra/fő 

 2019/2020.: 2 óra/fő 

 2020/2021.:  0,6 óra/fő. 
Beavatkozás: gyermekjóléti 
szolgálatok. 
 
Erőfeszítések a lemorzsolódás 
csökkentése érdekében. 
 
A lemorzsolódással veszélyeztetett 
tanulók tanévelején feltérképezésre 
kerültek, egész tanév folyamán 
fokozott figyelmet kaptak a 
felzárkóztatásban. 

 

A kompetenciamérés 
eredményeinek megtartása, 
szükség esetén javítása. 

A 2019/2020. országos mérés a 
pandémiás helyzet miatt elmaradt. 

Az idegen nyelvi mérés iskolai 
átlaga: 66%. (Angol nyelv – a 
tanárváltás nehezítette a munkát.) 

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 

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. 
 
Az iskolai oktatás során IKT 
eszközök biztosítása rendben volt, 
de az internethozzáférés akadozott. 
A digitális oktatás bevezetése a 
tanulók és pedagógusok ebbéli 
kompetenciáit erősítette. 

SNI tanulók integrációja A megkezdett munka folytatása: 

 szakvéleményben foglaltak 

 
 
Megvalósult, sikeres a nem értelmi 
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ismerete, biztosítása 

 szorosabb kapcsolattartás a 
fejlesztő pedagógussál, 
gyógypedagógussal 

fogyatékos tanulók körében. A két 
tanulásban akadályozott tanuló 
fejlődése nem kielégítő. 

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 
 
A pandémia miatt a DÖK 
programjai elmaradtak. 
Megvalósult: papírgyűjtés  

Egészségnevelés Tanórai- és tanórán kívüli 
lehetőségek biztosítása. 
tanóra: helyi tanterv szerint 
tanórán kívül: ökomunkaterv alapján 

Egészségtudatos táplálkozás. 
Rendszeres mozgás iránti igény. 
 
Csak a tanórai keretek és az iskolai 
étkeztetés adtak rá lehetőséget. 
 

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

Az ökoiskola munkatervének 
megvalósítása 
Megvalósult - részben online. Az 
erdei iskolai program a következő 
tanév elejére került.  

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. Jó munkakapcsolat a 
gyermekjóléti szolgálatokkal, az 
iskolai szociális segítővel. Ő a nyári 
táborok munkájába is 
bekapcsolódott. 

 
 

SZAKMAI FELADATOK 
 

 A tanfelügyeleti rendszerrel kapcsolatos feladatok 

o A 2020/2021. tanévben nem volt tanfelügyeleti ellenőrzés intézményünkben. 

 A minőségfejlesztési munka tervezése, elvégzése:  

o A pandémiás helyzet miatt elmaradt 2 pedagógus és a vezető önértékelése. 

 A pedagógusok minősítési rendszerével kapcsolatos feladatok 

o A 2020/2021. tanévben Fuzik Ferenc minősítésére került sor, teljesítette a 

pedagógus II. fokozat elvárásait, eredménye 89%, megfelelt.  

 Pályaválasztás; középfokú intézményekbe történő továbbtanulás 

A beiskolázási folyamat rendben lezajlott. Bővebben a II/9. pontban. 

 

 Az előző tanév tapasztalataiból adódó feladatok 

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

az óraadók magas aránya, a tanév közben távozott pedagógus, 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 megismertetését egy-egy őszi- és tavaszi hétre 

terveztük. Az őszi program megvalósult, a tavaszi a pandémiás helyzet miatt 

elmaradt.  

 

 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 közül az utóbbiak a pandémiás helyzet miatt 

elmaradtak, a beiratkozás on-line történt.  

 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”. 

 Az innovatív tanítási-tanulási módszerek alkalmazása terén jelentkező teendők 

o A belső tudásmegosztás lehetőségei a pedagógusok túlterheltsége miatt az 

iskolai oktatás idején csökkent. A belső tudásmegosztás a digitális oktatás 

során azonban mindennapossá vált. A pedagógusok saját csoportban, vagy 

video-értekezleten megosztották tapasztalataikat, jó gyakorlataikat, 

megtanították egymást egy-egy új elem beépítésére az oktatási gyakorlatba. 

 

 Iskola tanulóinak viselkedése, tanulási morál – erkölcsi nevelés 

o Az iskola tanulóinak magatartása összességében jónak mondható, iskolai átlag: 

4,1. Az első osztályosok beiskolázása nehéznek bizonyult: a gyermekek a 

tanévet megelőző félévben nem voltak közösségben, így az évkezdés extrém 

helyzeteket is hozott. A 2020/2021. tanévben egyéb kirívó esemény nem 

történt. Ebből adódóan iskolaőri intézkedésre sem volt szükség. 

o Továbbra is feladatunk erősíteni a szocializációt, az egymás elfogadásának 

képességét, a tanulók önfegyelmét, háttérbe kell szorítanunk az agresszív 

viselkedési formákat.  

o  A tanulók szorgalma, tanulni akarása nagymértékben függ a családi 

elvárásoktól. A tanulók szorgalom átlaga négyes közelében mozog: 3,94, nem 

tér el nagy mértékben az előző évi eredményektől. 

o  A digitális oktatás során a szülők nagy erőfeszítést tettek 

gyermekük/gyermekeik támogatásáért. A tanulók nagy része ebben az oktatási 

formában is rendben teljesítette kötelességét. A papíralapon dolgozó tanulók 
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nagy része időre visszaküldte a leckét, és megpróbált teljesíteni, de volt néhány 

tanuló, akivel nagyon nehéz volt a kapcsolattartás, nem vették át a feladatokat, 

és teljesítették a feladatukat. Esetükben sor került a Gyermekjóléti Szolgálat 

megkeresésére is. 

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

és szülő aktívabb bevonásával  

o A pandémiás helyzet miatt  szülői értekezletek, fogadóórák online zajlottak. A 

pedagógusok telefonon, interneten elérhetők voltak.  

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 

kért papíralapú tájékoztatást. (Egyes tanulók esetében akkor is megtörténik, ha 

a szülők nem kérték!) 

o A digitális oktatásban - az előző tanévhez hasonlóan - sokat erősödött a szülő-

iskola kapcsolat. A Google Classroom, és a Google Meet felületeketet, 

csatornákat használtuk. A digitális oktatás megvalósult, a családok ebben a 

tanévben jobban fel voltak készülve az online oktatás fogadására. Vannak még 

olyan családok, akik nem rendelkeztek optimális háttérrel. Sok tanuló/család 

csak telefonról dolgozott, internethozzáférés hiányában az eszközkölcsönzéssel 

sem tudtunk segíteni. A szülők nagyra értékelték a segítőkészséget, a 

folyamatos támogatást, segítséget a legapróbb dolgoktól az eszközök 

kölcsönadásáig. Értékelték, hogy megpróbáltuk a családok túlterheltségét 

csökkenteni Pl.: odafigyeltünk arra, hogy a testvérek ne egyidőben írjanak 

dolgozatot, a kicsiknél akkor legyen online óra, amikor a szülő segíteni tud.  

A többgyermekes, internettel rendelkező családoknál segített, hogy Tabletet 

kölcsönözhettek a tanulók. 

 Saját intézményi honlap működtetése 

o Intézményi honlapunk működik, igyekszünk folyamatosan tájékoztatást 

biztosítani.  

1.2. Tanulmányi eredmények, magatartás, szorgalom 

A tanulmányi eredmények előző évivel való összehasonlítása előtt le kell szögeznünk, 

hogy a két tanév eredménye teljes mértékben nem összehasonlítható abból az okból, hogy 

az elmúlt tanévet digitális oktatás keretében fejeztük be, nem volt már mód a személyes 

találkozásra, és a jelenléti oktatás keretében számot adni a megszerzett tudásról – talán 

kevésbé volt reális.  
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osztály
tanulmányi 

átlag

magatartás 

átlag

szorgalom 

átlag

2. 4,62 4,74 4,43

3. 4,47 4,30 4,25

4. 4,46 4,38 4,31

5. 4,01 4,00 3,63

6. 3,31 3,74 3,63

7. 3,87 3,94 3,47

8. 3,86 3,57 3,83

intézményi 

átlag
4,09 4,10 3,94

2. Átlag eredmények osztályonként

 

 

Magatartás, szorgalom 

A magatartás iskolai eredménye 0,18-dal, a szorgalomé 0,14 -dal csökkent az előző évihez 

képest.  

 

Tanulmányi mutatók 

Ebben a tanévben a 2-8. évfolyamok átlaga 4,09. Ez a mutató 0,16-dal gyengébb az előző 

évinél.  

Alsó tagozatban az irodalom, matematika és magyar nyelv tantárgyak átlaga 4,0 körül 

mozgott, a felső tagozatos tantárgyi átlag ugyanezen tantárgyakból közelíti a 3,5-et, a magyar 

nyelv átlaga 3,2, ami a leggyengébb tantárgyi eredmény. Fontos lenne ezeknek az átlagoknak 

érdemi javítása.  



 14 

 

 
 

A kitűnő tanulók száma: 28 fő 

 alsó tagozat: 22 fő  

 felső tagozat: 6 fő 

Tanév végén senkit nem kötelezett évfolyamismétlésre a nevelőtestület. 

1.3. Tanulmányok alatti vizsgák 

 Osztályozó vizsgák: 

5 fő kapott osztályozó vizsga lehetőséget ebben a tanévben. 1 fő egyéni tanrend szerint 

tanult, ő nem tudott sikeres vizsgát tenni egyetlen tantárgyból sem, tankötelezettsége a 

tanév végén megszűnt. 4 fő a mulasztások miatt kapott lehetőséget a vizsgára. 1 fő nem 

jelent meg, ő augusztus végén javító vizsgát tehet, 1 fő sikeres vizsgát tett, további két 

tanuló osztályozó vizsgája háromnál több tantárgyól nem sikerült, az évfolyamot meg kell 

ismételniük. 

1.4. Hiányzások 

 

Tanév Igazolt mulasztás 

(óra) 

Igazolatlan 

mulasztás (óra) 

1 főre jutó igazolt 

mulasztás (óra) 

1 főre jutó 

igazolatlan 

mulasztás (óra) 

alsó tagozat 6546 5  

87 

 

0,6 felső tagozat 7459 94 

iskola 14005 99 
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Az igazolt mulasztások mértéke kb. 4000 órával nőtt az előző évihez képest a pandémia miatt. 

Az igazolatlan mulasztások értéke viszont egyharmadára csökkent. Nagy öröm, hogy öt év 

viszonylatában szinte eltűntek az igazolatlan mulasztások. 

1.5. Bukások száma, alakulása az elmúlt évekhez képest 

 

A bukások száma az előző évihez képest nőtt, 6 tanuló nem tudta teljesíteni a tanetrvi 

követelményeket, évfolyamot ismétel. A mutató az előző évi eredményhez képest 

megduplázódott, a két évvel ezelőttinek 55%-a.  

Ebben a tanévben javítóvizsgára nem kötelezett senkit a nevelőtestület. 

1.6. Lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók száma 

 

2020/2021. tanév: 

 2020/2021. tanév I. félévi, lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók aránya intézményi 

szinten: 84 főből 9 fő (10,7 %) 

 2020/2021. tanév II. félévi, lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók aránya 

intézményi szinten: 84 főből 8 fő (9,5%) 

 

Iskolai lemorzsolódás az OH jelentésben: 

 

„A köznevelési statisztika alapján a 2020/2021. tanév nappalis tanulói létszáma (5-12. 

évfolyamokon): 84 fő 

A 2020/2021. tanév I. félévében lemorzsolódásban veszélyeztett tanulók létszáma: 9 

fő (a tanulók 10,7 %-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: 9 fő (a tanulók 10,7 %-a) 

A félév értékelésénél, minősítésénél a tanuló tanulmányi átlageredménye egy félév 

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

tanulók 0,0 %-a) 

 

Az illetékes Győri Pedagógiai Oktatási Központ értékelése a 2020/2021. tanév I. 

félévére vonatkozóan: 

 

Egy félév vonatkozásában a lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók arányában 

növekedés mutatkozik. A rögzített intézményi beavatkozások komplexen átfogják a 

nevelés-oktatás területét, kiválóan alkalmasak lehetnek az adatokban mutatkozó 

veszélyeztetettségi tényezők csökkentésére. Az intézmény a korai iskolaelhagyás 

megelőzését célzó intézményi tevékenységek tervezésénél nagy hangsúlyt fektetett a 

tanulási és magatartási nehézségeket kezelő, valamint a testi, lelki, mentális 

fejlesztésre, illetve szenvedélybetegség kialakulásának és bántalmazásnak a 

megelőzésére irányuló beavatkozásokra. Számos tanulmányi eredmény javítását célzó 
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tevékenységet is megjelöltek. Az intézmény az éves igényfelmérőben megjelölt és 

igénybe is vett olyan pedagógiai-szakmai szolgáltatást, amely a pedagógusok szakmai 

módszertani felkészültségét fejlesztette. Tekintettel arra, hogy az intézmény esetében a 

lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók aránya 10% feletti javasoljuk, hogy továbbra 

is vegyék igénybe pedagógiai oktatási központunk szakmai-módszertani támogató 

szolgáltatásait: Pedagógiai Szakmai Napok rendezvényei, Tanévelőkészítő 

tanácskozások, szakmai műhelymunkák.” 

 

1.7. Hátrányok enyhítése 

A hátrányok enyhítésének már hagyományos keretei kiegészültek a LEP programmal. Ebben 

a tanévben a programok online valósutak meg a negyedik, hatodik, nyolcadik évfolyamon. A 

nyolcadikosok két programban is részt vehettek, így tudtuk pótolni az előző tanévben 

elmaradt alkalmat.  

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

 

Az SNI tanulók száma tanév végére 9 fő volt. A munkát 1 fő óraadó gyógypedagógus 

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

habilitációs-rehabilitációs és egyéb TANAK-os órákat. Az SNI tanulók ellátása általában 

eredményes volt, az enyhe értelmi fogyatékos tanulók bevonása, fejlődése nem kielégítő, az ő 

eredményes fejlesztésükhöz szükség lenne teljes státuszú gyógypedagógus jelenlétére, vagy 

ellátásukat speciális iskolában lehetne folytatni. 

A digitális oktatás során is elláttuk az SNI tanulókat. 

 

1.9. Tehetséggondozás, felzárkóztatás, egyéni fejlesztés  

 

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 nyelv tanulása kifutóban van. 

Idén már csak 6. és 8. évfolyamon tanultak órarend szerint idegen nyelvet a tanulók. A 

hetedik osztályban megmaradt németül tanuló gyerekek egyéni fejlesztőcsoportban folytatták, 

mert a csoportlétszám nem éri el a 10 főt, alsóbb évfolyamokon szakköri lehetőséget 

biztosítottunk.  

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. Ebben a tanévben ezek közül csak adott osztályra szervezett 

csoportok működhettek a pandémia miatt. A versenyek jó része elmaradt, a megrendezett 

versenyek általában online zajlottak, a Zrínyi Ilona matematika verseny megyei fordulóját 

saját iskolájukban írták meg a tanulók. 

A felzárkóztatás legfontosabb keretét a tantárgyi korrepetálások jelentik. Minden 

évfolyamon órarendi keretek között biztosítjuk a korrepetálást magyar nyelv és irodalomból, 
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valamint matematikából. A felső tagozaton ez kiegészül természettudományos tantárgyak 

korrepetálásával.  

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 

 

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

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

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

érdekelt pedagógusok kaptak szerepet. A munkaközösségek ellátták feladataikat.  

 

2. A belső ellenőrzés megvalósulása 

 

A munkatervben meghatározott belső ellenőrzések megtörténtek, intézkedés bevezetésére 

nem volt szükség:  

 nyomon követtük az adminisztrációs tevékenységet, az e-Kréta használatát, e-

ügyintézést,  

 a tanévkezdéshez, záráshoz kapcsolódó tanügyi dokumentáció elkészítését, 

 óralátogatások történtek az új kolléga érkezésekor,  

 digitális oktatás: feltöltött anyagok minősége, mennyisége, teljesíthetősége 

 vizsgáltuk a TAN-TAN hatékonyságát.  

3. Tantárgyi mérések 

3.1. Kompetenciamérés eredményei, az eredményesség növelése érdekében tett konkrét 

lépések 

 

A 2020. évi országos mérések a pandémiás helyzet miatt elmaradtak.  

2021-ben a kompetenciamérések szövegértésből és matematikából rendben lezajlottak. 

A 2021. évi idegen nyelvi mérés (angol nyelv) az alábbi eredménnyel zárult. 

 



 18 

 
 

Hatodik osztályban a tanulók 68%-a, 8. osztályban  55%-a teljesített 60% felett. 

 

Feladataink a kompetenciamérésekhez: 

 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, 

 idegen nyelvi kompetenciamérés eredményességének növeléséhez felzárkóztató, ill. 

szakköri foglalkozás biztosítása, lehetőség szerint csoportbontás, 

 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 NETFIT mérés a pandémiás helyzet miatt elmaradt.  

3.3. DIFER mérés 

A DIFER mérésben  5 tanuló vett részt. 

4. Versenyek, versenyeredmények 

Ebben a tanévben a versenyek, vetélkedők elmaradtak, vagy online kerültek megvalósításra. 

Ezért ez a tanév sem saját versenyből, sem más által szervezett versenyből nem adott gazdag 

kínálatot. 

A labdarúgó tornák megrendezésre kerültek. 

 

Versenyek, amin eredményesen szerepeltek tanulóink: 

 Országos komplex történelmi és műveltségi vetélkedő 2.és 6. helyezés 

 Zrínyi Ilona megyei matematikaverseny (díjazott: 1 fő diák és pedagógus)  

 Zöld nyomon környezetvédelmi vetélkedő (1. és 2. helyezés) 
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 német nyelvi levelezős verseny 

 angol nyelvi levelezős verseny 

5. Rendezvények, programok 

 5.1. Az iskolaközösség kiemelt rendezvényei a pandémia miatt elmaradtak. 

5.2. Az iskola által szervezett nyári táborok  

Ebben  a tanévben a pandémiás helyzet miatt a nyári tábor, nyári ügyelet új értelmet nyert, 

hiszen fontosnak találtuk azoknak a családoknak a megsegítését, akik az első félévben 

kénytelenek voltak felhasználni éves szabadságukat.  

 25. hét Csodaszarvas táborok 

 alsósok részére: természetvédelmi tábor (20 fő) 

 felsősök részére: tűzzománc tábor (17 fő) 

 26. hét  Csodaszarvas tábor 

 felsősök részére: természetvédelmi tábor (25 fő) 

A táborok napközis táborként az iskolában voltak, rendben lezajlottak, felejthetetlen élményt 

nyújtottak a táborozók számára.  

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

feladatainkat, az ökomunkatervben meghatározottakat teljesítettük, bár a feladatok nagy része 

digitálisan valósult meg.  

Az ökoiskola tevékenység színesítése érdekében pályázatot nyújtottunk be egy külső 

partnerrel iskolakert működtetésére, a pályázat sikeres volt, ebben a tanévben indult az 

iskolakert program a 3. osztályos tanulók részvételével. Munkájukat az iskolakert faliújságon 

mutatták be társaiknak. 

 

7. Egészségnevelés, prevenció  

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

biztosításában, hogy minden tanteremben biztosított a folyóvíz, az iskolai rendezvények 

büféinek kínálatában, tanórák tananyagában, szűrővizsgálatokban, iskolaorvosi, fogorvosi 

ellátásban, felvilágosító előadásokban, rendezvények formájában. ebben a tanévben csak a 

Méz-nap projekt valósulhatott meg osztálykeretben. 

8. Gyermekvédelem 

Prevenciós munka 

 A szociálishátránnyal küzdő tanulók feltérképezése. 

 A jelzőrendszer működtetése. 
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 Kapcsolat a gyermekjóléti szolgálattal, gyámhatósággal, (rendőrséggel, bírósággal), 

kormányhivatallal. 

Rendben együttműködtünk a gyermekjóléti szolgálattal, és gyámhatósággal. Működtettük a 

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

miatt. Pedagógiai véleményt adtunk tanulóinkról a gyámhatóság megkeresésére. Szoros 

kapcsolatot tartottunk a családgondozókkal, esetmenedzserrel. Az iskolai szociális segítő 

aktívan vett részt az iskola életében, a nyári táborokban is vállalt segítő szerepet. Szakmai 

kapcsolatunk napi szintű, egymást segítő.  

 

9. Pályaválasztás tapasztalatai, eredményei, továbbtanulási mutatók 

 

Az intézmény pályaorientációs, a pályaválasztást, iskolaválasztást segítő tevékenységének 

erősödése már abban is megmutatkozik, hogy az iskolák egy tanítás nélküli munkanapot a 

pályaorientációra fordítanak. Ez két évvel ezelőtt azt jelentette, hogy a tanulók szakmákat 

ismerhettek meg külső személyek bevonásával. Tanulóink kisvállalkozásokat, gazdálkodókat, 

kézműveseket látogattak meg, üzemlátogatáson vettek részt. A tavalyihoz hasonlóan, ebben a 

tanévben a minden diákot érintő program a digitális oktatás idején valósult meg a digitális 

oktatás lehetőségeit felhasználva, videók, online feladatok, játékok, feladatlapok segítségével. 

A hetedik nyolcadik osztályosok számára ebben a tanévben is megvalósultak 

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

régi tanítványaikat, akik népszerűsítették iskolájukat, pályájukat; beszélgetések zajlottak 

tanulókkal, szülőkkel. 

 

A középfokú beiskolázás rendben lezajlott, minden tanuló felvételt nyert középfokú oktatási 

intézménybe. 

 

Továbbtanulási mutatók: 

 

Iskolatípus létszám 

 

arány 

 

gimnázium 7 30% 

szakgimnázium 10 43% 

szakképző iskola 6 27% 

nem tanul tovább 0  0% 

 

Összesen 

 

23 100% 

 



 21 

III. AZ INTÉZMÉNY KAPCSOLATAI 

 

1. Szülőkkel való kapcsolattartás 

 

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

szülői értekezletek, nyílt napok, értékelő beszélgetések. A fogadóórák számát félévente 1 

alkalomban határoztuk meg. 

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

programjának megvalósítását.  

A szülőkkel való kapcsolattartás formáit a digitális oktatásra való áttérés gazdagította, élővé, 

esetenként napi rendszerességűvé tette. 

Erre a szoros együttműködésre kívánunk építeni a következő tanévben. 

 

2. Szakmai együttműködés civil szervezetekkel, egymással, más intézménnyel  

 

Munkatervben megfogalmazott kapcsolataink megvalósultak, bár nagy részük online módon. 

Nem tervezett szaktanácsadói tevékenységet kértünk az új - angol nyelvet oktató - pedagógus 

támogatására.  

A szaktanácsadói támogatás online zajlott, az egész tanévben számíthatott kollégánk a 

szaktanácsadó támogatására.  

 

 
 

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 
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3. Városi/községi rendezvényeken, programokon való részvétel 

A település kiemelt rendezvényei a pandémia miatt elmaradtak. 

 

 IV. PÁLYÁZATOK  

 

 

Pályázatok feladat / esemény eredményességi mutató 

Folyamatban lévő 

projektek 

 

Ökoiskola 

Az ökoiskolai munkatervben 

meghatározott feladatok 

végrehajtásra kerültek, az új 

ökopályázat beadásra 

került, az ökoiskola címet 

újból elnyertük 

Csodaszarvas 

táborok (3 tábor) 

megvalósult a 25.és 26. 

héten 

EFOP-1.3.9 

A projekt lezárult. 

Fenntartási időszak. 

A projekt teljes körű 

ellenőrzése 2020 

decemberében megtörtént. 

 

V. Feladataink a következő tanévre 

 

Az előttünk álló tanévek fontos feladata olyan intézkedések, folyamatok elindítása, amik 

segítik az integrációt, és ezáltal segítenek abban, hogy a lemorzsolódással veszélyeztetett 

tanulók arányát csökkenthessük. Már van tapasztalatunk arról, hogy a digitális oktatás milyen 

hátrányokat eredményezett. Ezek enyhítésére nemcsak a tanulás-tanításban, hanem a 

szocializáció erősítésében, a tanulók pszichés fejlődésének támogatásában is komoly 

feladataink vannak. Ezért fontosnak tartjuk iskolapszichológus alkalmazását néhány órában az 

engedélyezett státuszszámon felül, az „alapozás” hatékonyabbá tételét indokolt esetben 

csoportbontással, a felzárkóztató, fejlesztő foglalkozások további biztosítását, a szocializáció 

erősítését alsó tagozatban erre kialakított foglalkozáson, az esélyegyenlőség növelését közös 

közösségi programok által, és szeretnénk bevezetni az E-DIA alkalmazását (mérési, értékelési 

rendszer támogatása az E-DIA által). 

 

 

 

A furcsa tanévet kezdtünk, és zártunk a pandémiás helyzet miatt. A tanév első felében 

igyekeztünk orvosolni az első hullám okozta károkat, miközben az iskola a szülők elől zárva 

volt, a közösségi élet programjai, eseményei, a több tanulócsoportot érintő foglalkozások 

elmaradtak. Az iskolai ünnepélyeket osztálykeretben, vagy online ünnepeltük, maszkot 
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hordtunk, fertőtlenítettünk. Betartottuk, betartattuk a szabályokat. Majd márciustól újból jött a 

digitális oktatás. Vártuk a visszatérést, a jelenlétet, de májusban már nagyon nehéz volt 

visszaültetni a padba a felsős gyerekeket. Iskolaőr vigyázott ránk, bár intézkednie nem kellett. 

Továbbképzéseken vettünk részt, Csodaszarvas táborokat szerveztünk, bonyolítottunk le. A 

Covid 19 átalakította terveinket, a digitális oktatásra való áttérés más koncepciót, 

kapcsolatrendszert, feladatmegoldást követelt.  

Az előző évi tapasztalatok sokat segítettek abban, hogy hatékonyabbak lehessünk. Legjobb 

tudásunk szerint próbáltunk helytállni, minden érintettet támogatni abban, hogy képes legyen 

a megfelelésre. A helyi megítélés szerint jól vettük az akadályokat. 

Mégis hiányérzettel zárjuk a tanévet, hisz mindaz hiányzott az életünkből, ami az iskolát a 

tanításon-tanuláson kívül iskolává teszi: az iskolai közösségi programok, közös játék, közös 

élmények, örömök, maga a közösségi lét. Hiányzott ez nekünk felnőtteknek, és talán sokkal 

jobban a gyerekeknek.  

Remélem, hogy a munkánkat ennek a tapasztalatnak a birtokában még jobban tudjuk majd 

végezni egy jelenléti, korlátozásoktól mentes új tanévben. 

 

Köszönöm minden résztvevő lelkiismeretes munkáját, és a tankerület támogatását, hogy 

segítettek elérni céljainkat, megoldani feladatainkat. 

 

Pilismarót, 2020.08.11. 

Fábiánné Gyimesi Lívia 

intézményvezető 




