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1. Pedagógiai folyamatok 

1.1 Beszámoló az éves munkaterv, intézkedési tervek megvalósításáról 

Kiemelt célkitűzések megvalósítása 

1. A 2013-as NAT felmenő rendszerű bevezetése. Az új tantervekhez kapcsolódó tanügyi 

dokumentációk elkészítése. 

Az új NAT felmenő rendszerű bevezetését folytattuk. A Helyi tantervünkhöz kapcsolódó 

tanügyi dokumentációk elkészültek. 

2. Kapcsolat felvétele a százhalombattai Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és 

Alapfokú Művészeti Iskolával tanulói és tanári szinten. 

Látogatás a százhalombattai iskolába: 

1. alkalom (március): Énekkari bemutató (katonadalok) – tanulói program 

2015.04.20-án iskolánk énekkara részt vett a koncerten, nagy szeretettel látták vendégül 

tanulóinkat. 

2. alkalom (április): Az inkluzív pedagógiai módszerek, valamint a kummulatív 

értékelés alkalmazása az angol nyelvi órán. Tanít: Bercsényiné Kántor Judit. – tanári 

program 

Kommunikációs félreértés miatt a látogatás elmaradt. 

Fogadjuk a százhalombattai iskola nevelőit, diákjait: 

1. alkalom (november): A mesefolyam és zenezörej módszer alkalmazása 1. osztályban 

+ beszélgetés a módszer kidolgozójával, Ványi Ágnes logopédus szakértővel – tanári 

program 

2014.11.19-én Szerzőné Fiedler Mónika bemutató óráját látogatták a kőrösis kollégák (7 

fő). 

2. alkalom (április 23.) Duna Szimfonikusok – Mosolygó muzsika előadása, vendéglátás 

– tanulói program 

 A kórusvezető tanárnő elfoglaltsága miatt elmaradt. 

Vezetői találkozó 2 alkalommal 

Az októberi találkozó Törökbálinton megvalósult. 

3. A referencia - intézményi cím megszerzése. Az ezzel kapcsolatos minősítési eljárási 

folyamatban való részvétel: iskolai dokumentációk feltöltése az ellenőrző felületre, 

felkészülés a helyszíni ellenőrzés folyamatára.  

A szükséges anyagokat a megadott határidőig feltöltöttük a felületre, visszajelzés is 

érkezett a feltöltés sikerességéről. 

A portfóliót elkészítettük, helyszíni látogatásra nem került sor. 
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Bemutató foglalkozás és műhelymunka szervezése (hálózat-építés) az alábbi témákban: 

ÖKO-projektnap (tankerületi szintű bemutató nap) 2014. november 7-én. 

A projektnapot nagy sikerrel – sok hospitálóval – megtartottuk. 

Nemzetiségi német nyelvóra „digisuli” technikák alkalmazásával (tankerületi szintű 

bemutató óra) 2015. 03. 24-én 

Izsák Dávid a bemutató órát sok érdeklődő kollégának sikerrel megtartotta. 

4. Kiemelt feladatunk ebben a tanévben az Office365 rendszer bevezetése és használata 

iskolánkban. Fontosnak tartjuk, hogy iskolánk is „digisulivá” váljon.  

Jelen beszámoló 6.3-as pontjában a pedagógusok által kezdeményezett innovációk címszó 

alatt található a beszámoló a megvalósulásról. 

Intézkedési tervek 

A Kompetencia-mérés értékelése 2014. című dokumentumban megfogalmazott fejlesztési 

feladatokat megvalósítottuk. 

1.2 Az intézmény alapdokumentumainak (PP, SZMSZ, házirend) módosításának okáról szóló 

beszámoló 

2015.01.26-án módosítottuk az alábbi dokumentumainkat: 

Dokumentum 

megnevezése 
Módosítás 

Pedagógiai program 

1. A Netfit rendszer szabályozása bekerült a programba. 

2. Előnybe részesül felvételnél és átvételnél a HH-s tanuló. 

3. Módosult a ”A tanulmányok alatti vizsgaszabályzat” a vizsgatantárgyak 

tekintetében. 

Házirend 

1. Módosult a ”A tanulmányok alatti vizsgaszabályzat” a vizsgatantárgyak 

tekintetében. 

2. A Tankönyvellátás szabályozása bekerült a Házirendbe. 

3. Bekerült, hogy a szabadidős foglalkozásokról való igazolatlan hiányzás 

is szankcionálható. 

4. Újraszabályoztuk a mobiltelefon, laptop iskolai használatát. 

SzMSz 
1. Az érintett pedagógusok munkaköri leírásába bekerült a NETFIT-

rendszer működtetése. 
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2. Személyiség- és közösségfejlesztés 

2.1  A tanulók szociális helyzete 

Tanulóink szociális helyzetét ismerjük. 

Az ismeretszerzés módjai: 

- az osztályfőnökök személyes kapcsolattartása a szülőkkel 

- konzultáció, kapcsolattartás a Segítő Kéz Szolgálat munkatársaival 

- a településen lakó pedagógusok személyes tapasztalatai  

- az iskolaorvossal és az iskolai védőnővel való rendszeres konzultáció 

2.2  Gyermekvédelmi munka 

1. Személyi és tárgyi feltételek 

A feladatok ellátását a két tagozaton külön végezzük, de gyakran dolgozunk össze pl. 

testvérek esetében. 

Elsődleges segítőink az osztályfőnökök.  

Néhány esetben a Segítő Kéz Szakszolgálattól érkezett jelzés. 

Szükség esetén személyesen tartjuk a kapcsolatot a családokkal, szülőkkel. 

A családsegítő lehetőségeihez mérten gyorsan reagál a megkereséseinkre, de az átalakított 

pedagógiai szakszolgálatok és szakértői bizottságok lassú munkavégzése komoly 

problémákat okoz az intézményben. 

A munkánk végzéséhez szükséges dokumentumok mindig rendelkezésünkre álltak. 

2. Kiemelt célok és feladatok 

A törvényi előírások és az iskolai tapasztalatok alapján a következő kiemelt feladataink 

voltak: 

 a gyermekvédelmi dokumentáció folyamatos frissítése 

 kapcsolattartás a partnerekkel (kollégák, szülők, Segítő Kéz Szolgálat, stb.) 

 hátrányos, halmozottan hátrányos és veszélyeztetett tanulók nyilvántartása 

 a tankönyvtámogatás jogosultságának felmérése 

 az osztálykirándulásokra kapható támogatás felmérése 

 magatartási problémák, tanulási nehézségek, igazolatlan mulasztások jelzés

 

3. Tapasztalataink összegzése 

a) A gyermekek és szülők gazdasági, társadalmi jellemzői 

A szülők iskolázottságáról, foglalkoztatásáról, életkörülményeiről és szokásairól 

intézményünk nem vezet (és nem is vezethet) nyilvántartást. Az osztályfőnökök ismerhetik 

ezeket a körülményeket a szülőkkel való személyes kapcsolattartásnak köszönhetően, ill. 

egyes adatok nyomai fellelhetők a HH és HHH kategóriák megállapításakor. 

Tanulóink létszáma: 648 fő. Összességében a gyermekek 6,6 %-a hátrányos helyzetű: 
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Hátrányos helyzetű 
Halmozottan hátrányos 

helyzetű 
Veszélyeztetett 

alsós felsős alsós felsős alsós felsős 

9 14 2 3 8 7 

Összesen Összesen Összesen 

23 (3,56%) 5 (0,77 %) 15 (2,32%) 

Aggályosnak tartjuk, hogy míg statisztikailag évről-évre csökken a hátrányos helyzetű 

gyermekek száma, ezt nem érzékeljük az iskolában, továbbra is küszködnek a szegénységgel 

azok a családok, akik már nem tartoznak egyetlen „hátrányos kategóriába” sem. Ennek a 

jelenségnek köszönhető, hogy arányaiban nőtt a kollégák által veszélyeztetettnek tartott 

gyermekek száma. 

A tanulók életkörülményei szélsőséges skálán mozognak, egyaránt találunk luxusvillákban 

élőket és nyaralóházakban tengődőket. Az osztályokban gyakori jelenség az egymást 

támogató magatartás a szülők körében is. Az iskolai dolgozók figyelmessége, a tárgyi 

feltételek biztosítása (pl. könyvtárunk, MMMH ingyenes internet), a sok ingyenes vagy 

rendkívül kedvezményes árú kulturális program (Duna Zenekar, színház, Volf György 

Könyvtár, kirándulások, vetélkedők, sportversenyek) segítik a leszakadók számának 

csökkentését, a leszakadás mérséklését. 

A BTMN és SNI tanulók száma ebben a tanévben a következőképpen alakult: 

 Integráltan oktatott SNI státuszú tanulók: 9 fő 

 BTM státuszú tanuló az alsó tagozaton 19, fő felső tagozaton 29 fő, összesen 48 

gyermek 

Gondot okoz, hogy néhány szülővel nem tudunk együttműködni a gyermek fejlesztése 

érdekében, mert 

 nem fogadják el a problémát, 

 nem hajlandóak vizsgálatra vinni gyermeküket, 

 nem ismertetik velünk a vizsgálatok eredményét. 

Több esetben a Segítő Kéz Szakszolgálat, vagy az iskolaorvos támogatásával sikerült 

tisztázni a gyermekek körül kialakult krízist, de előfordult, hogy team-megbeszélések sem 

hoztak eredményt. 

b) Kedvezményes vagy ingyenes szolgáltatások 

A problémákkal küszködő családok helyzetét segíti az ingyenes tankönyv, az ingyenes 

vagy 50%-os étkezés és az osztálykirándulások kiadásainak támogatása. 
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Étkezés 

Étkezést vesz igénybe a tanulók többsége, 467 gyermek (tanulók 72,4%-a). Ebből 

támogatást kap 225 tanuló (48%) a következő indokokkal és mértékben: 

 

Ebben a tanévben is kaptak az alsó tagozatos gyerekek naponta egy pohár tejet és egy db 

gyümölcsöt. 

Tankönyvek 

 Az alsó tagozaton 92 tanulónk volt jogosult az ingyenes tankönyvekre (3-4. 

évfolyamon). Emellett a törvényi változások értelmében az 1. és 2. évfolyamon 

minden tanuló ingyenesen kapta meg a tankönyveit.  

 A felső tagozaton 100 tanulónk igényelte az ingyenes tankönyveket. 

 

  

Étkezési támogatás

nem étkezik 178 fő

teljes áron étkezik 243 fő

ingyenesen étkezik 64 gyermek

50% támogatást kap 160 tanuló
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A kísérleti tankönyvekből tanítók véleménye 

Második osztályos kísérleti tankönyvek értékelése 

Olvasókönyv: 

Előnyei: 

Az életkori sajátosságoknak megfelel, mert az illusztrációk szépek – bár némelyik 

illusztráció igen gyermeteg-, a tankönyv színvilága, színhasználata jól vezeti a gyermekek 

figyelmét.  

Megfelel a tantervi követelményeknek. Segítségével fel lehet dolgozni az ismereteket. 

A tananyag felépítése mértéktartó. Szemléletes, feladatai gondolkodtatók, jól átgondoltak. 

Különféle tanítási formák alkalmazására ösztönöz. 

Az olvasókönyv szerkezete lehetővé teszi, hogy az olvasástechnikai gyakorlatoktól 

eljussunk a szövegfeldolgozásig. A szavak értelmezését képekkel és szómagyarázattal is 

segíti. 

Különös figyelmet fordít a szólások, közmondások megértésére. 

Hátrányai: 

Nem segíti a folyamatos olvasás kialakulását a hosszabb szavak kiemelésével, 

szótagolásával. 

Aránytalanul soknak tartjuk a verseket és azok elhelyezése a könyvben sem praktikus. Sok, 

a könyvben szereplő írás, nem a gyermekek életkori sajátosságainak megfelelő. Sokszor 

kevésbé igényes átdolgozásokat tartalmaz. 

A munkafüzet feladatai nem segítették az olvasmányok feldolgozását. 

Nyelvtankönyv: 

Átgondolatlan, nem az életkori sajátosságoknak megfelelő. Jó ötlet a képes 

tartalomjegyzék, de témafelvezetésre alkalmatlan.  

A témakörök sorrendje nem alkalmazkodik a másodikos tananyag logikus felépítéséhez. 

A feladatok utasításai túl hosszúak, bonyolultak. 

A legjobb szándékkal sem tudtuk a könyvet használni kiegészítés nélkül. 

Magyar nyelv és kommunikáció tankönyv és munkafüzet 5-6.: 

Kísérleti tankönyv  

Elemzésünket négy alapvető dimenzió szerint készítettük el: 

szaktudományi 

nyelvi (stiláris) 

pedagógiai-didaktikai 

könyvészeti 
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Szaktudományi szempontból a következőket állapítottuk meg: 

- a tankönyvek és munkafüzetek korszerűek, a tudomány jelenlegi állásának megfelel a 

tartalmuk 

- a tananyagrészek jól tagoltak, egymásra épülnek  

- az elsajátítást segítő gyakorlati példák, feladatok nem elegendőek és sokszínűek 

- a munkafüzet feladatainak sorrendisége fordított a tananyag elsajátításában  

(OFI: Magyar nyelv és kommunikáció munkafüzet 5., 11. p.: „1. Írj tíz szót, 

amelyben összeolvadás történik!”  

12. p.: „4. Írd be a táblázat megfelelő oszlopába az alábbi szavakat!” 

Összeolvadás vagy hasonulás történik? ) 

vagy túlzottan sok példát (itt-ott 40-45) sorol fel egy-egy feladat megoldásához 

(OFI: Magyar nyelv és kommunikáció munkafüzet 6.: 4. p. 2. feladat; 35. p. 3. feladat; 

55. p. 1. feladat) 

Pedagógiai-didaktikai szempontok (tanulhatóság) alapján: 

- a tananyag több esetben áttekinthetetlen, a vizuális beállítottságú gyermekek számára 

nincs áttekinthetően rendszerezve a tananyag lényege 

- a megértést és elsajátítást segítő ábrák sok esetben elvesznek a betűk rengetegében 

(OFI: Magyar nyelv és kommunikáció tankönyv 5.:  60. p., 62. p.) 

- az illusztrációk elsősorban dekorációs célokat szolgálnak, kevésbé alkalmasak az 

ismeretek rendszerezésére, a lényeg kiemelésére 

- a nagyobb tananyagrészek végén található összefoglaló ábrák segítik a diákokat a 

felkészülésben, azonban rendszerező kérdések nem szerepelnek 

Nyelvi (stiláris) szempontok alapján: 

- az irodalmi köznyelv normáinak nem felel meg, több helyen pongyola szóhasználat 

jellemzi (OFI: Magyar nyelv és kommunikáció tankönyv 5.:  68. p.: „azt a szót kellett 

rávágnod”; 69. p.: „az elsők között ez ugrik be”; 34. p.: „Még felsorolni is sok ezt a 

rengeteg mindent!” 

- leereszkedő, leegyszerűsített nyelvi megfogalmazás figyelhető meg (OFI:Magyar 

nyelv és kommunikáció tankönyv 6.: 9. p.: „Most már jobban érted?” ) 

Könyvészeti szempontok alapján: 

- zsúfolt, átláthatatlan a tananyagok tagolása, ezáltal nehezíti a tanulók önálló tanulását 

- a puha borítása miatt nem tartjuk megfelelőnek a tartós használatra 

Osztálykirándulások támogatása 

A Zimándy Iskolánkért Művelődési Alapítvány rendszeresen támogatja intézményünk 

tanulóit. Hagyománynak tekinthető, hogy az osztálykirándulás terheit enyhítik. Ebben a 

tanévben: 

 alsó tagozaton 41 gyermek kapott támogatást 

 felső tagozaton 40 gyermek 
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c) Szociális problémák, deviancia 

Alsó tagozat 

 Az első két évfolyamon az átlagosnál kevesebb hátrányos vagy halmozottan hátrányos 

helyzetű gyermek tanul. A csökkenés lehetséges oka az iskolaotthon és a kislétszámú 

osztályok megszűnése. 

 Az osztálykirándulások támogatását sok gyermek esetében érezték szükségesnek az 

osztályfőnökök. Ez is arra mutat, hogy megnövekedett a létminimum közelében 

tengődő családok száma.  

 Egy szociális okok miatt védelembe vett gyermekről tudunk (gyermek elhelyezési 

vita, új kapcsolat a háttérben). 

 Egy család tudomásunk szerint kiesett a rendszeres szociális támogatásban részesülők 

köréből, de a három fiúgyermeket (2 alsó és egy felső tagozatos) a pedagógusok 

veszélyeztetettnek jelezték. 

 Vannak gyermekek, akik folyamatosan a látókörünkben vannak magatartási 

problémák miatt. 

 Kevesebb megkeresés érkezett kollégák és szülők részéről, de kaptunk jelzéseket az 

egyházi képviselőktől is.  

 A Segítő kéz Szakszolgálat felé elhanyagolás, mulasztás, bántalmazás miatt kellett 

jelzést tennünk. 

 Team-megbeszéléseken, családlátogatáson vettünk részt. 

 

Felső tagozat 

 a felső tagozaton az előző évhez képest csökkent a hátrányos helyzetű és a 

halmozottan hátrányos helyzetű tanulók száma  

 az előző évek során tapasztalt csökkenés tovább folytatódott az igazolatlan 

mulasztások terén  

 jellemzően magatartási problémák miatt teljesítettük jelzőrendszeri kötelességünket 

 folyamatos problémák mutatkoznak néhány családnál (köztük olyan családoknál is, 

amelyek kiestek a rendszeres szociális juttatások köréből). 

d) Prevenciós munka 

Alsó tagozaton az egészséges életmód kialakítása kapta a legnagyobb hangsúlyt: 

o helyes táplálkozás, 

o dohányzás ártalmai, 

o személyi higiénia. 

A téma feldolgozásában az iskola védőnője, Kádár Edit is segítségünkre volt. 

Felső tagozaton, a védőnői szolgálattal együttműködve megtörtént a dohányzás ártalmait 

bemutató prevenciós előadás, rendhagyó osztályfőnöki óra keretében, valamint szexuális 

felvilágosítást is kaptak a hetedik osztályos tanulók. 
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4. Terveink, feladataink 

A gondozott tanulók sorsát folyamatosan nyomon követjük, rendszeres kapcsolatot 

ápolunk a szülőkkel, kollégákkal, a Segítő Kéz Szakszolgálattal. 

A törvényi változások a gyermekvédelmi munkára is hatással lehetnek, ezért fokozott 

figyelemmel kell kísérnünk a rendeleteket. 

A nevelési tanácsadó helyére lépő pedagógiai szakszolgálatok hatásköre a mai napig nem 

tisztázott. Előfordul, hogy egy teljes tanév alatt nem sikerül szakvéleményt kiállítani, ami 

hatékonyabbá tehetné a fejlesztést, és különböző kedvezmények biztosításával sikeresebbé 

válhatna a gyermekek iskolai teljesítménye. 

Sajnos néhány esetben a kollégák a gyors ügyintézés érdekében nem jelezték felénk a 

problémákat, hanem közvetlenül a szakszolgálatoktól kértek segítséget. A naprakész 

nyilvántartás érdekében fontos a párbeszéd, ennek rendszeres keretet szeretnénk adni. Ennek 

érdekében a következő tanévtől havi rendszerességgel kilátogat az iskolánkba Kiss 

Bernadett, a Segítő Kéz Szakszolgálat szakmai vezetője, így a kollégák közvetlen tanácsot, 

segítséget kérhetnek tőle. 

Tervezzük alapítványok, egyesületek, szervezetek felkutatását, amelyek segíthetik a 

prevenciós munkát. 

Iskolai védőnő prevenciós munkája 

7. osztályos szülőknek szülői értekezleten előadást tartása a" HPV oltás" előnyeiről. 

Az 1. osztályosok hallás- és látásvizsgálata. 

Egész évben pediculósis hajvizsgálat. 

Felvilágosító órák az alábbi osztályokban: 

3. évfolyamon: " Személyi higiéné" 

4. évfolyamon: "Menstruációról " 

5. évfolyamon: "Helyes Táplálkozásról" 

6. évfolyamon: "Dohányzásról" 

7-8. évfolyamon: Szexuális felvilágosítás, születés, fertőző nemi betegségekről 

SNI-s tanulóknak filmvetítés és beszélgetés a táplálkozásról 

Érzékenyítő program 

Agárdi Szilvia és Weisz Fanni előadásában a felső tagozatosoknak a fogyatékkal élő 

emberek iránt. 
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Szociális problémák összesítése  

– az iskolapszichológusi szolgáltatás körébe bekerülő tanulókról 

A 2014/2015-ös tanévben az iskolapszichológusi szolgáltatásba egyéni foglalkozás 

keretében bekerülő tanulók száma 30 fő volt. Közülük az alsó tagozathoz tartozik 17 fő, a 

felső tagozathoz 13 fő. Nemi megoszlásuk szerint 16 fő fiú és 14 fő lány.  

Az előforduló problémák csoportokba szedhetőek. Ezek, nem fontossági sorrendben a 

következők: 

 Autizmus spektrum zavar, pervazív fejlődési zavarok 

 A magatartás zavarai 

 Tanulási nehézségek 

 Szorongás, teljesítményromlás 

 Önbizalomhiány 

 A figyelem zavarai, figyelmi nehézségek 

 Pályaválasztási kérdések 

 Gyász 

 Értelmi sérültség 

 Családi kapcsolati problémák 

 Agresszió 

 Beilleszkedési nehézségek 

A 30 fő eloszlását a kategóriák mentén az alábbi táblázat mutatja be. Mivel több gyermek 

több kategóriába is besorolható, ez plusz értékként jelenik meg a táblázatban, és 

leolvashatóvá válik az, hogy egy adott probléma hány gyermeket érint az ellátottak közül. 

 

Kategória neve 
Tanulók 

száma 

Nemi 

eloszlás 

fiú lány 

Autizmus spektrum zavar, pervazív fejlődési 

zavarok 
4 4 - 

A magatartás zavarai 9 5 4 

Tanulási nehézségek 2 1 1 

Szorongás, teljesítményromlás 8 3 5 

Önbizalomhiány 4 2 2 

A figyelem zavarai, figyelmi nehézségek 3 2 1 

Pályaválasztási kérdések 4 1 3 

Gyász 2 1 1 

Értelmi sérültség 2 2 - 

Családi kapcsolati problémák 4 2 2 

Agresszió 5 4 1 

Beilleszkedési nehézségek 4 3 1 
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A táblázatból látszik, hogy a legnépesebb csoport a magatartás zavarai, melybe olyan 

magatartási problémás gyerekeket soroltam, ami még nem minősül kifejezett agressziónak. 

Ezt követi a szorongás, és teljesítményromlás kategória, majd az agresszió kategóriája. 

Összességében a fiúknál több probléma fordul elő, mint a lányoknál, és ezek inkább kifelé, a 

környezet felé fordulnak, míg a lányoknál inkább az önmaguk felé fordulás jellemző.  

További 10 fő azoknak a száma, akik az ellátásba nem kerültek be, de szüleikkel vagy 

tanáraikkal konzultáltunk róluk. Ennek oka vagy a továbbirányítás volt, 7 esetben, vagy a 

szülők nem kívántak részt venni a szolgáltatásban, 1 esetben, vagy pedig az 

osztályfőnökökkel konzultálva ők vitték tovább az ügyet, 2 esetben. Az itt előforduló 

problémákat a következő táblázat szemlélteti: 

Kategória neve 
Tanulók 

száma 

Nemi 

eloszlás 

fiú lány 

Autizmus spektrum zavar, pervazív fejlődési 

zavarok 
1 1 - 

A magatartás zavarai 4 3 1 

Szorongás, teljesítményromlás 2 - 2 

Családi kapcsolati problémák 4 1 3 

Agresszió 2 2 - 

Beilleszkedési nehézségek 3 3 - 

Bullying 2 1 1 

A táblázat alapján látható, hogy előtérben vannak a komolyabb, osztályközösségeket is 

érintő problémák, és a fiúk túlsúlya itt is megmutatkozik. Egy új kategória, a bullying is 

megjelent, melynél szintén a továbbirányításnál döntöttünk, illetve a jövőben közösségi 

foglalkozások szervezésénél.  

A tanév során összesen 6 osztályban tartottam csoportfoglalkozásokat. Ebből 4 osztályban 

voltak pályaválasztási csoportfoglalkozások, és 2 osztályban közösségépítő 

csoportfoglalkozások. Utóbbi szükségessége azért merült fel, mert az osztályfőnökök úgy 

érezték, hogy az osztályukba járó több tanuló olyan viselkedési, magatartási problémákkal 

rendelkezik, mely hátráltatja az elfogadó, összetartó közösségi légkör kialakulását. Mindkét 

osztály az alsó tagozatból került ki.  

Fontos hangsúlyozni, hogy az eloszlás nem adhat képet az intézmény valós jellemzőiről, 

hiszen a rejtett, vagy ellátásba még nem kerülő problémák átrajzolhatják ezt a képet. Valós 

adatok egy szülőkkel, tanulókkal és osztályfőnökökkel is kitöltött, és statisztikai 

programmal elemzett kérdőívből nyerhetőek, amennyiben annak kitöltése önkénes, és 

őszinteségen alapul. 
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2.3 Az iskolaközösség kiemelt rendezvényei 

Mint minden esztendőben, ebben is igyekeztünk minden iskolai ünnepet színvonalas 

műsorral ünnepélyesé tenni. Kollégáink és a szereplő tanulók lelkiismeretesen készültek az 

előadásokra. 

A táblázatba a 2014-15-ös tanév ünnepeit szerepeltetjük: 

IDŐPONT ÜNNEP HELYSZÍN MEGJEGYZÉS 

2014.08.31. Ünnepélyes évnyitó Tornacsarnok  

2014.10.06. Megemlékezés az aradi vértanúkról  Műsor az iskolarádióban 

2014.10.22. Megemlékezés 1956. október 23-áról MMMH iskolai ünnepi műsor 

2014.12.05. Mikulás ünnep  Suli-buli a ftg-on 

2014.12.19. Karácsonyi ünnepi műsor Díszterem + osztálykeretben 

2015.02.06.  Farsang        
atg: osztálykeretben 

ftg: Díszterem 

2015.03.13. Megemlékezés 1848. március 15-ről MMMH ünnepi műsor 

2015.04.10. Költészet napja  
Ünnepi műsor az 

iskolarádióban 

2015.05.04. Anyák napja  Atg-on, osztálykeretben 

2015.05.28. Koszorúzás a Pedagógus kopjafánál új temető  

2015.06.04. Nemzeti összetartozás napja  
Ünnepi műsor az 

iskolarádióban 

2015.06.05. 
„Zimándy Záró” 

a Zimándy-plakettek átadása 
MMMH 

Válogatás a tanév 

legsikeresebb produkcióiból 

2015.06.12. Ballagás Tornacsarnok  

2015.06.19. Tanévzáró ünnepély Tornacsarnok  

 

2.4 Települési rendezvények, programok 

A város alábbi rendezvényein, programjain vettünk részt: 

- Kerekdomb – futás 2015. 10. 11-én 

- TIFO – sportnap az Ifjúsági Önkormányzat szervezésében (a kupát elhoztuk!) 

- Volf György Anyanyelvi Verseny 

- „Törökbálinti Ősz” a Bokréta tánccsoport fellépése az Pest Megyei Iparkamara 

rendezvényén 

- koszorúzás az aradi vértanúk napján, október 6-án a régi temetőben 

- koszorúzás október 23-án a városi ünnepség keretében 

- adventkor az iskola kórusa kísérte a Ghymes Együttest a fellépéskor 

- Iskolánk tanulói és tanárai adtak műsort a Kitelepítési megemlékezésen 

- a Sváb – bálon felléptek a Bokréta táncegyüttes tagjai 

- koszorúzás március 15-én Zimándy Ignác sírjánál a városi ünnepség keretében 

koszorúzás a Pedagógusok kopjafájánál pedagógus-napon  
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2.5 A tantestület szakmai és közösségi rendezvényei 

- 2018. október 18. tantestületi kirándulás (Lajosmizse, Kecskemét)) 

- az utolsó decemberi tanítási napon közös karácsonyi műsoros ebéd a Díszteremben, 

- 2015.03.27-én az alapítvány jótékonysági előadásán süteményvásár 

- közös műsoros búcsúvacsora német testvériskola látogatásakor 

- közös „bogrács” vacsora az Erasmus+ projekt keretében iskolánkba érkezett lengyel, 

olasz, román és török kollégákkal, 

- a tanévzáró ünnepély után közös vacsora a belső udvaron,  

- a székelyudvarhelyi kollégák fogadása 2015. június 26-30. között. 

Szakmai rendezvények 

- Nevelőtestületi továbbképzés Érzelmi intelligencia címmel előadó: Dr. Uzsalyné Pécsi 

Rita (2014.11.17.) 

- Hálózatépítés, olvasástanítás a Mesezene módszer alapján 2014.11.19-én, tanított: 

Szerzőné Fiedler Mónika 

- Hálózatépítés, ÖKO-projektnap 2015. 11. 07-én (FTG) 

- Nevelőtestületi továbbképzés Motiváció címmel előadó: Dr. Uzsalyné Pécsi Rita 

(2015.03.02.) 

- Hálózatépítés, bemutató óra „E-learning a Zimándyban” címmel 2015.03. 24-én, 

tanított: Izsák Dávid
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3. Eredmények 

3.1  Kompetenciamérések eredményei 

Az intézmény mérési eredményének viszonyítása az országos átlaghoz és a hozzá hasonló intézmények átlagához 

A mérés 

éve 

Képzési 

forma 

Matematika 6. évfolyam- ÁTLAGEREDMÉNY (MEGBÍZHATÓSÁGI-TARTOMÁNNYAL) 

A telephelyen  Országos 

Össze-

hason-

lítás  

Az első viszonyítási csoport A második viszonyítási csoport 

Neve  Eredménye 

Össze-

hason-

lítás  

Neve  Eredménye Összehasonlítás  

2014 
általános 

iskola 
1538 

(1498;1577) 

1491 

(1490;1492)  

Városi 

általános 

iskola 

1473 

(1472;1475)  

Közepes 

városok 

általános isk. 

1483 

(1481;1485)  

2013 
általános 

iskola 
1553 

(1518;1589) 

1489 

(1488;1490)  

Városi 

általános 

iskola 

1470 

(1469;1472)  

Közepes 

városok 

általános isk. 

1478 

(1476,1481)  

Az intézmény mérési eredményének viszonyítása az országos átlaghoz és a hozzá hasonló intézmények átlagához 

A mérés 

éve 

Képzési 

forma 

Matematika 8. évfolyam- ÁTLAGEREDMÉNY (MEGBÍZHATÓSÁGI-TARTOMÁNNYAL) 

A telephelyen  Országos 

Össze-

hason-

lítás  

Az első viszonyítási csoport A második viszonyítási csoport 

Neve  Eredménye 

Össze-

hason-

lítás  

Neve  Eredménye Összehasonlítás  

2014 
általános 

iskola 
1687 

(1628;1749) 

1617 

(1616;1618)  

Városi 

általános 

iskola 

1593 

(1590;1595)  

Közepes 

városok 

általános isk. 

1601 

(1598;1604)  

2013 

általános 

iskola 
1616 

(1568;1661) 

1620 

(1620;1622)  

Városi 

általános 

iskola 

1595 

(1593;1597)  

Közepes 

városok 

általános isk. 

1603 

(1600;1605)  

Az intézmény mérési eredményének viszonyítása az országos átlaghoz és a hozzá hasonló intézmények átlagához 
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A mérés 

éve 

Képzési 

forma 

Szövegértés 6. évfolyam- ÁTLAGEREDMÉNY (MEGBÍZHATÓSÁGI-TARTOMÁNNYAL) 

A telephelyen  Országos 

Össze-

hason-

lítás  

Az első viszonyítási csoport A második viszonyítási csoport 

Neve  Eredménye 

Össze-

hason-

lítás  

Neve  Eredménye Összehasonlítás  

2014 
általános 

iskola 
1527 

(1481;1581) 

1481 

(1480;1482)  

Városi 

általános 

iskola 

1460 

(1458;1462)  

Közepes 

városok 

általános isk. 

1471 

(1468;1474)  

2013 
általános 

iskola 
1575 

(1522;1621) 

1497 

(1496;1498)  

Városi 

általános 

iskola 

1478 

(1476;1480)  

Közepes 

városok 

általános isk. 

1489 

(1486;1492)  

Az intézmény mérési eredményének viszonyítása az országos átlaghoz és a hozzá hasonló intézmények átlagához 

A mérés 

éve 

Képzési 

forma 

Szövegértés 8. évfolyam- ÁTLAGEREDMÉNY (MEGBÍZHATÓSÁGI-TARTOMÁNNYAL) 

A telephelyen  Országos 

Össze-

hason-

lítás  

Az első viszonyítási csoport A második viszonyítási csoport 

Neve  Eredménye 

Össze-

hason-

lítás  

Neve  Eredménye Összehasonlítás  

2014 
általános 

iskola 
1566 

(1505;1644) 

1557 

(1556;1558)  

Városi 

általános 

iskola 

1531 

(1529;1534)  

Közepes 

városok 

általános isk. 

1541 

(1538;1544)  

2013 
általános 

iskola 
1577 

(1533;1622) 

1555 

(1554;1557)  

Városi 

általános 

iskola 

1529 

(1527;1531)  

Közepes 

városok 

általános isk. 

1540 

(1537;1543)  
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Idegen nyelvi mérés angol nyelv 

A mérésben részt vett tanulók létszáma: 

 6.b: 20 fő  

 6.c: 26 fő 

 8.b: 7 fő 

 8.c:  22 fő 

 8.d: 3 fő 

Összesen: 78 tanuló 

Csoportonkénti eredmények: 

 csoport hallott szöveg olvasott szöveg átlag 

1. 6.b (KM) 83% 83% 83% 

2. 6.b (MT) 57% 67% 63% 

3. 6.c (KM) 71% 79% 75% 

4. 6.c (BB) 98% 95% 97% 

5. 8.b (BB) 84% 69% 77% 

6. 8.c (KM) 83% 80% 81% 

7. 8.c (BB) 95% 88% 92% 

8. 8.d (BB) 83% 68% 76% 

 átlag: 82% 79% 81% 

Összességében megállapíthatjuk, hogy az iskola diákjai számára nem okoz problémát a 6. 

évfolyamon az A1, illetve a nyolcadik évfolyamon az A2 szint teljesítése a vizsgált 

(hallásértés és olvasásértés) készségekből az iskola helyi tantervében meghatározott 

érvényben lévő óraszám mellett. 

Idegen nyelvi mérés német nyelv 

A mérésben részt vett tanulók létszáma: 

 6.a 19 fő 

 8.ax 2 fő 

 8.b 11 fő 

 8.dx 5 fő 

Csoportonként az eredmények: 

 csoport hallott szöveg olvasott szöveg átlag 

1. 6.a (ID) 92% 88% 90% 

2. 6.a (BE) 97% 98% 98% 

3. 8.ax (KHM) 57% 37% 48% 

4. 8.b (BE) 72% 72% 72% 

5. 8.dx (KHM) 57% 66% 62% 

 átlag: 75% 72% 74% 

A hatodik a osztályban a diákok heti 5 tanórában tanulják a német nyelvet, ez magyarázza 

a kimagasló eredményt. A többi csoportban lévő tanulók heti 3 órában tanulták a célnyelvet, 

az ő eredményüket is elfogadhatónak nevezzük, különösen akkor, ha figyelembe vesszük, 

hogy a tanulók a nyelvi mérést a ballagásuk előtti napon írták. 
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3.2  Tanév végi eredmények 

Év végi mérés eredmények az alsó tagozaton 

 

osztály 
olvasás - 

szövegértés 
nyelvtan tollbamondás 

általános 

matematikai 

mérés 

rutin 

számolás 

2.a 85% 87% 4,2 hiba/fö 87 % 93 % 

2.b 85% 84% (86%) 10hiba/fö (6hiba/fő) 86 % 80% (83%) 

2.c 80 % 83% 
11hiba/fö 

(8 hiba/fő) 
71 % 79% 

2.d 85 % 85,3% 
5,1hiba/fő 

(2 hiba/fő) 
73 % (77%) 81% (87%) 

  

 

  

osztály 
olvasás - 

szövegértés 
írás tollbamondás 

általános matematikai 

mérés 

számolási 

rutin 

1.a 93,5% 85% 4,7 hiba/fő 88% 91,8% 

1.b 
87,2% 

(89,9) 

82,2% 

(89,1) 

5,27hiba/fő 

(3,2 hiba/fő) 

79,9% 

(82,2) 

88,4% 

(91,1) 

1.c 96% 92% 2,8 hiba/fő 91,2% 94% 

1.d 98,3% 92% 4,2 hiba/fő 89,2% 90% 

osztály 
szépirodalmi 

szöveg 

ismeretterj. 

szöveg 
nyelvtan tollbamondás matematika 

számolási 

rutin 

3.a 89 % 81% 84,4% 9 hiba/fő 87,4% 86 % 

3.b 80% 87% 80% 14 hiba/fő 81 % 80 % 

3.c 84,1% 82,7% 83,3% 10,2hiba/fő 86,1% 83 % 

osztály 
ismeretterjesztő 

szöveg 

felhasználói 

szöveg 

magyar 

nyelv 
tollbamondás matematika 

számolási 

rutin 

4.a 89,7 % 94 % 86 % 84% 83 % 95% 

4.b 80 % 88,6 % 83 %  78,5% 68,9 % 72% 

4.c 88 % 96 % 85 % 89,4 % 73 % 85% 

4.d 86 % 91 % 84 % 86% 81 % 84% 
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Tanév végi felmérések eredményei a felső tagozaton 

Magyar nyelvtan/ helyesírás 

osztály év eleji  félévi  év végi  

 hiba/fő jegy hiba/fő jegy hiba/fő jegy 

5.a 14 3 9,6 3,2 9 3,2 

5.b 14 2,7 10,5 3,26 14,9 2,87 

5.ab 4,7 4,5 3 4,75 3,28 4,68 

6.a 4,1 4,47 5,9 4,15 6 4,04 

6.b 6,9 4 7,5 3,89 9,41 3,52 

6.c 5,4 4,2 9,4 3,2 6,64 4 

7.a 6 4,22 4,3 4,47 6,67 4,17 

7.b 18,3 2,4 12,3 2,9 7 3,93 

7.c 7,3 3,3 7 3,7 5 4,2 

8.a 3 4,68 3 4,81 5,54 4,25 

8.b 7,5 3,5 10,5 3 11 3,1 

8.c 7 3,8 3,5 4,5 5 4,1 

8.d 6 3,9 4,5 4,1 7,5 3,7 

8.ad 26 1,5 22 2,5 27 1,71 
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Matematika 

osztály jegyátlag százalék 

5.a 4,125 80,3% 

5.b 2,7 53% 

5.x 4,7 91,6% 

6.a 3,75 68% 

6.b 3,1 60% 

6.c 3,4 69% 

7.a 3,9 71% 

7.b 3,2 54% 

7.c 4,4 88% 

8.a 3,3 68,8% 

8.b 2,6 47% 

8.c 3,7 66% 

8.d 3,3 58% 

8.ad 3,0 58% 

tagozat 

összesen 

 

3,49 

 
66,35% 

Német nyelv 

osztály jegyátlag 

5.a (nemz. német) 4,05 

6.a (nemz. német) 4,31 

7.a (nemz. német) 3,55 

7.b 3,1 

8.a (nemz. német) 4,1 

8.b 2,0 

8.d (nemz. német) 3,8 

8.ax 3,33 

8.dx 2,6 

3.3  Versenyeredmények: országos szint, megyei szint, tankerületi szint, települési szint 

 

  

ORSZÁGOS VERSENYEREDMÉNYEK 2014-15 

Verseny megnevezése Évfolyam Elért eredmények 

Kiskobak Országos Világismereti Verseny 4. 26. 47. helyezés 

Bolyai Matematika Csapatverseny 5. 17. helyezés 

Kockakobak Országos Matematikaverseny 6. 1. helyezés 

Zínyi Ilona Matematikaverseny 6. 17. helyezés 

Nemzetközi Kenguru Matematikaverseny 6. 1. helyezés 
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MEGYEI VERSENYEREDMÉNYEK 2014-15 

Verseny megnevezése Évfolyam Elért eredmények 

Bolyai Matematika Csapatverseny 4. 16. helyezés 

Bolyai Matematika Csapatverseny 5. 1. helyezés 

Bolyai Matematika Csapatverseny 6. 6. helyezés 

Bolyai Matematika Csapatverseny 7. 3. helyezés 

Bolyai Matematika Csapatverseny 8. 6. helyezés 

Zínyi Ilona Matematikaverseny 3. 17. helyezés 

Zínyi Ilona Matematikaverseny 5. 6. 10. helyezés 

Zínyi Ilona Matematikaverseny 6. 2. helyezés 

Zínyi Ilona Matematika Csapatverseny 5. 2. helyezés 

Zínyi Ilona Matematika Csapatverseny 6. 3. helyezés 

Zínyi Ilona Matematika Csapatverseny 7. 7. helyezés 

Nemzetközi Kenguru Matematikaverseny 6. 1. helyezés 

Nemzetközi Kenguru Matematikaverseny 7. 4. helyezés 

Kockakobak Országos Matematikaverseny 3. 11. helyezés 

Kockakobak Országos Matematikaverseny 5. 10. helyezés 

Kockakobak Országos Matematikaverseny 6. 1. helyezés 

Nemzetközi Kenguru Matematikaverseny 2. 7. helyezés 

Bendegúz anyanyelvi verseny 5. 3. helyezés 

Bendegúz anyanyelvi verseny 2. 3. helyezés 

Bolyai anyanyelvi verseny 5. 3. 5. helyezés 

Bolyai anyanyelvi verseny 6. 5. helyezés 

Bolyai anyanyelvi verseny 8. 7. helyezés 

Bolyai természettudományos csapatverseny 7. 3. helyezés 

Bolyai természettudományos csapatverseny 5. 4. helyezés 

Teleki Pál Országos Földrajz-Földtan Verseny 7. 2. helyezés 
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Sportversenyeken elért eredmények: 

Pest Megyei Diákolimpia csapat: 

 III. korcsoportos teremlabdarúgó körzeti bajnokság IV. helyezés 

 IV. korcsoportos teremlabdarúgó körzeti bajnokság IV. helyezés 

 B33 Kosárlabda Diákolimpia területi elődöntő VI. helyezés  

Egyéni: 

 BMX Diákolimpia Területi Elődöntő V. korcsoport I. helyezés  

 BMX Diákolimpia Területi Elődöntő IV. korcsoport II. helyezés  

 Sí Diákolimpia Országos Döntő „A” kategória fiú III. helyezés 

 Sí Diákolimpia Országos Döntő „A” kategória lány II. helyezés 

  

TANKERÜLETI VERSENYEREDMÉNYEK 2014-15 

Verseny megnevezése Évfolyam Elért eredmények 

Pátyi Vers- és Prózamondó Verseny 2. 1. 4. helyezés 

Pátyi Vers- és Prózamondó Verseny 8. 4. helyezés 

Kazinczy "Szép Magyar Beszéd" verseny 5. 3. helyezés 

Érdi Tankerületi Német Verseny 8. 1. 4. helyezés 

Alsós IQ csapatverseny 
alsó 

tagozat 
3. helyezés 

EGYÉB VERSENYEREDMÉNYEK 2014-15 

Verseny megnevezése Évfolyam Elért eredmények 

XXI. Amfiteátrum Kupa 5. 5. helyezés 

XXI. Amfiteátrum Kupa 6. 9. helyezés 

XXI. Amfiteátrum Kupa csapatverseny 5. és 6. 6. helyezés 

Spelling Bee angol verseny 5. 1. helyezés 

Volf György Anyanyelvi Verseny 5. 1. 3. 4. 6. helyezés 

Volf György Anyanyelvi Verseny 6. 2. 3. 5. 6. helyezés 

Volf György Anyanyelvi Verseny 7. 3. 5. 6. helyezés 

Volf György Anyanyelvi Verseny 8. 1. 2. 3. 4. 5. helyezés 
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3.4  Továbbtanulási mutatók 

A pályaválasztás tapasztalatai, eredményei 

A 2014-15-ös tanévben is kiemelt jelentőségű feladatunk volt 8. osztályos tanulóink 

beiskolázása. 

A továbbtanulási időszak 2014 októberében kezdődött.  A tanulók az osztályfőnököktől 

részletes tájékoztatást kaptak a felvételi eljárás menetrendjéről. A középiskolákból érkezett 

ismertetők alapján és iskolalátogatásokkal tájékozódhattak a gimnáziumok, 

szakközépiskolák, szakiskolák által nyújtott lehetőségekről. 2014. december 9-ig adhatták 

be tanulóink az előzetes jelentkezési lapokat a központi írásbeli vizsgákra. 2015. január 13-

án pályaválasztási szülői értekezletet tartottunk, ahol tájékoztattuk a szülőket a felvételi 

eljárásról, a felvételi lapok kitöltésének módjáról. Február 13-ig minden tanulónk 

jelentkezési lapját továbbítottuk a középiskoláknak, az adatlapokat pedig a Felvételi 

Központnak. Márciusban- az igényeknek megfelelően- az adatlapok módosítása is 

megtörtént. 

Tanulóink 66,25%-át az adatlapon első helyen megjelölt középiskolába vették fel. A 

pótfelvételi eljárásban 80 tanulóból 2 főnek kellett részt venni (2,5%), közülük egynek még 

jelenleg sincs iskolája. 1 fő magántanuló Németországban tanul tovább. 

Ebben a tanévben a legtöbb tanulónk gimnáziumban folytatja középiskolai tanulmányait 

(43%). A gimnáziumokban továbbtanulók közül 18 fő nyelvi előkészítő osztályban kezdi 

meg középiskolás éveit. 

Hasonló arányú (39%) a szakközépiskolában továbbtanulók száma, közülük 8 fő nyelvi 

előkészítő osztályban tanul tovább. Szakiskolába tanulóink 18%-át iskoláztuk be, ez az 

arány magasabb, mint az előző tanévben volt. 

A továbbtanulási időszak lezárult, végzős tanulóinkat - egy kivételével – sikeresen 

beiskoláztuk. 

 

8.a 14 5 0 
19 

(1 mgt.) 

8.b 4 6 7 

17 

(1 tanuló 

pótfelvételi) 

8.c 13 9 1 23 

8.d 3 11 6 20 

Összesen 34 31 14 81 
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3.5  Vizsgaeredmények 

A tantárgyi vizsgák eredményei a felső tagozaton 

A 2014-15-ös tanévben az éves munkatervben meghatározott rendben történt tanulóink 

vizsgáztatása 6-8. évfolyamon félévkor illetve év végén.  

A vizsgákat alapos felkészülési időszak előzte meg. A diákok által önállóan kidolgozott 

tételeket a szaktanárok ellenőrizték, javították. A nehezebben haladó tanulóknak egyéni 

konzultációs lehetőségeket biztosítottak. A tanítási órák keretében próba felelésekkel is 

készültek a vizsgákra. 

Szóbeli és írásbeli vizsgákra is sor került ebben a tanévben. Szóbeli vizsga volt 

történelemből, fizikából, magyar irodalomból, németből (8. évfolyamon). Írásbeli vizsgát 

tartottunk magyar nyelvtanból és németből (6. évfolyamon). A szóbeli vizsgán a diákok 

tételt húztak, annak kidolgozására és a felkészülésre időt kaptak. A tanulók nagy többsége 

felkészülten, kellő biztonsággal felépített feleletekkel érkezett, ez a jó eredményeken is 

meglátszik. Azokban a csoportokban, osztályokban, ahol többen tanulási, magatartási 

problémákkal küzdenek kevésbé sikerültek jól a vizsgák, ezért nagy különbségek 

mutatkoznak az eredményekben. A vizsga sok diák számára teljesen új, ismeretlen szituáció, 

le kell győzniük izgalmukat, a szóbeli megnyilatkozással kapcsolatos félelmeiket.  

Az ebben a tanévben érvényben lévő vizsgarend a 2015-16-os évtől a nevelőtestület 

döntése értelmében jelentősen változik. A kialakított új vizsgarend fókuszában a 

középiskolai felvételi áll. Célunk, hogy diákjaink minél eredményesebben vegyenek részt a 

központi írásbeli vizsgán. 
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Elért eredmények: 

 

3.6  Elismerések 

Zimándy-plakett kitüntetésben részesült: 

felnőtt kategóriában:   

 Szkibáné Czinder Éva tanárnő 

 Dr. Ritvay Judit iskolaorvos 

tanulói kategóriában:  

 Csűrös Enikő 8.d 

 Merényi Dóra 8.a 

 Müller Dóra 8.d 

„Jó tanuló, jó sportoló” díjat kaptak:  

 Szőke Kitti 3.a 

 Vörös Kristóf 6.c 

ÉVFOLYAM FÉLÉVKOR ÉV VÉGÉN 

6. évfolyam 

NÉMET 

a nemzetiségi németet 

tanulóknak, 6.a osztály 

elért eredmény: 4,37 

 

7. évfolyam 

TÖRTÉNELEM 

elért eredmények: 

7.a: 4,6 

7.b: 4,9 

7.c: 4,9 

FIZIKA 

elért eredmények: 

7.a: 4,25 

7.b: 3,69 

7.c: 4,75 

8. évfolyam 

MAGYAR IRODALOM 

elért eredmények: 

               8.a : 4,8 

               8. b : 3,3 

               8. c : 4,2 

               8. d : 4,3 

              8.ad : 3,7 

MAGYAR NYELVTAN 

elért eredmények: 

               8.a : 4,1 

               8. b : 2,8 

               8. c : 3,9 

               8. d : 3,5 

              8. ad: 2,5 

NÉMET 

a nemzetiségi németet 

tanulóknak 

elért eredmények: 

8.a : 4,1 

8.d : 3,8 
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3.7  Lemorzsolódási mutatók (évismétlők, magántanulók, kimaradók, lemaradók) 

Lemorzsolódási mutatók évfolyamonkénti bontásban a 2014-15. tanévben 

 

    

      

Három tantárgyból évfolyamismétlésre bukott tanulónk nincs. 

Egy-két tantárgyból bukó tanulók száma: 14 tanuló. 

Szülői kérésre az 1. évfolyamot 3 tanuló ismétli a következő tanévben. 

Magántanulóink száma 8 fő. 

3.8 Elégedettségmérés eredményei (szülő, pedagógus, tanuló) 

A tanév folyamán elégedettségmérést nem végeztünk. 

3.9 Neveltségi mutatók 

Ebben a tanévben neveltségi szintfelmérést tanulóink körében nem végeztünk. 

Az iskola tanulóinak magatartás átlaga a tanévben 4,45. Tanulóink döntő többségben jó 

magatartású, jól nevelt, kiegyensúlyozott gyermekek. Természetesen vannak magatartási 

zavarral küzdő tanulóink is. Az ő esetükben szakemberek bevonásával, 

esetmegbeszélésekkel, drámapedagógiai módszertan alkalmazásával próbálunk 

eredményeket elérni. 

Úgy ítéljük meg, hogy az órai magatartás a legtöbb osztályban problémamentes, a nyugodt 

munkavégzéshez adott. Az óraközi szünetekben tanulóink magatartása, egymással való 

kapcsolattartása nem minden esetben követi az iskola által megkövetelt, Házirendjében 

rögzített viselkedési normákat. Erre nevelőinknek a továbbiakban nagyobb hangsúlyt kell 

fektetniük. 

  

Évfolyam 
Tanulmányi eredmény 

közepes alatti 

Megelőző tanévhez 

képest 1,1 mértékű 

romlás 
Összegezve 

Első  3 0 3 

Második 0 0 0 

Harmadik 0 0 0 

Negyedik 1 0 1 

Ötödik 0 0 0 

Hatodik 7 0 7 

Hetedik 7 0 7 

Nyolcadik 12 0 12 

SNI. I. 0 0 0 

SNI. II. 0 0 0 

Iskola összesen 30 0 30 
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PPTV ( passzív szókincs)

3.10 A belépő gyermekek felkészültsége 

Év eleji szűrővizsgálatok 
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4% 11%

78%

6%

1%

Raven (logikai képességek)

értékelhetetlen

átlag feletti

átlagos

átlag alatti

kiváló

 

Mind a négy osztályban az átlagos övezetbe eső logikai képességekkel rendelkező tanulók 

száma a legnagyobb. Az évfolyamon tanul átlag feletti és kiváló logikai képességekkel 

rendelkező tanuló. Csak egy tanuló nem éri el az átlagos logikai képességek szintjét. 

Az elsős tanulók 93 %- a az életkorának megfelelő, vagy annál fejlettebb passzív 

szókinccsel rendelkezik, a teszt csak 7%-uk esetében jelez elmaradást. Diszlexia-

veszélyeztetettnek 18 tanuló bizonyult. A veszélyeztetettség mértéke határozta meg 

fejlesztésüket. 

3.11 Tehetséggondozás, felzárkóztatás, egyéni fejlesztés (SNI, BTMN…) 

Fejlesztés a 2014/15. tanévben 

1. Ellátott tanulók száma: 126 fő 

Megoszlása: 

  BTMN           SNI 

integrált   szegregált 

Szakvéleménye                         

         nincs 

Kontrollvizsgálat      Új 

vizsgálat 

Alsó 

tagozat 

 

19 fő 

 

1 fő 

 

4 fő 

 

59 fő 

 

10 fő 

 

15 fő 

Felső 

tagozat 

 

29 fő 

 

6 fő 

 

- 

 

8 fő 

 

16 fő 

 

3 fő 

2. Terápiák 

Általános 

fejl., 

diszlexia 

prevenció 

Diszlexia, 

olvasás, 

szövegértés 

Diszgráfia, 

helyesírás 

Diszkalkulia, 

matematika 

Pöszeség Egyéb 

(többféle 

terápia) 

Ellátatlan 

36 fő 40 fő 10 fő 4 fő 7 fő      21 fő 8 fő 
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Ellátatlanság okai: 

 autizmus specifikus terapeuta hiánya 

 szülő nem igényli (pl. 8. o. –ban a felvételire kellett a papír) 

 a szakvélemény a tanév utolsó felében érkezett meg 

 a gyerek nem vesz részt az órákon, kimarad 

3. Fejlesztéssel kapcsolatos feladataink 

Terápiás feladatok: 

 Év eleji szűrővizsgálatok az első évfolyamon 

 A terápiára szorulók kiválasztása, a szakvéleménnyel rendelkezők csoportokba 

sorolása, órarend készítése 

 Fejlesztési tervek írása 

 Folyamatdiagnózis, fejlesztés adminisztrálása 

Vizsgálatok: 

 Szülő vagy pedagógus kezdeményezésére felmérés végzése, probléma- feltárás, 

pedagógiai vélemény készítése 

 Konzultáció a kezdeményezővel a vizsgálati kérelem beadásának feltételeiről, a 

beszerzendő igazolásokról, nyilatkozatokról, majd a kitöltött kérelem postázása 

 Szakvélemények nyilvántartása, kontrollvizsgálatok indítása, nyomon követése 

Konzultációk: 

 kollégákkal, 

 szülőkkel, 

 „home training” – szülő megtanítása bizonyos terápiás lépésekre, amit otthon 

végez, a fejlődés ellenőrzése. 
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3.12 Az intézmény tanórán kívüli szabadidős tevékenysége 

  

Időpont Program megnevezése 

2014. szeptember 

TIFO sportnap 

Duna Szimfonikus Zenekar előadása 

Erzsébet-tábor (matematika tehetséggondozó) 

Szüret a törökbálinti almásban 

2014. október 

Kerekdomb-futás 

Őszi papírgyűjtés 

Duna Szimfonikus Zenekar előadása 

Látogatás a Csoki Múzeumban 

2014. november 

Márton-napi lámpás felvonulás 

Duna Szimfonikus Zenekar előadása 

Játékos sorverseny az ATG-n 

Tök fesztivál, tök faragó verseny 

2014. december 

Mikulás-buli 

Karácsonyi vásár 

Adventi délután 

Ghymes koncert énekkarunk közreműködésével 

A Cantabile kórus karácsonyi hangversenye 

Karácsonyi kántálás 

2015. január Szitakötő-projektnap 

2015. február 

Farsang 

Duna Szimfonikus Zenekar előadása 

Történelmi játszóház a felső tagozaton 

2015. március 

Duna Szimfonikus Zenekar előadása 

Jótékonysági előadás az al. javára 

Ovisuli foglalkozások 

2015. április 

Duna Szimfonikus Zenekar előadása 

Zimándy-nap 

„Határtalanul” előkészítő projektnap 

Énekkarunk részt vett a százhalombattai Kőrösi iskola 

énekkarának előadásán 

Tavaszi papírgyűjtés 

Húsvéti vásár 

Látogatás a Fővárosi Nagycirkuszban 

A süsseni testvériskola tanulóinak 5 napos programja 
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A tanévben havi rendszerességgel az alsó tagozatos osztályok rendhagyó technika órákon 

és a MMMH színházi előadásain vettek részt. 

3.13 Az intézmény speciális képzési kínálatának eredményessége 

Az iskola a következő domináns képzési irányokat működteti: 

 nemzetiségi német nyelvoktatás az 1. évfolyamtól 8. évfolyamig, 

 emelt óraszámú magyar nyelv és irodalom – matematika oktatás az 1. évfolyamtól  

8. évfolyamig, 

 emelt óraszámú angol nyelv - informatika oktatás az 1. évfolyamtól 8. évfolyamig, 

 sajátos nevelési igényű tanulók oktatása az 1. évfolyamtól 8. évfolyamig. 

A település sváb gyökereiből adódóan keresett oktatási forma a német nemzetiségű nyelv 

oktatása. Ebben a tanévben 2 német nemzetiségű első osztályt indítottunk a szülők kérésére. 

Kiemelt célkitűzésünk, hogy legjobb tanulóink 8. év végén államilag elismert középfokú 

nyelvvizsgát tegyenek. 2015 áprilisában 2 tanulónk sikeres középfokú nyelvvizsgát tett, 

júniusban 7 tanulónk nyelvvizsgázott. 

A nyelvvizsga előkészítéséhez tehetséggondozó foglalkozásokat tartunk. 

3.14 A középfokú iskoláktól 2014. október 31-ig a tanuló év végi tanulmányairól értesítést  

megkapta-e, mi a tapasztalat, hogyan használja fel a pedagógiai munka fejlesztésére? 

 A középiskolák nem küldenek tájékoztatást korábbi tanulóink elért nem ért eredményeiről. 

  

2015. május 

Városi Kocogó 

A Muzsikás együttes koncertje 

TeSzedd szemétszedési akció 

Erasmus+ nemzetközi diákcsere 1 hetes programja 

„Határtalanul” kirándulás Mikszáth nyomában a Felvidékre 

Osztálykirándulások 

Író – olvasó találkozó Berg Judittal 

2015. június 

Zimy-faktor 

Zimándy Záró ünnepély 

A búcsúzó 8. évfolyamosok szerenádja 

Ballagás 

Bankett 
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3.15 A statisztikai adatlap mutatóinak elemzése, indoklása 

Az előző tanévekben tapasztalható 600 körüli létszám ebben a tanévben erőteljes 

emelkedést mutat, 644 tanulóval fejeztük be a tanévet. Szakmai alapdokumentumunk szerint 

az iskola max. befogadóképessége 650 fő. 

Az igazolt hiányzások száma az arányokat figyelembe véve emelkedett: 2013-14-ben 9,2 

nap/fő volt az átlag, ebben a tanévben 11,8 nap/fő. 

Az igazolatlan hiányzások száma az elmúlt években csökkenő tendenciát mutat: ebben a 

tanévben 35 napot mulasztottak így tanulóink. 

Mulasztásai miatt 1 tanulót nem osztályoztunk, ő a tanév végén osztályozó vizsgát tett. 

Kitűnő tanulóink száma az iskola összlétszámához képest magas: 152 tanuló.  

Bukott tanulóink száma évek óta nagyjából azonos szinten mozog. Ebben a tanévben alsó 

tagozaton 1 tanuló 1 tantárgyból, felső tagozaton 13 tanuló 19 tantárgyból nem érte el a 

minimum szintet. Az első évfolyamon 3 tanulónk szülői kérésre évfolyamot ismétel. 

Az iskola tanulmányi átlaga 86,46, amely tartalmazza a készségtárgyak jegyeit is. 
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4. Belső kapcsolatok, együttműködés, kommunikáció 

4.1  A szakmai közösségek tevékenysége 

Iskolánkban az alábbi tagozatok működnek: 

alsó tagozat, felső tagozat , SNI (enyhe fokban értelmi fogyatékos tanulók) tagozat. 

 Az igazgatóhelyettesek leterheltsége (szervezési, ellenőrzési és adatszolgáltatási 

kötelezettsége) jelentősen növekedett. Egy-egy igazgatóhelyettes irányítása alá tartozó 

kollégák és tanulók száma iskolánkban nagyon magas! 

 A tanárok közötti együttműködés pedagógiai műhelye a 10 munkaközösség, mely szakmai 

kompetenciák szerint szerveződik. A munkaközösségek közötti kapcsolattartás kooperatív, 

harmonikus és hatékony. 

4.2  A belső tudásmegosztás formái 

1. Nevelőtestületi továbbképzés 2 alkalommal a tanévben Érzelmi intelligencia és 

Motiváció címmel  

A továbbképzést tartotta: Uzsalyné Pécsi Rita 

2. Bemutató projektnap 1 alkalommal (ÖKO-projektnap) 

3. Bemutató óra 2 alkalommal (Téma: Mesezene módszerrel olvasástanítás, a bemutató órát 

tartotta: Szerzőné Fiedler Mónika; 

                                                          Elearning a német nyelvoktatásban, a bemutató órát 

tartotta: Izsák Dávid 

4. Hospitálások 

5. Belső levelező rendszer működtetése, ahol a kollégák egymás közt szakmai anyagaikat 

megosztják. 

6. Szitakötő-projekt továbbképzés 

7. Office365-ös rendszer használatával kapcsolatos oktatás 

4.3  Információátadás formái 

A hatékony és zökkenőmentes munkavégzés alapvető feltétele a megfelelő információ 

áramlás kialakítása az intézményben. 

Szervezett keretekben az alábbi formákban igyekeztünk információkhoz juttatni 

kollégáinkat: 

- nevelőtestületi értekezletek: 

  (alakuló ért., félévzáró ért., tavaszi nevelőtestületi ért., tanévzáró ért.) 

- tagozati megbeszélések – szükség szerint, de minimum havonta + osztályozó 

konferenciák 

- Iskolatanács ülés – félévente 1 alkalommal 

- Iskolaszéki ülés – 3 alkalommal 

- Munkaközösségi megbeszélések – munkatervtől függően 

- Alkalmanként az egy osztályban tanító kollégák is megbeszélést tartanak. 
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Mindezek mellett talán mégis az a legfontosabb, hogy tantestületünk egyik erőssége az 

együtt gondolkodni és munkálkodni tudás. Ehhez pedig naprakész információval kell 

rendelkezni minden dolgozónak, pedagógusnak és technikai dolgozónak egyaránt. 
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5. Az intézmény külső kapcsolatai 

5.1  Kapcsolattartás a szülőkkel 

Szülői értekezletet 5 alkalommal, fogadóórát 3 alkalommal tartottunk a beszámolási 

időszakban. 

Iskolánk igyekszik minél szorosabbra fűzni kapcsolatait a szülőkkel, ezért igyekszünk őket 

az iskola programjaiba mind jobban bevonni. 

Az Iskolaszék a tanév folyamán 3 alkalommal tartott ülést. 

A tanév folyamán az alsó tagozaton nyílt tanítási napokat tartottunk részükre, hogy a 

tanítás – tanulás folyamatát és gyermekük órai munkáját figyelemmel kísérhessék.   

Napjainkban az iskoláknak sok támogató szülőre van szüksége, ezért örömmel 

tapasztaljuk, hogy egyre többen vannak, akik segítik munkánkat. Hagyomány, hogy a 

tanévzáró ünnepélyen oklevéllel és egy könyvvel köszöni meg az iskola a legodaadóbb 

szülőknek az iskoláért és gyermekeinkért végzett önzetlen segítséget. 

5.2  Kapcsolattartás a fenntartóval 

Harmadik éve dolgozunk együtt a tankerület alkalmazottaival. Folyamatosan érzékeljük 

segítő, támogató magatartásukat. Szakmai ügyek mentén, a döntések előkészítésében, a 

fenntartással kapcsolatos ügyekben együttműködésünk konstruktív, szinte mindennapos. 

5.3  Kapcsolattartás a település intézményeivel 

Hagyományosan jó kapcsolatot ápolunk a település óvodáival. A beiskolázás miatt 

rendszeresek a találkozási alkalmak: óvónői látogatás tanév elején; óvodai szülői 

értekezletek tartása; a nemzetiségi nyelvet tanuló tanulóink évente több alkalommal 

szerveznek közös programot a nemzetiségi óvodával: irodalmi délelőtt, adventi délelőtt, 

közös kézműves foglalkozás, Márton-napi lámpás felvonulás, táncház. 

 Hasonlóan jónak tartom a kapcsolatunkat a művelődési ház és a könyvtár alkalmazottaival, 

munkatársaik rendszeresen szerveznek programokat tanulóinknak. 

(Színházi előadások, Szinkulics Ágnes vezette rendhagyó technika órák, mentálhigiénés 

programok, nyári napközis táborok.) 

 A Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat és a Családok Átmeneti Otthon munkatársaival 

– ügyek mentén, szükség szerint – tartjuk a kapcsolatot. 

 A Bálint Márton iskolával igyekszünk szorosabbra fűzni kapcsolatunkat mind nevelői, 

mind tanulói szinten. 

 A Szőnyi Erzsébet Zeneiskolával a békés egymás mellett élés jellemzi kapcsolatunkat. 

Iskolai műsorainkat gyakran színesítik hangszeres zenével, kollégáik is besegítenek az 

előadások színvonalas kivitelezésébe. 

 



- 34 - 

 

A Német Kisebbségi Önkormányzat és vezetője rendszeresen segíti a nemzetiségi német 

nyelvet tanuló osztályaink munkáját kirándulások és egyéb foglalkozások 

szervezésével.(Kirándulások a környező sváb településekre, fánksütés farsangkor a 

közösségi házban, kézműves foglalkozások.) Az NKÖ rendszeresen támogatja a német 

nemzeti oktatáshoz szükséges szemléltető eszközök, anyagok beszerzését, tanáraink 

továbbképzését, a süsseni delegáció vendéglátásának költségeit. 

Az új a Törökbálinti Sportközponttal korrekt munkakapcsolatot alakítottunk ki, mely főleg 

az úszásoktatással kapcsolatos ügyeket érinti. 

A Törökbálinti Városgondnokság munkatársai végzik az iskola üzemeltetését, 

működtetését. Napi rendszerességű kapcsolatot ápolunk az iskola életének zökkenőmentes 

szervezése érdekében. 

5.4  Nemzetközi kapcsolataink 

 Iskolánknak két testvériskolai kapcsolata van az alábbi iskolákkal: 

- Johann Georg Fischer Schule - Süssen 

- Bethlen Gábor Általános Iskola - Székelyudvarhely 

1. Olajozottan működik a kapcsolat a székelyudvarhelyi Bethlen Gábor Ált. Iskola és 

iskolánk között. Szoros baráti és munkakapcsolatot ápolunk. 

2015.06.06– 06.10. között iskolánk 21 tanulója és 4 pedagógusa látogatott 

Székelyudvarhelyre a testvériskolába. Vendéglátóink színes programot szerveztek: vasárnap 

a szülők családi napot tartottak, hétfőn a Súgó-barlanghoz kirándultunk, majd Csíksomlyóra 

látogattunk, kedden a Gyimesekbe kirándultunk, majd Csíkszeredán a Mikó-várat 

tekintettük meg. 

2015.06.26-30. között iskolánk nevelőtestülete fogadja a Bethlen Gábor iskola 20 fős 

nevelőtestületi delegációját. 

2. Legrégebb óta a süsseni Johann Georg Fischer Schule-val van partnerkapcsolatunk. 

   

2014. 04.26-05.01. között a süsseni testvériskola diákjai és pedagógusai látogattak 

iskolánkba Változatos programot állítottunk össze vendégeink részére: 

visegrádi, szentendrei kirándulás pisztrángfogással, uszodai program, Törökbálint-raly, 

Budapest városnézés, Állatkert, Hol volt, hol nem volt park… 

3. Az Erasmus+ projekt 

A projekt keretében 2015. 05. 17 – 23 között vendégül láttunk egy nemzetközi delegációt: 

20 tanuló, 12 tanár érkezett iskolánkba Lengyelországból, Olaszországból, Romániából és 

Törökországból. Az egy hetes program összeállítása, megszervezése és lebonyolítása 

kiválóan sikerült, de rendkívül nagy erőfeszítést igényelt a nevelőtestület azon tagjaitól, akik 

a tevékenységekben aktívan részt vettek. 
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6. A pedagógiai munka feltételei  

6.1  Tárgyi feltételek 

Iskolánk tárgyi feltételei az elmúlt két évtizedben folyamatosan javultak az épületegyüttes 

és a felszereltség tekintetében egyaránt. Az épület állaga, műszaki állapota, biztonsága 

megfelelő. 

Természetesen egy ekkora épületegyüttes folyamatos karbantartást, felújítást igényel. 

Az iskolák állami fenntartásba vételét követően a működtetést Törökbálint Város 

Önkormányzata vállalta. A feladat a Törökbálinti Városgondnoksághoz került. 

A nyári időszakban az alábbi karbantartási munkákat tervezzük: 

tisztasági meszelés – festés a szükséges mértékben, 

étkező bővítése, konyhai zsírfogó kiépítése 

2 tanterem (4-es, 8-as) teljes felújítása (padozat, falburkolat, elektromosság) 

2 tanterem (112-es, 114-es) részleges felújítása (mennyezet, elektromosság) 

kazánház szigetelés, burkolás 

játszótér felújítása és szabványosítás elvégzése 

udvari padok farészeinek felújítása, cseréje 

térfigyelő kamera, biztonsági rendszer kiépítése 

kisebb karbantartási problémák megoldása. 

Iskolánk a kötelező felszerelés és eszközjegyzékben megjelölt paraméterekkel, 

eszközökkel rendelkezik. 

Korábbi pályázatainknak köszönhetően az IKT oktatásban való használatához megfelelő 

eszközparkkal rendelkezünk: 

21 db projektor, 18 db interaktív tábla, 158 db számítógép (ebből 80 laptop) áll a tanulók 

és a tanárok rendelkezésére. 

Ezen funkcionális eszközök használata szerves része a tanítás – tanulás folyamatának.  

Az iskolai szemléltető eszközállományt igyekszünk karbantartani, a lehetőségekhez mérten 

fejleszteni, modernizálni. 
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A beszámolási időszakban tárgyi feltételeink tovább gyarapodtak. 

A KLIK költségvetése terhére ebben a tanévben eszközbeszerzés nem valósult meg. 

Költségvetés 

   A fenntartó költségvetéséről információval nem rendelkezünk. Intézményi elkülönített 

keret nincs. A fenntartással összefüggő kiadásokat minden alkalommal engedélyeztetjük a 

tankerület igazgatójával.  

A korábban megszokott rendszerhez képest (önállóan gazdálkodó intézmény voltunk) a 

jelenlegi bürokratikusabb, és mivel a fenntartás helye távolra került, természetesen lassúbb.  

Az iskola működtetője Törökbálint Város Önkormányzata, mely a működés feltételeit 

biztosítja.  

Az iskolai mindennapokat az ésszerű, takarékos gazdálkodás szempontjai szerint 

tervezzük, szervezzük. 

Igyekszünk önállóan, pályázati és alapítványi forrásokból is pénzt szerezni az iskola 

hatékonyabb működtetése érdekében. 

Milyen forrásból fizettük? Beszerzés megnevezése Mennyiség Ár 

Törökbálinti Város- 
gondnoksági költségvetés 
terhére 

Oktató CD vásárlása 1 csomag 18 345 Ft 

 
német-magyar,  
magyar-német tanulószótár 

1 csomag 74 800 Ft 

 
könyvtári könyvek 2 csomag 195 716 Ft 

 
könyvtári könyvek 1 csomag 7 920 Ft 

 
könyvtári könyvek 2 csomag 110 446 Ft 

 
Epson EB-X7 projektor 1 db 50 344 Ft 

 
Husquarna hókotró 1 db 403 780 Ft 

 
természettudományos eszközök  1 csomag 70 630 Ft 

 
Multimeter 3 db 10 750 Ft 

 
Panasonic hordozható CD/magnó 1 db 42 899 Ft 

 
Informatikai eszközbeszerzés 

14 db laptop  
+ 2 db 
projektor 

1 829 131 
Ft 

 
Munkaközösségi eszközbeszerzések 

 
158 073 Ft 

 
Gyógypedagógiai szakmai anyag  
Matematika tanári applikációs készlet 

1 db 17 800 Ft 

 
Szobakerékpár testnevelők 1 db 34 990 Ft 

 
mennyezeti ventilátor (táncterem) 1 db 25 000 Ft 

 
Robus Focus szobakerékpár  
(gyógytestneveléshez) 

1 db 79 900 Ft 

Pályázati pénz terhére Mikrofon 2 db 70 000 Ft 
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6.2  Személyi feltételek 

Az iskola sem önálló létszám, sem önálló bérgazdálkodási jogkörrel nem rendelkezik. 

Az alkalmazotti létszámot a tankerületi igazgató asszony állapította meg az ellátandó órák 

számával. (Az óraszám 1435 óra/hét volt a tanévben.) 

2014. szeptember 1-jén álláshelyeink: 

Pedagógus NOKS 

65,5 4 (2 iskolatitkár, 2 ped. 

asszisztens) 

A beszámolási időszakban az alábbi kollégák kezdték meg tevékenységét iskolánkban:  

- Antal István tanító, határozott időre 

- Czechner Mária tanító, határozott időre 

- Cservákné Palotás Viktória biológia – testnevelés szakos határozatlan időre 

- Csengery Beatrix tanító, határozott időre 

- Fazekas Tímea matematika – kémia szakos határozatlan időre (fél állás) 

- Nagy Ferenc tanító, tört. szakos határozott időre 

- Sipos Gyula tanító, határozott időre (fél állás) 

- Varga Erzsébet magyar szakos határozott időre (fél állás) 

 Megbízással visszafoglalkoztattuk két nyugdíjas kollégánkat (Malomvári Éva, Molnárné 

Tóth Erzsébet), mivel az álláshelyeket szeptember 1-ig nem tudtuk megfelelő szakemberrel 

betölteni. 

Az állásokat pályázat útján töltöttük be. 

A tanévben GYED-en, GYES-en, ill. tartósan távol voltak alábbi kollégáink: 

- Baki Orsolya, 

- Czeisz-Halász Zsuzsanna (decembertől szabadságát tölti) 

- Enyedi Anita, 

- Hadháziné Ceglédi Erzsébet (szeptembertől szabadságát tölti) 

- Hajdu Ferenc (novembertől állásban) 

- Kottmayerné Bálint Enikő 

- Stánicz Nikolett 

- Szőkéné Ispány Erika (fél állásban GYET mellett dolgozik) 

- Válayné Gödör Ágnes 

- Villásiné Istók Beatrix 

A tanév végén nyugdíjba vonult Szép Margit tanítónk. 

A tanév végén közös megegyezéssel távozik iskolánkból Monostori Andrea 

iskolapszichológus, Bucsek Balázs iskolatitkár. 
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Végzettségek  

A szakos ellátottság iskolánkban 100 %-os. 

Tanáraink közül: 

- egyetemi diplomával rendelkezik: 15 fő 

 ebből pszichológus: 1 fő 

- főiskolai diplomával rendelkezik: 62 fő 

-  ebből gyógypedagógus: 5 fő 

-  logopédus: 1 fő 

-  könyvtáros: 2 fő 

- szociálpedagógus: 3 fő 

- szakvizsgázott pedagógus: 17 fő 

- több diplomával rendelkezik: 29 fő 

 

A tanév folyamán a pedagógusok szeptemberben részesültek központi béremelésben. A 

béremelést mindenki egységes bértábla alapján kor és végzettség szerint kapta.  

Minőségi munkavégzés alapján differenciált bérezésre a tanév folyamán nem volt 

lehetőség. 

Jutalmat a kollégák a tanév folyamán nem kaptak. 

A tanév folyamán 3 kollégánk részére kértünk Szolgálati Emlékérem kitüntetést, a 

beszámoló írásának idejéig még nem érkezett visszajelzés. 

 Pedagógusnapon az alábbi kollégák kaptak Hanesz József elnök úrtól oklevelet: 

1. Kárpátiné Hesz Teréz földrajz – biológia szakos kolléga 

- az iskola ÖKO-iskolai programjainak gondozásáért 

2. Izsák Dávid matematika – fizika – német szakos kolléga 

- innovatív pedagógiai munkájáért 

3. Erdős – Pilinyi Katalin - magyar nyelv és irodalom szakos kolléga 

- a „Határtalanul” pályázat és az iskolai ünnepélyek megvalósításáért 

4. Feketéné Rendes Mária tanító – ének-zene szakos kolléga 

- iskolai ünnepségek, rendezvények szervezéséért, lebonyolításáért 

5. Bátri Balanka – angol nyelv szakos kolléga 

- az Erasmus+ pályázat megírásáért, a program lebonyolításáért 

6. Udvarhelyi Ildikó – tanító – néptánc szakos kolléga 

- a színvonalas iskolai néptáncoktatásért 

7. Komendáné Nemes Éva tanító kolléga 

- iskolai ünnepség szervezéséért, osztályfőnöki és gyermekvédelmi tevékenységéért 

8. Ginál Beáta – tanító kolléga 

- alsós munkaközösségben végzett kiemelkedő munkájáért, iskolai ünnepség 

szervezéséért 

9. Saliga Nóra – angol nyelv szakos tanító 

- az Erasmus+ program szervezéséért, lebonyolításáért 
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10. Stánicz István Lászlóné – szociálpedagógus 

- a napközis munkaközösség szakmai munkájának színvonalas vezetéséért, 

áldozatkészségéért 

11. Palkóné Szabó Gabriella – igazgató 

6.3  Szervezeti feltételek 

Minősítés 

A tanévben elindult a pedagógus minősítési és értékelési rendszer.  2015 áprilisában 2 

kollégánk – Brindza Erika, Megyeri Lívia - minősítése zajlott sikerrel. 

A 2016-os minősítésre 14 kolléga jelentkezett be. A minősítési tervbe való bekerülésükről 

2015. június 30-ig döntenek. 
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A tanév során továbbtanuló pedagógusok és támogatásuk 

Továbbképzés neve óraszám résztvevők/fő fenntartó vagy 

alapítvány által 

támogatott 

Pécsi Rita továbbképzése 

1. Érzelmi intelligencia 

2. Motiváció 

5 óra 31 
50 000,- (f) 

50 000,- (a) 

Néptáncon alapuló mozgásfejlesztés és 

tehetséggondozás 
60 óra 1  

Médiaértés az oktatásban 30 óra 5  

Hueber konferencia- német nyelvtanárok 

módszertani konferenciája 
5 óra 2  

Kreatives Schreiben-német nyelvtanároknak 5 óra 2  

Portfólió készítés 10 óra 1  

Mese-zene-zörej módszer az olvasás 

tanításban 
15 óra 4  

Klett- Új tanítási módszer a német nyelv 

oktatásban 
7 óra 2  

Szótárhasználat 5 óra 3  

Geomatech - Élményszerű 

természettudomány 
60 óra 2  

ECDL számítástechnika  120 óra 2 2 x 45 000,- (f) 

Korszerű iskolavezetés a közoktatás új 

rendszerében 
60 óra 1  

Kölyök atlétika 30 óra 1  

Magatartás zavarok 30 óra 1  

Agykontroll 40 óra 1  

Etwinning 20 óra 1  

Autizmussal élő gyermekek és tanulók 

inkluzív nevelésének-oktatásának alapjai 
60 óra 1 88 000,- (f) 

Geomatech – Élményszerű matematika 60 óra 1  

Intézményvezetők felkészítése az 

intézményi önértékeléshez, a tanfelügyeleti 

ellenőrzéshez és a pedagógusminősítéshez 

kapcsolódó intézményvezetői feladatok 

ellátására 

30 óra 2  

Gyógypedagógus szakvizsga  1 180 000,-  (f) 

Közoktatásvezetői szakvizsga  1  
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A pedagógusok által kezdeményezett innovációk 

Tanulói platform a Zimándy Iskolában 

2014-ben, a Microsoft® Partners in Learning® programján keresztül, megismerkedtünk az 

iskolák számára ingyenesen rendelkezésre álló Office365® szolgáltatással. 2014. 

szeptemberében már minden felsős diáknak és az iskola összes pedagógusának volt iskolai 

e-mail címe, és jelszava az Office365®-höz.  

A tanárok számára létre lett hozva egy „Zimándy tanári” közös oldal, amely külön felsős, 

és külön alsós webhelyt is tartalmaz (1. ábra). 

 

1. ábra Zimándy tanári webhely 

A Zimándy tanári webhelyen egy hírcsatornán, ill. egy közösen szerkeszthető naptárban 

lehet követni az eseményeket.  

Októbertől áttértünk a papír alapú munkaidő nyilvántartásról egy Excel-táblázatban 

közösen szerkeszthető munkaidő nyilvántartásra. (2. ábra). 

 

2. ábra Munkaidő nyilváltartás 

Több osztálynak lett külön webhely létrehozva. Egy osztályban, a 8.a osztályban, 

kísérletileg rendszeresen, napi szinten használták a webhelyet (3.ábra).  

Az osztály tanulói és az osztályt tanító pedagógus egymással megosztottak különböző 

fájlokat, dokumentumokat. 
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3. ábra Osztálywebhely 

A platform hatékonyságát nagyban növelte a OneNote for classroom© használata.  

2015. februártól áttértünk az Office365©-ön belül az osztályjegyzetfüzet használatára 

(OneNote for classroom). Sokkal kényelmesebben lehetett használni a mindennapi 

munkához az osztályjegyzetfüzetet. A létrehozott jegyzetfüzet 3 részből áll. Vannak oldalak, 

amelyeket mindenki megtekinthet az osztályból, de csak a hozzárendelt tanárok (esetleg 

tanulók) tudják szerkeszteni. Vannak közös oldalak is, amelyeket mindenki megnézhet és 

szerkeszthet is. Ezek kiválóan alkalmasak a közös munkára (csoportmunkára). És végül 

vannak a tanulók saját oldalai, lapjai, amelyeket csak a tanulók és az osztályhoz 

hozzárendelt tanárok láthatnak és szerkeszthetnek. 

 

4. ábra Osztályjegyzetfüzet 

A kísérletileg használt tanulói platform és osztály-jegyzetfüzet beváltotta a hozzá fűzött 

reményeket. 

2015.március 24-én szakmai napot tartottunk az iskolánkban. A szakmai nap első felében a 

meghívott vendégek és az iskola német munkaközössége egy bemutató foglalkozást 

nézhetett meg arról, hogyan és mire használja a 8.a a tanulói platformot. A nap második 

felében szakmai műhelyt tartottunk, amely során megbeszéltük a platform bevezetésének 

előnyeit és buktatóit is, ill. megegyeztünk a környező iskolák pedagógusaival abban, hogy a 

következő tanévtől kezdve szorosabban együttműködünk és létre hozunk egy közös 

projektet. 
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5. ábra Osztályjegyzetfüzet Klasse 8.a 
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7. A Nemzeti alaptantervben megfogalmazott elvárásoknak és a 

pedagógiai programban megfogalmazott intézményi céloknak való 

megfelelés 

A tanévben 1-2., 5-6. évfolyamon az új NAT, a 3-4. és a 7-8. évfolyamon a régi 

kerettanterv szerint dolgoztunk. A nevelőtestület a dokumentumokban megfogalmazott 

elvárások és követelményrendszerek szerint tervezte és végezte az oktató-nevelő munkát. 

A tanulók ellenőrzése és értékelése ezen követelményrendszer szerint történt. 

    Pedagógiai programunk 16 célt fogalmaz meg preferált értékek közvetítésében, és 

három célt a tanulócsoportok tekintetében.  

A megfogalmazott célok a nevelőtestület munkája során érvényesültek. További teendők 

az alábbi területeken szükségesek: 

„9. cél: Mivel az iskola tanulóinak az összetétele heterogén, mind az ismeretszerzésben, 

mind a képzésben, a gyermekek valós tudásszintjéhez igazodunk. A tényleges érdeklődésük 

és képességük szerint alakítjuk a programkínálatunkat. A komprehenzív iskola elveinek a 

belső differenciálás segítségével törekszünk eleget tenni. A nagy szóródást mutató tudásszint 

kompenzálására az alapozó tantárgyakból az évfolyamokat nívócsoportokra bontjuk. A 

továbbhaladásban a tanulók egyéni fejlődési üteméhez igazodunk. Így biztosítható mindenki 

számára a valós képességeinek megfelelő képzés. 

Kritérium: A képességek szerinti csoportbontás megvalósul, és hatékonyan működik. 

Fejlesztés, korrepetálás és nívócsoportok működtetése.” 

12. cél: Korszerű erkölcsi értékrendszer kialakítását célzó – alapvetően érzelmi – nevelés. 

Életkori sajátosságok okán az érzelmi nevelés eszközeivel segíteni kell gyerekeinket 

- az énképük, értékrendjük kialakításában, 

- az önismeret, az önnevelés szándékának és módszereinek elsajátításában, 

- a toleranciát, az empátiát, az igazságszeretet és együttműködési készséget is 

magába foglaló lelkileg egészséges személyiségük fejlesztésében. 

Kritérium: A 4. és 6. évfolyam végére a preferált tulajdonságok átlagosan 70% fölött 

jellemzik a tanulókat.” 
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8. SWOT analízis 

Erősségek 

 Szakképzett nevelőtestület, a szakos 

ellátottság kiváló 

 Innovatív, kreatív, gyermekcentrikus 

pedagógusok 

 Igényes oktató-nevelő munka 

 Stabil nevelőtestület, jó munkalégkör 

 Széleskörű partnerkapcsolatok 

 Eredményes prevenciós munka, 

felzárkóztatás 

 Pedagógusok folyamatos szakmai 

megújulása, módszertani kultúra 

 Hagyományok ápolása, teremtése 

 A szülők többsége együttműködik az 

iskolával 

 Kiegyensúlyozott a munkakapcsolat az 

alsó- és a felső tagozat között 

 Pedagógiai programunk nagy hangsúlyt 

fektet a kompetencia-fejlesztésre 

 Jól működő szakmai munka-közösségeink 

vannak 

 Megfelelő tárgyi feltételek 

 Az iskola megítélése a szülők körében, 

növekvő tanulólétszám 

Gyengeségek 

 A nevelőtestület egységes fellépése a magatartási 

problémák kezelésében, a kulturált viselkedés, 

kapcsolattartás szabályainak kialakítása, 

következetes betartatása 

 Az tanári ügyeleti rend pontos betartása 

 A kooperatív tanulási technika tudatos 

alkalmazása 

 Természettudományos és a sport területen a 

tehetséges tanulók nagyobb létszámban történő 

versenyeztetése 

 A gyengébben teljesítő nyelvi csoportokban nem 

tudjuk kellő mértékben motiválni tanulóinkat 

 

 

Lehetőségek 

 a differenciált tanulásszervezés 

preferálása 

 az iskola fejlesztő tevékenységének 

további bővítése 

 az iskola tehetséggondozó 

tevékenységének további kiterjesztése 

 pedagógus továbbképzések  

 digitális tudástár/tananyagtár bővítése, 

megosztása 

 hospitálások számának növelése 

 új koncepciók beemelése a nyelvoktatásba 

 Szülők aktívabb bevonása 

 további pályázati lehetőségek kiaknázása 

 Egyénre szabott tanítási módszerek 

alkalmazása 

 további játszóeszközök telepítése az 

iskolaudvarra 

 

Veszélyek 

 Tantestület folyamatos túlterheltsége 

 Folyamatosan és jelentősen növekvő 

adminisztrációs terhek 

 Folyamatosan emelkedik az SNI-s, BTM-s és 

idegrendszeri problémával küzdő tanulók 

száma 

 Az amortizálódó eszközök cserelehetőségével 

kapcsolatos bizonytalanság 

 Nem kellően kiterjedt a pedagógiai segítő háló 

 Iskolai logopédus hiánya 

 A tanítási órák számának emelkedése miatt a 

tanulók leterheltsége nagyon magas, a kötetlen 

szabadidős tevékenységek szűkültek 

 A jogi szabályozás folyamatos változása 

 A tanítás szerkezetének módosulása miatt a 

szakmai munka-megbeszélésekre nehéz olyan 

időpontot találni, amely valamennyi érintett 

kollégának alkalmas 

 A szabad tankönyvválasztás korlátozása 
 

Belső tényezők 

Külső tényezők 
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9. Adattáblák 

I. Statisztikai adatlap a 2014./2015. évi beszámolóhoz 

Megnevezés Alsó tagozat Felső tagozat SNI Összesen 

Létszám 362 268 14 644 

Mulasztott napok száma 
összesen 

3907 3559 163 7629 

     ebből igazolatlan 3 30 2 35 

     1 főre eső igazolt 10,785 13,168 11,500 11,792 

     1 főre eső igazolatlan 0,008 0,112 0,143 0,054 

Elégtelen osztályzatok összesen 1 19 0 20 

     ebből 1-3- tantárgy 1 19 0 20 

évismétlők száma 3 0 0 3 

Kitűnő tanulók 105 43 4 152 

Magántanulók száma 3 4 1 8 

Mulasztás miatt nem 
osztályozott 

0 1 0 1 

8. osztályosok száma 0 81 0 81 

Ebből:   

Gimnáziumba nyert felvételt 0 34 0   

Szakközépiskolába nyert felvételt 0 31 0   

Szakiskolába nyert felvételt 0 14 0   

HÍD I-be nyert felvételt 0 0 0   

HÍD II-be nyert felvételt 0 0 0   

Nem tanul tovább 0 0  0   

Tanulmányi eredmények magatartás és szorgalom nélkül 

Az első évfolyam tanulmányi eredményei 

Osztály 
Kiválóan 

megfelelt 
Jól megfelelt Megfelelt 

Felzárkóztatásra 

szorul 

1.a 4 16 1 
 

1.b 7 9 4 2 

1.c 12 17 2 
 

1.d 6 16 1 1 

SNI 
 

2 1 
 

Összesen 29 60 9 3 
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 2 – 8. évfolyam eredményei 

O
sz

tá
ly

 

m
eg

n
ev

ez
és

e 

L
ét

sz
á

m
 

Á
tl

ag
 

% 

2.a 31 4,7 94 

2.b 22 4,6 92 

2.c 25 4,5 90 

2.d 23 4,6 91 

3.a 32 4,7 96 

3.b 22 4,4 87 

3.c 25 4,6 92 

4.a 20 4,6 92 

4.b 20 4,2 84 

4.c 23 4,5 89 

4.d 21 4,5 90 

5.a 27 4,5 89 

5.b 26 4,2 84 

6.a 26 4,5 90 

6.b 23 3,8 75 

6.c 28 4,2 85 

7.a 20 4,1 82 

7.b 16 3,7 74 

7.c 20 4,3 86 

8.a 20 4,4 87 

8.b 18 3,4 67 

8.c 23 4,1 82 

8.d 20 3,7 74 

SNI-I. 7 4,5 90 

SNI-II. 

2-3.évf. 3 4,8 96 

SNI-II. 

5-6.évf. 3 4,5 90 

iskola 
összes  

4,33 86,46 
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III. Statisztikai adatlap: a tanórákra és egyéb foglalkozásokra  

fordított órák száma/ hét 

Osztályok 

megnevezése 
Létszámok 

Létrehozott 

csoportok 

száma 

Tanórák 

száma/ 

hét 

Egyéb 

foglalkozások 

száma/ hét 

Egyéb 

foglalkozások 

óraszáma/ hét 

1.a 21 2 30 2 2 

1.b 22   26 2 2 

1.c 31 4 26 2 2 

1.d 24 4 26 2 2 

2.a 31 4 30 2 2 

2.b 22   26 2 2 

2.c 25 4 26 2 2 

2.d 23 2 30 2 2 

3.a 32 4 26 3 3 

3.b 22 4 24 1 1 

3.c 25 4 24 3 3 

4.a 20   27 1 1 

4.b 20 2 24 5 9 

4.c 23 4 25 2 2 

4.d 21 3 26 1 1 

alsó tagozat       18 247 

5.a 27 7 30 0 0 

5.b 27 10 29 0 0 

5. x   2       

6.a 26 4 30 0 0 

6.b 23 4 28 0 0 

6.c 28 7 29 0 0 

7.a 20 4 31 0 0 

7.b 16 4 29 0 0 

7.c 20 6 30 0 0 

8.a 20 6 29 0 0 

8.b 18 4 28 0 0 

8.c 23 6 28 0 0 

8.d 20 7 29 0 0 

8.x   2       

KIS.I. 7 0 29 0 0 

KIS.II. 7 0 31 0 0 

felső tagozat 
 + KIS. I-II.  

      41 87 

iskola összes       57 57 

  644         
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IV. Statisztikai adatlap: a tanított tárgyak szerinti tanulói átlagokra vonatkozóan 
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    Év végi átlageredmény 

2.a 31     5 4,9 5           4,6 4,3 4,6   4,4   4,8 5   4,8   4,8   

2.b 22     4,6 4,7 5           4,4 4,4 4,6 4,6 4         4,6   4,8   

2.c 25 4,3   4,8 4,3 5       4,9   4,5 3,9 4,3   4,1         5   4,7   

2.d 23     4,7 4,7 5           4,3 4,5 4,3   3,6   4,6 5   5   4,8   

3.a 32     4,9 4,6             4,8 4,6 4,8   4,5   4,5 5   5   4,9   

3.b 22 3,9   4,9 4,6         4,6   3,8 4 4   3,9         4,8   4,8   

3.c 25 4,2   5 5         4,8   4,4 4,3 4,4   4,2         4,9   5   

4.a 20     4,9 4,7             4,4 4,4 4,6   4,3   4,3 5   5   4,7   

4.b 20 4,1   5 4,3         4,4   3,6 4,1 4,1   3,6         4,6   4,7   

4.c 23 4   4,9 4,1         4,7   4,1 4,4 4,3   4,3         4,8   4,8   

4.d 21 3,6   4,9 4,7         4,5   4,2 4 4,2   4,4   4,4 5   4,9   4,9   
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IV. Statisztikai adatlap: a tanított tárgyak szerinti tanulói átlagokra vonatkozóan 
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  Év végi átlageredmény 

5.a 27 4   4,7 4,9 5     5       4,1 4,2   4,1   3,9 4,7   5 4,3 4,5 5 

5.b 26 4,5   4,7 4,1 5     4,3 4,6     2,7 3,7   3,3       3,8 4,6 4,1 4,4 5 

6.a 26     4,7 4,7 5       4,8     4,1 4,3   4   4,3 4,2 4,6 4,8 4,7 4,4   

6.b 23 3,8   4,3 4,3 4,8       4,7     3,4 3   3       3 4 3,2 3,6   

6.c 28 4,2   4,7 4,6 5       4,7     3,8 3,8   3,7       3,6 4,3 4,3 4,3   

7.a 20   4,1 4,7 4,2   4 3,5   4,6 3,8   3,9 3,8   3,5   3,8 3,2   4,7 4,5 4,3   

7.b 16 3,3 4,4 4,6 3,9   3,3 3,9   4,1 3,2   3,3 2,9   3,3   3     4,3 3,8 3,8   

7.c 20 4,4 4,3 4,9 4,4   4 4   4,3 4,2   4,2 4,2   4,2         4,5 4,3 4,7   

8.a 20   4,2 4,8 4,8   4 4   4,9 4   3,8 4,2   3,8   4,2 5   4,8 4,5 4,6   

8.b 18 3 3,5 4,3 4,3   2,6 3,3   3,4 3   2,8 3,1   2,3 3,6 2,2     3,8 3,3 4   

8.c 23 3,7 3,9 4,5 4,5   3,6 4,3   4,5 3,8   4 4,4   3,7         4,3 4 4,6   

8.d 20 3,3 3,7 4,5 4,2   3 3,7   4,1 3,6   3,4 3,6   3,5   3,2 3,4   4,6 3,5 4,2   

SNI-I. 7     4,6 5 5           4,1 3,4 4,1   4,1         5   5   

SNI-II. 2-

3.évf. 3     5 5 5           4,6 4,6 4,6   4,6         5   5   

SNI-II. 5-

6.évf. 3     5   5     5 4,6     4 4,2   4       4 5 4 5   
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V. Statisztikai adatlap: a csoportbontásban tanított tárgyak szerinti tanulói átlagokra 

vonatkozóan 
 

osztály/ 

osztályok 

csoport 

megnevezése 

csoport 

létszáma 

magyar 

nyelv 

magyar 

irodalom 
matematika 

angol 

nyelv 

német 

nyelv 
informatika technika 

tanulás- 

technika 

1.a 
1/nemz. 

német 
11     70%    

1.a 
2/nemz. 

német 
12     92%    

1.c 1/angol 16    90%     

1.c 2/angol 15    83%     

1.c 1/info 15      97%   

1.c 2/info 16      90%   

1.d 1/angol 13    94%     

1.d 2/angol 11    88%     

1.d 1/info 13      93%   

1.d 2/info 11      83%   

2.a 
1/nemz. 

német 
16     4,4    

2.a 
2/nemz. 

német 
14     4,8    

2.c 1/angol 13    3,8     

2.c 2/angol 12    4,8     

2.c 1/info 13      4,8   

2.c 2/info 12      4,9   

2.d 
1/nemz. 

német 
10     4,3    

2.d 
2/nemz. 

német 
13     4,7    

3.a 
1/nemz. 

német 
15     4,5    

3.a 
2/nemz. 

német 
16     4,4    

3.b 1/angol 14    4,5     

3.b 2/angol 7    2,7     

3.b 1/info 14      4,9   

3.b 2/info 7      4,0   

3.c 1/angol 13    4,7     

3.c 2/angol 11    3,6     

3.c 1/info 13      4,8   

3.c 2/info 12      4,8   

4.b 1/angol 10    4,3     

4.b 2/angol 11    3,7     

4.c 1/angol 12    4,7     

4.c 2/angol 11    3,4     

4.c 1/info 12      4,9   

4.c 2/info 11      4,5   

4.d 1/német 6     4,4    

4.d 2/angol 13    3,5     

4.d 2/info 13      4,5   

5.b tt.(Kaszap) 23        5,0 

5.a 
német 

(Ujszászi) 
12     3,8    

5.a 
német 

(Fábry) 
11     4,0    

5.b 
angol 

(Melika) 
9    4,4     

5.b 
angol 

(Bátri) 
9    4,0     

5.b 
angol 

(Kárpáti) 
11    4,8     

5.b inf. (Szuna) 13      4,9   

5.b 
inf. 

(Kánnár) 
13      4,3   

6.a 
német 

(Brindza) 
12     4,25    
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6.a 
német 

(Izsák) 
13     4,31    

6.b 
angol 

(Melika) 
10    3,5     

6.b 
angol 

(Kárpáti) 
13    4,2     

6.c 
angol 

(Bátri) 
14    4,8     

6.c 
angol 

(Kárpáti) 
14    3,6     

6.c 
inf. I. 

(Szuna) 
18      4,9   

6.c 
inf. II. 

(Szuna) 
10      4,2   

7.a 
német 

(Brindza) 
11     3,8    

7.a 
német 

(Fábry) 
9     3,3    

7.b 
német 

(Brindza) 
6     3,0    

7.b 
angol 

(Kárpáti) 
10    3,2     

7.c 
inf. I. 

(Szkiba) 
15      4,7   

7.c 
inf.  

II. (Szkiba) 
5      3,2   

7.c 
angol 

(Melika) 
6    3,4     

7.c 
angol 

(Kárpáti) 
14    4,7     

8.a 
magyar 

(Lengyel) 
16 4,1 4,5       

8.d 
magyar 

(Pilinyi) 
14 3,8 4,0       

8.a-d 
magyar 

(Kaszap) 
9 2,8 3,1       

8.a 
matek 

(Izsák) 
16   3,94      

8.d 
matek 

(Tárainé) 
16   3,71      

8.a-d 
matek 

(Palkó) 
7   3,0      

8.a 
német 

(Izsák) 
16     4,44    

8.a 
német 

(Krammné) 
3     2,33    

8.d 
német 

(Krammné) 
6     2,5    

8.b 
német 

(Brindza) 
11     2,7    

8.b 
angol 

(Bátri) 
10    3,1     

8.c 
angol 

(Bátri) 
13    4,3     

8.c 
angol 

(Kárpáti) 
10    3,2     

8.c 
inf. I. 

(Szuna) 
16      4,5   

8.c 
inf. II. 

(Szuna) 
7      4,0   

8.d 
német 

(Ujszászi) 
6     3,0    

8.d 
német 

(Fábry) 
5     4,2    

5.a 
technika 

(lány) 
17       5,0  
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5.a 
technika 

(fiú) 
10       4,2  

5.b 
technika 

(lány) 
11       5,0  

5.b 
technika 

(fiú) 
15       4,46  

6.a 
technika 

(lány) 
15       5,0  

6.a 
technika 

(fiú) 
10       4,6  

6.b 
technika 

(lány) 
9       5,0  

6.b 
technika 

(fiú) 
16       3,69  

6.c 
technika 

(lány) 
14       4,43  

6.c 
technika 

(fiú) 
13       4,85  

7.a 
technika 

(lány) 
9       5,0  

7.a 
technika 

(fiú) 
11       4,0  

7.b 
technika 

(lány) 
8       5,0  

7.b 
technika 

(fiú) 
8       4,25  

7.c 
technika 

(lány) 
11       5,0  

7.c 
technika 

(fiú) 
9       4,67  

8.a 
technika 

(lány) 
10       4,9  

8.a 
technika 

(fiú) 
9       4,88  

8.b 
technika 

(lány) 
9       5,0  

8.b 
technika 

(fiú) 
9       3,77  

8.c 
technika 

(lány) 
13       5,0  

8.c 
technika 

(fiú) 
10       4,0  

8.d 
technika 

(lány) 
9       5,0  

8.d 
technika 

(fiú) 
11       4,09  

 


