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  2018. június 22-én az Intézményi Tanács tagjai részt vettek az intézmény évzáró nevelőtestületi 

értekezletén. Az ott elhangzott igazgatói és munkaközösségi beszámolók színes képet rajzoltak az 

iskola második féléves tevékenységéről. Ezek alapján alakította ki és fogalmazta meg az Intézményi 

Tanács a véleményét. 

  Az iskola tanulói által elért tanulmányi eredmények a 2017/2018-es tanév második félévében a 

korábbi években megszokott magas oktatási színvonalat őrizte meg, annak ellenére, hogy az elmúlt 

évekhez hasonlóan ebben a félévben is súlyos adminisztrációs terhek és pedagógus erőforrás hiány 

nehezítette az iskola szakmai munkáját. 

Az alsó és felső tagozaton a betöltetlen álláshelyek rendkívüli nehézség elé állítják az iskola vezetését. 

A meghirdetett tanítói, tanári álláshelyekre alig-alig van jelentkező, így helyettesítésekkel kénytelen 

megoldani a nevelőtestület az órák megfelelő szakmai színvonalú megtartását. 

A Kréta rendszer bevezetése nem zökkenőmentes, sokszor nagyon lassú a rendszer, adatvesztések 

fordulnak elő, a pedagógusok adminisztrációs munkáját ez külön nehezíti. 

Ezen nehézségek mellett az iskolába érkező tanulók között a különböző fejlesztésre, ellátásra szoruló 

gyermekek száma, illetve az SNI tagozat létszáma folyamatosan növekszik.  Az iskolában a korábbi 

években jól megszokott, magas színvonalon végzett fejlesztési, preventív munka nem 

zökkenőmentes, az oktatást segítő munkatársak folyamatos jelenléte véleményünk szerint 

elengedhetetlen lenne. 

A magas szintű szakmai munka visszaigazolásának tekinthető, hogy a kompetencia méréseken jól 

szerepeltek az iskola tanulói, a minimum szinten teljesítő diákok száma jóval alacsonyabb az országos 

és városi iskolák átlagához képest. 

Az elmúlt évekhez hasonlóan most is kiemelnénk, hogy komoly terhet ró az iskola tanulóira és 

pedagógusaira a magas órarend szerinti heti óraszám (mindennapos testnevelés, hit- és erkölcstan). 

Aggasztónak találjuk azt a nevelők részéről kapott visszajelzést, hogy felső osztályokban is, de 

alsóban egyértelműen rendkívül fáradtak a gyerekek, hatodik, hetedik, nyolcadik órában 

gyakorlatilag nem lehet hatékony oktatási munkát végezni. 

A Netfit felmérésen az országos átlaghoz képest rosszabb eredményekkel szerepeltek az iskola 

diákjai. A rendszeres mozgásra, sportolásra való hajlandóságot, illetve a tanulók egészséges 

életmódra, egészséges étkezésre vonatkozó érzékenységét ösztönző programokkal növelni kell a 

következő években. 

    A félév során ismét színvonalas programokkal színesedett az iskolai élet. A pedagógusok számos 

lehetőséget teremtettek a gyerekeknek, hogy a tanulási folyamatot a szokványostól eltérő, 

érdekfeszítő tevékenységekkel egészítsék ki, és tegyék teljessé. Ilyen események voltak: a digitális 

témahét, ahol a tanulást segítő infokommunikációs lehetőségekkel ismerkedtek meg a gyerekek, 200 

diák és 16 tanár dolgozott ebben a programban. Lego starker programozó versenyen vettek részt, 



pénzügyi témahéten a gazdasági/pénzügyi ismereteket bővíthették, a kicsiknek Mesezene 

foglakozásokat tartottak a tanítók. Kiemelnék még a színvonalas iskolai ünnepségeket és a 

jótékonysági estet, amely rengeteg gyermek és peadagógus össszehangolt munkája során kerekedik 

szívet gyönyörködtetően teljessé alkalomról alkalomra.  

A testvériskolai programok is sikerrel zajlottak le ebben a félévben, idén is sok gyermek szerezhetett 

életre szóló élményeket az utazás vagy vendégfogadás során. 

A tanulási-tanítási tevékenységen túl, az iskolai nevelés témakörében két tevékenységet emelnénk ki 

az elmúlt félév eseményeiből. Az iskola vezetése a szülők és diákok körében kérdőíves kutatást 

végzett a média felhasználási szokásokról, ennek eredményeit a tantestület felhasználhatja a 

mindennapi tanítási-nevelési feladatok során. Ezen kívül egy neveltségi szintet felmérő kutatást is 

végzett az iskola a diákok körében, amelynek eredményeit őszre értékelik ki, ezeket az eredményeket 

szintén szeretné az iskola felhasználni a neveléssel kapcsolatos célkitűzések maghatározásában. 

Az iskolaudvar karbantartása, szépítése céljából önkéntes napot szervezett az iskola, ahol szülők és 

diákok egy vidám, dolgos nap keretében hozzájárultak ahhoz, hogy a gyerekek méltó környezetben 

játszhassanak a szabadban. 

  A tehetséges gyermekek ebben a félévben is számos lehetőséget kaptak tudásuk bővítésére, 

szakkörök, nyelvvizsga-előkészítő kurzusok révén. Tudásukat iskolai, megyei és országos tanulmányi 

versenyeken elért nagyon szép eredményekkel bizonyították, ami a felkészítő pedagógusok számára 

is nagy érdem. 

  Úgy gondoljuk, hogy az intézmény az idei tanévben is bizonyította, hogy képes magas színvonalon 

megfelelni a folyamatosan megújuló kihívásoknak.  

 Az iskola maradéktalanul megfelel a nevelés-oktatás, fejlesztés követelményeinek.  

Törökbálint, 2018.  június 26. 
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