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1. Pedagógiai folyamatok 

1.1. Beszámoló az éves munkaterv, intézkedési tervek megvalósításáról 

 

Munkánkat a törvény, a fenntartó és az iskola szereplői, ill. a hagyomány támasztotta 

kötelezettségeinknek megfelelően, a megváltozó helyzethez alkalmazkodva, legjobb tudásunk 

szerint terveztük és végeztük el. 

 

1.1.1. Éves munkaterv megvalósulása 

 

A tanév során az előírt tanítási napokat megtartottuk és a munkatervben leírtakhoz is tartottuk 

magunkat egészen a március közepén elrendelt online otthoni tanulás bevezetéséig. Idén a 

megszokottól eltérő volt a tanév, főként a tanév utolsó 3 hónapja. Idén is színesítették életünket 

ad hoc dolgok, programok. Azonban míg a tanév első felében tudtuk tartani az éves 

munkatervben vállaltakat, a március 16-tól bevezetett karantén miatt folyamatosan felül kellett 

bírálni és módosítani kellett minden előzetes tervünket. 

Hagyományos programjaink (kirándulás a Petőfi forráshoz, Szent Mihály nap, szüreti bál, 

Mikulás látogatása, karácsonyi forgatag, bábelőadás, továbbtanulással érintett középiskolák 

bemutatkozása, 8.-osok részvétele a pályaválasztási kiállításon, központi írásbeli, karácsonyi 

betlehemezés) március 13-ig a tervek szerint valósultak meg.  

A későbbi időpontra tervezett tankerületi versenyek, témahetek elmaradtak. A tervezett erdei 

iskolai befizetéseket visszakapták a szülők, kivéve az előlegként befizetett összeget. 

Idén új elemként elindult, majd a vírus elterjedésének megakadályozása miatt félbemaradt a 

Lázár Ervin program, melynek lényege, hogy az iskolás gyerekek ingyenes kiránduláson 

vegyenek részt. Ennek keretében december 13-án harmadikos tanulóink a Váci Dunakanyar 

Színházban nézték meg „A csillagszemű” című előadást, a nyolcadikosok pedig február 6-án 

Budapesten a Magyar Kanizsai Udvari Kamaraszínház „Fehér szarvas” c. előadását.  

A hatodikos tanulók a Fővárosi Nagycirkusz Cirkusz+ Varázslatos győztesek című előadására 

látogattak el február 19-én. Mindhárom előadásról nagyon pozitív volt a visszajelzés a gyerekek 

és a pedagógusok részéről is. Reméljük, lesz folytatása ennek a kezdeményezésnek. 

Ünnepségeinkről méltó módon megemlékeztünk. A tanévnyitó ünnepség az első tanítási nap 

előtti estén volt. Színvonalát emelte - a harmadikosok ünnepi műsora mellett -Karácsondi 

Mihály katolikus plébános ünnepi gondolata, az elsősök fogadalom tétele és a jelvény feltűzése. 

A ballagás és a tanévzáró azonban meghívott vendégek nélkül, zárt körben, főként a 

gyermekek részvételével zajlott. A ballagó nyolcadikosokat Bag Nagyközség polgármestere 

Palya Zoltán is búcsúztatta. 



3 
 

Idén is volt szüreti és farsangi bál, a nyolcadikosok kis létszáma és a nemek aránytalansága 

miatt örömmel fogadtunk, hogy a már nem az osztályba járó gyerekek is beálltak táncolni. 

Rendhagyó módon történt az október 6-i megemlékezés és a karácsonyi ünnepségünk, hiszen 

az iskolában tartottuk, nem vonultunk át a művelődési házba. Az október 23-i ünnepség 

azonban megszokott módon a Dózsa György Művelődési Házban volt, akárcsak az idősek napi 

rendezvény és a községi karácsony. Az idősek napi rendezvényre most az óvodások készültek 

ajándékkal, műsorral, köszöntőbeszéddel, az iskolai karácsonyra azonban iskolásaink is.  

A nemzeti összetartozás napjára Horváthné Maczkó Katalin készült fotós, zenés 

összeállítással, a ballagásra Pótháné Geier Tünde készítette az online beszédeket és fotókat 

tartalmazó megemlékezést egy iskola által adományozott pendrive tollon a nyolcadikosoknak. 

Bag Nagyközség Önkormányzata idén nem karácsonyra, hanem Mikulásra készített a gyerek 

számára ajándékcsomagot. 

Balázs Szabolcs 200 000 Ft értékben Csőváz társasjátékot adományozott az iskolának, így a 

gyerekek a bizonyítvány mellé ajándékot is kaptak. 

Az ÖKO munkaközösség szervezésében volt papírgyűjtés is, mely utóbbi minden évben 

osztályok közötti verseny is. Ebben a tanévben nem gyűlt össze túl sok papír. A két legtöbb 

papírt összegyűjtő tanuló félévkor „A félév legkörnyezettudatosabb tanulója” címben részesült. 

Idén is biztosítottuk a hit- és erkölcstan (katolikus, református, hitgyülekezeti hittan) és az 

etika oktatás megszervezésének lehetőségét. Evangélikus hittanosunk idén újra volt. 

Tartottunk osztály szülői értekezleteket, SZMK értekezletet, pályaválasztási és hittanos szülői 

értekezletet, elérhetőek voltunk a nyílt tanítási napokon és a fogadóórákon, online szülői 

értekezleten, és telefonon, Messengeren is el tudtak érni bennünket az érdeklődő szülők.  

A Deák Mártánál elkezdett IKT eszközhasználatot bemutató óra sorozat idén is folytatódott a 

pedagógusok számára szervezett Márta által tartott foglalkozással és a Digitális kompetenciát 

szintén fejlesztő tabletes továbbképzéssel.  

Új elem volt Pótháné Geier Tünde bemutató órája a mindennapos testnevelés tanteremben 

megvalósítható jó gyakorlatairól. 

A bemutató órák sorát március elején Volterné Jamrik Éva anyanyelv bemutató órája zárta, 

melyen abból kaptak ízelítőt a résztvevők, hogy hogyan, milyen módszerekkel lehet 

megkönnyíteni az óvoda és az iskola közötti átmenetet. 

Voltak nevelőtestületi, tankerületi, vezetőségi és munkaközösségi értekezletek is. A 

nevelőtestület újra és újra kellett, hogy tanuljon valamit a KRÉTA rendszerről, hiszen az 

alkalmazás folyamatos fejlesztése folyamatos megújulást és tanulást követelt tőlünk is. Tovább 
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nehezítette a helyzetet, hogy március 16-tól online oktatás került bevezetésre, ami még inkább 

rákényszerített mindenkit (fejlesztőt és felhasználót egyaránt) a folyamatos fejlesztésre, 

fejlődésre. 

A bevezetés kötelezősége, a tanulási vágy, a tenni és megfelelni akarás márciustól mindenkit 

az okos eszközök elé ültetett. Volt, ami zökkenőmentesen ment, de még mindig voltak 

fejlesztendő területek, mind a Kréta rendszerben, mind a digitális tudásunkban. 

Első félévben sokan alkalmaztak még papír alapú füzetet az e-napló mellett, könnyítve ezzel 

is a munkát. 

Magát a Kréta rendszert egyre gördülékenyen tudtuk kezelni, bár még mindig vannak 

hiányosságok. Továbbra is ügyelnünk kell arra, hogy legalább a havi egy jegye meglegyen a 

tanulóknak, illetve hogy tudjuk tartani a 18-i határidőt a bejegyzések elkészítésére, illetve ha 

szükséges –a javításra. Sajnos nagyon sok szülő nem nézte az elektronikus naplót, mert vagy 

nem értett hozzá, vagy nem volt e-mail címe. A rendszer hiányossága még, hogy nem engedi 

az óraszámok kézi beállítását, amivel sikerülne elérni, hogy minden adat egyezzen a valósággal. 

A mindennapi munka megszervezése, a hagyományok, jó gyakorlatok megőrzése mellett a 

bagi gyerekek iskolánkban tartása és megtartása volt idén is a legnagyobb célkitűzésünk. Ennek 

érdekében figyeltünk a tehetséggondozásra, felzárkóztatásra és folyamatosan jeleztük a 

tanulókat érintő problémákat a gyermekjóléti szolgálatnak, az esetmenedzsernek, illetve 

szükség esetén behívattuk a szülőket vagy elmentünk családlátogatásra. Az órai rendbontás 

megfékezésére továbbra is működtettük a tréningszobát, az azonnali intézkedéseket igénylő 

helyzeteket is igyekeztünk azonnal és hatékonyan megoldani. 

 

1.1.2.Intézkedési tervek megvalósításáról 

 

Intézkedési tervünk volt a hátrányok enyhítésére, a problémás helyzetek kezelésére. A 

gyógypedagógiai asszisztens tartós távolléte miatt 1 pedagógiai asszisztens és egy 

közfoglalkoztatott segítette a munkánkat. A hagyományos iskolai keretek között tovább 

működtettük a tréningszobát és az ügyeletet segítették a karbantartók is. 

A tanév második felében Intézkedési tervet kellett készíteni az országos kompetenciamérés 

átlag alatt teljesített 2018-as eredményeinek javítására.  
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Tárgyi feltételek alakulása: 

 

Az évet a megújult drámateremben kezdtük. Sajnos az előtetőt már javítani kellett és az ebédlő 

előtt a padló is felpúposodott. Ennek kijavításához Varga András helyi vállalkozó ingyen 

biztosította a szükséges anyagot, eszközöket. A dolgok nagy részét azonban központi keretből, 

a karácsonyi társasjátékokat az önkormányzattól kapott forrásból finanszíroztuk. 

Idén már csak E-KRÉTA – elektronikus napló - volt, papíralapú naplót nem használtunk és 

papíralapú ellenőrzőt sem. Szülői értekezletre kinyomtattuk a tanulók évközi értékelését, 

hiányzását. A félévi eredményekről szóló értesítőket is kinyomtattuk, hogy a szülők biztosan 

kapjanak tájékoztatást gyermekük teljesítményéről, hiányzásairól. 

Sűrűn felhívtuk a gyerekek figyelmét a minőség megóvására, de így is mindig adódtak nem 

várt karbantartási munkálatok. 

A matematikai eredmények javításához, a tanulói sikerélmények eléréséhez vettünk 

osztálynyi számológépet. 

Az iskola teljes wifi hálózata ki lett cserélve és az egyéni felhasználói jelszavak is elkészültek. 

Az énekórák megtartását színesítette egy Yamaha elektromos zongora, amit a nyáron kaptunk. 

A Tréningszoba működtetéséhez a tetőtéri termet használtuk, ahol idén nem voltak tanórák. 

Balázs Szabolcstól 200 ezer forint értékben 230 doboz társasjátékot kaptunk, amiből 1-1 db-ot 

kaptak a gyerekek és a pedagógusok is. 

A Tankerülettől felújítási munkára kaptunk 200 ezer forintot, melyből a közös helyiségek 

kifestését, a kisépület előtetőjét és apróbb karbantartási, felújítási munkákat tudunk elvégeztetni 

a karbantartókkal.  

Az Erzsébet-táborra nyertünk 288 000 Ft (+ 27% ÁFA adóalanyok esetében) +180 000 Ft (+ 

27% ÁFA adóalanyok esetében) összeget, ebből fedezzük a tábor összes kiadását. Marandandó 

nagy értékű tárgyi eszközt ebből a pénzből nem lehet vásárolni. 
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Személyi feltételek alakulása: 

1. tanszakok: 

Idén is Kustra Éva - magyar szakos tanárként- vezette a drámatanszakot, mely a következő 

tanévtől átkerül az aszódi művészeti iskola égisze alá. Ez önmagában nem jelentene nagy 

változást az iskola életében, azonban kolléganő jelezte, hogy a következő tanévtől már nem 

szeretné a dráma tanszakon végzett munkáját folytatni. Fontos feladat lesz pótolni a tanszak 

vezetőjének személyét, hogy a drámatanszak zökkenőmentesen folytatódhasson. 

10 órában volt nálunk Bertók Adrienn, így most már az alsón kívül 5. osztályban is tartott 

néptánc órát a testnevelés órák keretein belül.  

Mivel a kihelyezett néptánc tanszak a Muharay Elemér Népi Együttes égisze alatt működik, 

és a Dózsa György Művelődési Házban gyakorol, velük nem voltunk napi kapcsolatban. Az 

előadásaikból, ünnepségeken történő fellépéseikből látjuk, hogy színvonalas oktatás folyt idén 

is. 

Elindult a Rajkó Talentum Alapfokú Művészeti Iskola és Középiskola szervezésében Szecső 

Kovács Zoltán vezetésével a Roma néptánc tanszak. December 6-án kis előadás keretében 

mutatták meg a vezérkarnak tudásukat.  

Előzetes igénybejelentés alapján elkezdődött a kihelyezett Szolfézs tanszak szervezése, 

melyről júniusban kedvező döntés született, így szeptemberben elindulhat a képzés Bagi 

telephellyel is. 

2. NOKS-os munkatársak 

Balesete miatt szeptemberben nem tudta megkezdeni a munkát Balázsné Győri Mária. 

Helyettesítését meg kellett oldanunk, így a szabadidő szervezői NOKS-os fél státuszból kikerült 

Tóth Zsuzsanna, aki így teljes állásban tanítói státuszra került. A munkát tavasszal felvevő 

Balázsné Győri Mária, hogy a tantárgyfelosztás ne sérüljön, a szabadidő szervezőnek és 

gyermekvédelmi felelősnek fenntartott NOKS-os státuszra került. 

Kovács Judit gyermekkísérő felmondott, voltak próbálkozások, de nem találtunk helyette 

senkit, aki a gyerekeket kísérné. A hivatalos levelek illetve a papír alapú lecke kivitelét a telepre 

a közfoglalkoztatott   

Sikerült kapni közfoglalkoztatottat – Radics Kornélné személyében, aki főleg a rend 

fenntartásából vette ki a részét.  
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Továbbra is sokat segített a pedagógusok mindennapi munkájában a pedagógiai és 

gyógypedagógiai asszisztens; az adminisztrációs terhek enyhítésében az iskolatitkár. Sajnos a 

betegsége miatt csak októberben kezdte meg és februárig elejéig tudta elvégezni a rábízott 

feladatokat Károlyné Nagy Lucia, amit a nyolcadikosok összevonása miatt nagyon 

megéreztünk.  

Tanulói összetételünk: 

Ahogy a családok helyzete, úgy tanulóink felkészültsége, iskolához való hozzáállása is szórt 

képet mutat. 

Kevés túlkoros tanuló van, de a háttér, a normák és a motiváltság különbözősége miatt nehéz 

a gyerekekkel. Bár a beiratkozás idén is jól alakult, ront a helyzeten, hogy 4. és 6. után is 

mennek el tőlünk jó magaviseletű, jól tanuló gyerekek a környékbeli, jó nevű gimnáziumokba. 

Az online oktatás bevezetésével néhány telepi gyerek úgy gondolta, hogy korábban kezdődött 

a nyári szünet; őket nehéz lesz a következő évben szabályok közé kényszeríteni. 

Az SNI csoport megszűnt; a két még tanköteles, eddig szegregáltan oktatott SNI tanulót az 

Aszódi Csengey Gusztáv Általános Iskola vette át. 

A volt 7.b-ből tovább haladó gyerekek és a kis létszámú 7.a osztály összevonásra került, ami 

nem könnyítette meg a helyzetet. Idén is csak egy nyolcadik osztályunk van, csoportbontással 

igyekeztünk javítani az egybekerülés okozta problémákat. 

Kapcsolatok: 

Jó kapcsolatot ápolunk az óvodával, folyamatos a konzultáció. 

Kapcsolatunk szorosabbá vált a BAGÁZS közhasznú egyesülettel, akik idén már két 

évfolyamon (1., 2.) folytatták a tavaly megkezdett Repeta programot. Az online oktatás során 

használt okostelefonokkal és további mentorok programba történő bevonásával is segítették a 

telepieket.  

Erasmus + program keretében -a BAGázs jóvoltából- részt vettünk a tavaly Magyarországon 

megkezdett, több országot is összefogó, Portugáliában megszervezésre kerülő tréningen. A 

pályázat célja, hogy a szülőket bevonjuk (érzékenyítsük) a tanulók iskolai teljesítményének 

javításába. Minden résztvevőben megerősödött a gondolat, hogy mindenhol hasonlóak a 

problémák, melyeket kezelni ugyan lehet, de gyorsan megoldani nem. A program második 

féléves programja, melynek Románia adott volna otthont, elmaradt. 
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A Szent Rita Karitasz nem csak a hagyományos kirándulást szervezte meg, mely idén a 

járvány elterjedése miatt július 22-én lesz megtartva, hanem tanszerutalványt is adott a 

hátrányos helyzetű tanulóknak. 

Folytatódott a Bozsik program Simó László edző irányításával. Sajnos a mérkőzések 

hétköznap voltak, így tanítási napot is érintettek. A résztvevő tanulók a 2 testnevelés óra alóli 

felmentéssel nem éltek, de a verseny napján korábban elmentek az iskolából. A karantén ideje 

alatt a mérkőzések elmaradtak. 

A Dunakeszi Tankerület szervezésében volt/van lehetőségünk hasonló helyzetben lévő 

iskolákkal párbeszédet folytatni. Ennek a kapcsolatnak köszönhető a Rajkó Talentum AMI 

kihelyezett roma néptánc tanszakának elindulása, ami dányi javaslatra került megszervezésre. 

Megkezdődött egy vezetői munkacsoport létrehozása is, melynek célja egymás iskoláinak 

megsegítése: ötlettel, tanáccsal, ismeretátadással. Az online időszakban telefonon és Skyp-on 

tartottuk a kapcsolatot.  

A Család és Gyermekjóléti Szolgálat már tavaly megkereste iskolánkat a kötelezően 

alkalmazandó szociális munkás miatt. Kovács László márciustól tölti be ezt a szerepet, aktív 

résztvevőként segített a korrepetálás időszakában (június 2-től). 

Neveltségi szint növelése érdekében: 

A Tréningszoba programot továbbra is működtettük. A „program”, a szabályok egységes 

betartása, a rendbontókkal szembeni következetes fellépés ugyan lehetőség volt a tanóra 

megtartására, önmagában azonban továbbra sem elegendő ahhoz, hogy a felmerült problémákat 

teljesen megoldjuk. A programot nyújtotta lehetőséggel az alsósok is éltek; a program 

felülvizsgálata időszerű. 

Bizonyos esetekben (rendbontások, hiányzások) szükség volt a szülők behívására, 

tájékoztatására. Amennyiben a szülő nem tudott vagy valamiért nem akart bejönni, a szülő 

időbeosztásához igazodva éltünk a családlátogatás lehetőségével. 

A szülőknek különböző fórumokat (nyílt nap, fogadóórák, szülői értekezletek, 

családlátogatás) kínáltunk a kapcsolatépítésre, bár ebben a tanévben is a pedagógusok voltak 

azok, akik ezt a kapcsolatépítést fontosnak tartották. A problémás családok esetében a szülők 

továbbra is érdektelenek maradtak, illetve számonkérés esetén mindent megígértek, vagy 

másokat hibáztattak.  

A tanév folyamán alsós gyerekeket is bevontunk a programba, hiszen a magatartási probléma 

egyre korábban jelenik meg. 
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Az iskolarádión keresztül az ÖKO munkaközösség vezetője felhívta a gyerekek figyelmét a 

különféle eseményekre, az azokon szereplő tanulókra, valamint arra, hogy mennyi lehetőség 

rejlik a fejlődésre iskolánkban, milyen sokoldalú tevékenység folyik itt. Beszélt nekik az 

aktuális problémákról, azok megoldási lehetőségeiről. Felhívta a figyelmüket a veszélyekre és 

a helyes magatartásra is. 

Szakkörökkel, programokkal színesítettük az iskolai életet, ezzel is segítve a felzárkóztatás 

eredményességét. 

Folyamatos volt az ügyelet a folyosón és az udvaron is. A későbbiekben még nagyobb 

hangsúlyt kell, hogy kapjon a szabályok egyforma kezelése (kint tartózkodás az udvaron, mobil 

bevitele órára…).- és betartatása. 

A fegyelem fenntartása miatt könnyebbség, hogy idén már nem működött a büfé, ugyanakkor 

megoszlottak a vélemények, hiszen van, akinek hiányott. 

A problémák enyhítésére több kerekasztal megbeszélés is volt: egy a hivatalban, egy pedig 

júniusban az iskolában. Ezek a beszélgetések megerősítik, hogy az iskola önmagában kevés a 

problémák megoldásához, ha a hatóság nem teszi meg a szükséges lépéseket, akkor nagy 

változásokat nem lehet elérni. 

Oktatási lehetőségek bővülése: 

Az utóbbi időben két tanszakkal bővült az iskola kínálata, a Podmaniczky Alapfokú 

Művészeti Iskola kihelyezett néptánc tanszakot, az Isaszegi Klapka György Általános Iskola és 

Alapfokú Művészeti Iskola pedig kihelyezett drámatanszakot indított. Idén ez a lehetőség a 

Rajkó Talentum Alapfokú Művészeti Iskola kihelyezett (roma) néptánc tanszakával bővült. Az 

átláthatóság kedvéért a 2020/21-es tanévtől kezdve a drámatanszak is a Podaminczky Alapfokú 

Művészeti Iskolához fog tartozni. Szeptembertől elindul a szolfézs oktatás is az iskolában. 

A 4. évfolyamosoknak idén is indult informatika szakkör. 5. évfolyamon látszik, hogy van 

létjogosultsága a célirányos digitális kompetencia fejlesztésének. Az új NAT bevezetésével már 

alsóban is kötelezőek lesznek az informatika órák.  

Egyre többen vitték magukkal a laptopot a tanórákra, így tanórai keretek között is mind több 

oldalról valósult meg a tanulók digitális kompetenciáinak fejlesztése. A március 16-tal 

bevezetett online otthoni oktatás azonban mindenkinek mélyvíz volt. Kihirdetéskor sem a 

szükséges eszközökkel, sem a biztos tudással, sem a programok naprakész ismeretével nem 

rendelkeztünk. Voltak kollégák, akik információs csatornaként működtették az online 

felületeket (pl.: leírták, hogy mit kell olvasni, ill. a munkafüzet hányadik oldalán van az írásbeli 

feladat), de azok a pedagógusok voltak többségben, akik maximálisan éltek az új 
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lehetőségekkel: Redmentában dolgozatot írattak, és kihasználták a Zoom, Classroom, 

Prezi.com, Okos könyvek kínálta lehetőségeket. 

Mivel a fittségmérés túlsúlyosságot és egyéb állapotbeli rendellenességet is kimutatott, idén 

heti 1 órában gyógytestnevelést tartott Pótháné Geier Tünde. 

Belső továbbképzés: 

Pótháné Geier Tünde bemutató óráján láthattuk, hogy milyen mozgási lehetőségek vannak 

tantermi keretek között; Volterné Jamrik Éva bemutató óráján pedig azt, hogy hogyan lehet 

megkönnyíteni az óvoda és iskola közötti átmenetet. 

Deák Márta megmutatta hogy mi mindenre lehet használni a tabletteket a tanteremben; Albert 

Márton és Szalai Zoltán pedig az otthoni digitális oktatás lehetőségeit segített elsajátítani. 

A hamarosan bevezetésre kerülő KAP programról Vargáné Berencsi Ágnes szakértő tartott 

előadást a nevelőtestületnek. 

Fábián Éva előadására a mese gyógyító erejéről Turára a könyvárba ment el Deák Márta, 

Tóthné Irsán Ágnes, Szásziné Győri Éva. 

A „Mondj Nemet” családon belüli gyermekbántalmazásról szóló budapesti továbbképzésre és 

az ehhez szorosan kapcsolódó Kartalon megrendezésre kerülő „Beszéljünk róla! Bántalmazó 

közösség” című előadásra Tóthné Irsán Ágnes és Szásziné Győri Éva ment el. A 

továbbképzésen hallott információkat munkaközösségi megbeszéléseibe építette be/építi be 

Tóthné Irsán Ágnes. 

A Gyermekjóléti Szolgálat munkatársa érzékenyítő tréninget tartott és jelenleg folyamatban 

van az érzelmi intelligencia tréning megszervezése is. 

30 pedagógus és iskolai dolgozó jelentkezett a „Digitális szakadék csökkentése” kiemelt 

projektre, melynek első megszervezése még az előző tanévre nyúlik vissza. Sajnos a 

továbbképzés akadozik, a megígért tableteket még nem kaptuk meg. 

1.2. Az intézmény alapdokumentumainak módosításának okáról szóló beszámoló 

Módosítani kellett az Intézményi iratkezelési szabályzatot, hiszen 2020. január 1-től már 

csak elektronikusan lehet iktatni. 

A Kormány 5/2020.(I.31.) Korm. rendelete a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséról 

és alkalmazásáról szóló 110/2012. (VI.04.) Korm. rendelet módosításáról 4.§ (2.) előírta, hogy 

az iskolának kötelező április 30-ig módosítani a Pedagógiai Programját. A Pedagógiai Program 

felülvizsgálatuk és átdolgoztuk és a helyi tantervet is elkészítettük.  
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Évről évre bővül a programok köre (pl Lázár Ervin Program), egyéb változások is vannak, 

(pl.: 1 helyettes van kettő helyett); ezért fontos az SZMSZ és a Házirend átdolgozása is. 
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2. Személyiség- és közösségfejlesztés 

2.1. Gyermekvédelmi munka 

Mint eddig is minden évben, idén is kiemelt célunk a kiemelkedően tehetséges tanulók 

képességeinek mind teljesebb kibontakoztatása (szakkörök, versenyekre, felvételire történő 

felkészítés) és a hátrányok enyhítése és a gyengébb képességek, tanulásban lemaradó tanulók 

fejlesztése, felzárkóztatása. 

A nevelőtestület mindent megtett (tájékoztatott élőszóban, telefonon, írásban /papír alapon, e-

naplóban, messengerenen, egyéb online fórumon; volt szülői értekezlet, fogadóóra, szülői 

behívás, kötelező tanulószoba, felzárkóztató és fejlesztő foglalkozás, rendkívüli szülői, 

családlátogatás) azért, hogy a lemorzsolódás veszélyeztetett gyerekeket segítse és velük 

szemben a szakvéleményben szereplő tanulási problémák alapján elvárható követelményeket 

támassza és elérje. 

A szülőkkel történő kommunikáció sok esetben eredményre vezet, sajnos azonban van néhány 

család, ahol nem érték a tanulás, mindent megígérnek, de nem változik semmi. Gyakran azt 

sem tudják, hogy hol van a gyermekük. A szülőket sajnos nem tudjuk megváltoztatni, így a 

gyerekek számára igyekszünk olyan programokat kitalálni, olyan változatos munkaformákat 

alkalmazni, ami vonzóvá teszi az iskolát. Elvárásaink is egyénre szabottak, azonban a 

szabadsággal, a szabály nélküliséggel, a bűnözői háttér sugallta normával nagyon nehéz valamit 

is kezdeni. 

Férfi kollégáink férfias, következetes kiállással, számonkéréssel, a női kollégák kedvességgel, 

elfogadó szeretettel igyekeznek megmutatni iskolánk diákjainak, hogy másfajta élet, másfajta 

megoldási módok is vannak, mint az ordítás és a verés/verekedés. 

Mint eddig, ebben a tanévben is kerestük a gyermekekben lévő értéket és az okokat, hogy 

miért lehet szeretni őket. 

Mivel iskolánkban sok a hátrányos helyzetű, a sajátos nevelési igényű, a BTM nehézséggel 

küzdő, a rendszeresen és igazolatlanul hiányzó gyermek, lehetőséget kaptunk félállású 

gyermekvédelmi felelős és félállású szabadidő szervező alkalmazására. Sajnos azonban a 

pozíció márciusig betöltetlen volt, így a gyermekvédelmi felelős a 22 órája mellett, a 32 órája 

terhére végezte a gyermekvédelemmel járó feladatokat. Márciustól nyugdíjba vonulásáig 

Balázsné Győri Mária töltötte be a státuszt.  
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2.1.1. A gyermekek és szülők gazdasági társadalmi jellemzői 

Vannak jómódú és mélyszegénységen élő, igyekvő, célokkal rendelkező és motiválatlan 

tanítványaink is. 

A hagyományos társadalmi normákat elfogadni képtelen szülők hozzáállása nem lett jobb az 

évek folyamán. A helyzet csak annyival javult, hogy néhány egykori szülő már nem érdekelt az 

iskolában, mert gyermekeik elvégezték a 8. osztályt, vagy már betöltötték 16. életévüket, vagy 

kiemelték őket a családból. 

Ismét van példa arra is, hogy a még tanköteles kislány maga is szülővé válik. Sajnos ezek a 

gyerekek sem a magántanulósággal, sem az osztályozó vizsga lehetőségével nem élnek. 

Védelembe vett tanulóink száma igen változó, hiszen folyamatosak a védelembe vételi 

tárgyalások. Ebben a tanévben 25 gyermekről kellett szakvéleményt írni. 

13 tanulót írattak ki szülei az iskolából: 3 család elköltözött, majd ebből 1 család visszajött; 

egy kislányt magához vett az anyukája, majd visszakerült a nagymamához, így visszakerültek 

hozzánk is. 2 tanulót kiemeltek a családból, ebből egyet beírattak másik iskolába, a másiknak 

még nem keresett az eseti gondnok v. nevelőszülő befogadó iskolát, így továbbra is iskolánk 

tanulója. Jellemzően költözés (olykor ideiglenes összeköltözés) vagy ideiglenes hatályú (IH) 

gyermekkiemelés áll az elvitelek hátterében. Problémát jelent, hogy az elmenő gyerekek a 

szülői nemtörődömség miatt még nagyobb hátrányokkal érkeznek vissza, mint amivel 

elmentek. 

Kiemelkedően magas a telepi gyerekek igazolatlan hiányzásainak a száma. Nagyon sokat és 

igazolatlanul azonban csak néhány család gyermekei/unokái hiányoznak. Mióta az E naplót 

használjuk, a sorozatos késések ideje is összeadódik, megnövelve ezáltal az igazolatlanul 

hiányzott órák számát. 

A hiányzások és az ehhez társuló szülői gondatlanság miatt, idén is történt védelembe vételi 

gyámhatósági intézkedés. 

A gyermekek elhanyagolása nem csak a tanulmányi munkában, a tisztálkodásban, az 

öltözködésben és a fejtetvességben is megmutatkozott. Azonban a helyzet lényegesen jobb, 

mint az előző években volt. 

Szulágyi Tibor a Grassalkovich Antal Baptista Szakgimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola 

és Felnőttek Általános Iskolájának tanára -egykori kollégánk- megkereste iskolánkat 

beiskolázási szándékkal. Több telefonálás után személyesen is bejött az iskolába, majd 

felkereste otthonukban a 15 éves vagy annál idősebb tanköteles tanulókat, hogy rábeszélje őket, 
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hogy menjenek el beiratkozni a Grassalkovich iskolába. Iskolánkat emiatt nem hagyta el senki, 

de egykori tanítványaink többen is beiratkoztak Hatvanba. 

2.1.2. Kedvezményes vagy ingyenes szolgáltatások alakulása 

Heti 2 nap volt nyitva az iskolai könyvtár, amit leginkább a tanórai felkészüléshez vettek 

igénybe (pedagógusok, gyerekek). A könyvállomány a pályázaton nyert Szitakötő folyóirattal 

és adománykönyvekkel gazdagodott. A tanulószobában biztosítottuk a felügyeletet, a leckeírási 

lehetőséget. Volt számítástechnikai korrepetálás és iskolapszichológusi, logopédusi és 

fejlesztőpedagógusi ellátás is. Idén is választhattak a gyerekek a különböző szakkörök közül. 

Minden tanulónak volt lehetősége testnevelés óra keretében úszni. 

 Iskolánkban ingyen étkezett majdnem minden tanuló, aki az étkeztetést igényelte. Így

az ingyen étkezők száma iskolánkban arányaiban még mindig nagyon magas. 

 

1. Iskolai étkezés félévkor 

 

étkezők 
ingyen 

50%-ot fizet teljes árat fizet 
étkező 

   

83 58 11 14 

 

Márciustól az önkormányzat továbbra is biztosította a rászorulóknak az étkezést, melyért az 

óvodába kellett elmenni. Kezdetben nem mindenki élt ezzel a lehetőséggel, idővel azonban 

rendszeresen elvitték az ebédet. 

Sajnos a szülők nem követték nyomon a Rendszeres Gyermekvédelmi Kedvezményeket, így 

miután azok lejárnak, hatalmas tartozásokat halmoztak fel. Így a tanulók egy idő után étkezés 

nélkül maradnak és ebben az esetben is intézkednünk kell. 

 Ingyenes tankönyvet kapott minden tanuló.

 Ingyenes az iskolatej és gyümölcs is (gyümölcsöt: 141 fő és iskolatejet 190 főkapott). 

A veszélyhelyzet időszakában a tej és gyümölcs kiszállítás szünetelt.

 Lázár Ervin Program keretében a harmadikosok Vácon, a nyolcadikosaink Budapesten 

voltak színházban, a hatodikosok pedig a Fővárosi Nagycirkuszba jutottak el. A többi 

kirándulás szervezése elindult ugyan, de a karantén miatt sajnos elmaradt.. A jegyek árát és az 

útiköltséget is a Dunakeszi Tankerület finanszírozta. 

 A hátrányos helyzetű gyerekeknek nem kell fizetni a tanszakért sem.
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2.1.3. Szociális problémák, deviancia

Szociális problémák: 

Problémát jelent, hogy az iskola tanulóinak összetétele nagyon szélsőséges. Vannak jómódú, 

igyekvő és vannak tanulni nem akaró, vagy nem tudó tanítványaink is. A deviáns gyerekek 

problémát jelentenek, hiszen nehéz integrálni őket. 

Deviancia: 

Annak ellenére, hogy a helyi telepen állandóan jelen van a bűnözés és a lopás, nagy értékű 

tárgy eltulajdonítása az iskolában nem jellemző. Ha mégis elveszik valami, (tolltartó, trikó, 

pénz) megy az egymásra mutogatás, de nem mindig tudjuk egyértelműen rábizonyítani senkire, 

hogy ő volt a tettes. Egyértelműen senki nem ismeri be a bűnösségét. 

Továbbra is probléma volt, hogy a gyerekek (főleg a helyi romatelepről érkező alsós gyerekek) 

egy része ápolatlan, nincs felszerelésük, nem készülnek az órákra, nem pihennek eleget és 

éhesek. Több gyerekre rá kell szólni, hogy ne kabátban üljön az órán. A két lány, aki nem volt 

hajlandó levenni a sapkát, kiemelésre került. Így ez a deviancia a távozásukkal megszűnt. 

Bár az online oktatás bevezetésével nem jelöltük a jelenlétet/hiányzást, továbbra is nagy gond 

volt, hogy azok a roma gyerekek, akik március közepéig okkal, ok nélkül otthon maradtak, az 

online világban is elérhetetlenek voltak. Hiába kaptak okostelefont vagy egyéb okoseszközt, 

azt nem minden esetben arra használták, amire kellett volna.  

Ha a hiányzás okára rákérdeztünk, a szülők a következő válaszokat adták: „ruhát kellett venni” 

„beteg volt, de az orvos nem adott igazolást”, „én azt hittem, hogy elment az iskolába” „nincs 

vagy rossz az okostelefon”. Ha a felnőttnél hiányzik a motiváció, nem érték a tanulás, nincs 

rendszeres munkavégzés, akkor a gyermek előbb utóbb igazodik, és az otthoni elvárásoknak, 

normáknak akar megfelelni. Végül annyira sok lesz a lemaradás, hogy még az a kis motiváció 

is elfogy, ami addig megvolt. Az iskolai és társadalmi elvárások nagyon távol vannak az otthoni 

normáktól. A problémahordozó családok gyermekei, ha kilépnek az iskolából, vagy 

konfliktusba keverednek, az otthonról hozott mintát követik, agresszívak, iskolába nem illő 

szavakat használnak.  

Szerencsére van olyan mélyszegénységből jövő gyermek is, aki alig hiányzik. Őket társaik 

elfogadják, nem okoz problémát a származásuk. A deviáns gyerekekkel a többség nem 

azonosul. 

17 gyerek végezte el hiányzás nélkül a félévet, közöttük van romatelepi gyermek is, ami már 

önmagában is nagy előrelépést jelent. (Jutalmul oklevelet és iskolai emblémás tollat is kaptak.) 
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A második félévben a hiányzások kezelése nem releváns, hiszen nem lehetett jelölni a 

hiányzásokat a Kréta felületen. Aki nem tudott részt venni az online tanulásban, papír alapon is 

megkaphatta a leckét. Még így is voltak, akik szünetnek gondolták az otthon töltött időszakot. 

Emiatt folyamatosan jeleztünk a Gyermekjóléti Szolgálatnak, de érdemi változás csak 1-2 

esetben történt, az is nagyon rövid időszakig tartott. 

A tanév során a nyolcadikos (egykori 7.b) fiúkkal szexuális deviancia miatt is el kellett 

beszélgetni, illetve be kellett írni figyelmeztetőket. Szerencsére a gyors közbeavatkozásnak 

köszönhetően ez a fajta probléma megszűnt. 

Sajnos idén lányok közötti konfliktus is eredményezett verekedést. 

A drog és egyéb problémák miatt fegyelmivel eltávolított gyerekek, a Gyermekjóléti Szolgálat 

és a BAGÁZS munkatársainak azt mondják, hogy vissza akarnak jönni iskolánkba. Hivatalosan 

azonban meg sem próbálnak visszairatkozni. Iskolánkat, az itt dolgozó pedagógusokat nagy 

ívben elkerülik tapasztalatunk szerint megpróbálják a Gyermekvédelmi jelzőrendszer egyes 

tagjait egymás ellen fordítani.  

2.1.4. Prevenciós munka 

Már a tantárgyfelosztásnál ügyeltünk arra, hogy tanítványainkat megtartsuk (a tehetségeseket 

fejlesszük, a tanulásban lemaradókat felzárkóztassuk, a hátrányokat enyhítsük és a 

lemorzsolódási arányt javítsuk). A tanórákon kívül szakköröket, fejlesztőfoglalkozásokat, 

gyógytestnevelési és logopédiai foglalkozásokat is indítottunk. 

Először a problémát házon belül, saját eszközeinkkel, lehetőségeinkkel próbáltuk megoldani. 

Ezek voltak: információkérés, elbeszélgetés az érintettekkel (gyerekkel, gyerekekkel, 

osztállyal, érintett pedagógusokkal); szülő tájékoztatása, behívása, családlátogatás. Amikor 

nem sikerült a szülővel megértetni, hogy mi a problémánk, illetve az eset továbbra is fennállt, 

vagy megismétlődött, akkor jeleztünk a Gyermekjóléti Szolgálatnak vagy a körzeti 

megbízottnak (rendőrnek). Csak az intézményvezető levelezése alapján az első félévben 36 

jelzés ment a Gyermekjóléti Szolgálathoz. A második félévben az online oktatás egyfajta 

kötetlenséget adott azoknak a tanulóknak, akik amúgy is hajlamosak félvállról venni a tanulást. 

Néhány gyerek csavargott, de a Gyermekjóléti Szolgálat munkatársa szerint olyan is volt, aki 

dolgozni járt. 

Március 16-tól, hogy ne lehessen az az indok, hogy nincs eszköz, amivel, vagy amiből 

tanulhatnának a gyerekek, kiadtuk a tankönyveket, taneszközöket. Aki jelezte, hogy nincs neki, 

annak szereztünk (vagy mi, vagy a BAGázs) okoseszközt. Ha az okoseszközt nem tudta 

használni, papír alapon is kiküldtük a leckét.  
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Még mindig probléma volt az igazolatlan hiányzás és az elhanyagolásból adódó fokozottan 

megjelenő lemorzsolódás veszély. 

Folyamatosan küldtük a jelzéseket a Gyermekjóléti Szolgálathoz és az esetmenedzsereknek. 

Kérésükre az osztályfőnökök azonnal elkészítették a pedagógiai szakvéleményeket. Amikor 

megoldható volt, mindig ott voltunk az esetmegbeszéléseken. Ha nem tudtunk ott lenni, 

kihangosított telefonon mondtuk el az észrevételeinket, illetve a szakvéleményeinkből tudtak 

meríteni információkat. 

A községi búcsú előtt tájékoztatót tartott a körzeti megbízott a pirotechnikai eszközök 

veszélyeiről, majd egy lopás kapcsán a büntethetőségről és a cselekedetek következményeiről. 

Ebben a tanévben nem volt magántanulónk. Augusztus 31-ig (amíg erről intézményvezetői 

döntés születhetett volna) nem adott be egy szülő sem magántanulói kérelmet és utána sem, 

amikor már az Oktatási hivatal (OH) dönthetett volna a magántanulóságról. Annak ellenére 

sem, hogy erre a lehetőségre felhívtuk a kismamák szüleinek a figyelmét. 

Egy tanuló csellengései és rossz körülményei miatt az intézményvezető kezdeményezte, hogy 

a gyermek az anyukájával legyen, de ez a megoldás is csak ideig-óráig tartott. A gyermek újra 

iskolánk tanulója, a továbbiakban is különös figyelmet igényel a sorsa.  

2 tanulót súlyos elhanyagolás miatt kiemeltek a családból.  

A lemorzsolódás veszélyeztetett tanulókkal -a tanulás fontosságáról, az iskolába járás 

szükségességéről- nem csak az osztályfőnök és az intézményvezető, hanem a 

fejlesztőpedagógus és a pszichológus is rendszeresen elbeszélgetett. Számukra a délutáni 

tanulószoba bár kötelező volt, nem mindenki vette igénybe. 

Szülői értekezleten a hiányzások következményeiről, a továbbtanulás fontosságáról is 

beszéltünk. Sajnos a hivatalos szülői értekezletek látogatottsága nem megfelelő, mert az igazán 

problémás gyerekek szülei nem jönnek el rá. Ők leginkább csak akkor jöttek be az iskolába, ha 

az érdekük úgy kívánta (pl iskolalátogatási igazolásért), így sok esetben ad hoc kellett 

elbeszélgetni velük. 

A tanulmányi eredmény és a szülői kérés függvénye volt a felmentések (érdemjeggyel történő 

értékelés) kiadása. Ennek elkészítése, ill. az elkészítés szükségességének felmérése a félévi 

eredmények alapján a II. félév teendői közé tartozott.  

Tekintettel az online oktatásos időszakra és ennek az eszköz igényességére, felügyelet 

keretében kiscsoportban, az egészségügyi előírásokat szem előtt tartva, korrepetálásokat, majd 

közösségépítő foglalkozásokat tartottunk. Az online oktatásban elvesző, vagy a sok hiányzás 
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miatt értékelhetetlen gyerekek számára osztályozó vizsgákat szerveztünk. Sajnos ezzel sem élt 

mindenki, de az augusztusi pótvizsgán még mindenkinek biztosítjuk a lehetőséget a javításra.  

2.2. Az iskolaközösség kiemelt rendezvényei 

Iskolai életünket a hagyományoknak megfelelően szerveztük meg. Voltak rendezvények 

osztálytermi, iskolai és községi szinten is. Volt, ami a szülők, rokonok, illetve az Oratórium 

tagjainak bevonásával történt és volt, ami csak az iskolások és a pedagógusok részvételével. 

Szerveztünk túrát, szüreti és farsangi bált, mikulás délutánt, karácsonyi forgatagot. Március 16-áig 

minden szokásos ünnepségünket megtartottuk. Idén is jött iskolánkba a télapó. Színházba is 

elmentünk. Mivel iskolánk egykori igazgatója 10 éve hunyt el, Fodor Mihály Emlékestet tartottunk 

a tiszteletére. A ballagást, ami iskolánk egyik legnagyobb ünnepsége, sajnos csak a tanulók és az 

érintett pedagógusok részvételével tudtuk megtartani.  

A programokhoz már a tanév megkezdése előtt kijelöltük a program felelősét is. A 

programjaink jók, az ünnepségek színvonalasak voltak. 

A községi rendezvényeken az önkormányzat is számított az iskolások szereplésére. 

Az ünnepi műsorokra mindig egy adott évfolyam készül, a karácsonyi ünnepségre, az a 

Kolléga, aki vállalja, hogy megmutatja, hogy milyen ügyes az osztálya, illetve amelyik 

produkció megfelel a műsort összeállító elképzeléseinek. 

2.2.1. Az iskolaközösség kiemelt rendezvényeinek felsorolása havonkénti bontásban: 

Augusztus 

 Pótvizsgák, osztályozóvizsgák

 Osztályozóvizsgák

 Jutalomkirándulás a Hungaroringen a legtöbbet javító gyerekek számára

 Tankönyvosztás

 

Szeptember 

 Tankönyvosztás

 Tanévnyitó ünnepély

 Első tanítási nap: osztályfőnöki órák (1-3 óra Balesetvédelem, házirend ismertetése

 Órarend szerinti tanítás

 Szülői értekezletek

 DÖK alakuló értekezlet

 Tanévnyitó értekezlet



19 
 

 SZMK választmányi ülés

 3 napos továbbképzés Parádon

 Szent Mihály nap

 Kitűnő tanulók cirkuszlátogatása

 

Október 

 Iskolai megemlékezés az aradi vértanúkról

 Szüreti bál (szombat, munkanap, október 22 ledolgozása)

 Nyílt tanítási nap (alsó)

 Nyílt tanítási nap (felső)

 Papírgyűjtés

 Arany János emléktúra a Petőfi forráshoz (szombat)

 Községi ünnepség

 Pályaválasztási kiállítás Gödöllőn, majd pályaválasztási szülői értekezlet

 Őszi szünet (október 28-30. péntek

 

November 

 Szülői értekezlet igazgatói behívással (hiányzások miatt)

 Fodor Mihály emlékest

 Idősek napjához kapcsolódó községi rendezvény (szombat)

 Fogadóórák

 

December 

 Adventi időszak kezdete, gyertyagyújtás (5.o.), Élőadvent

 Mikulás látogatása

 Jelentkezés a központi felvételi írásbeli vizsgákra

 Mikulás ünnepségek a testvér osztályok között, Osztálymikulások, Mikulás délután

 Második adventi gyertyagyújtás (osztálykeretben)

 Karácsonyi forgatag, gyertyagyújtás (szombati munkanap, december 31. 

ledolgozása,)

 Falukarácsony

 Harmadik adventi gyertyagyújtás (osztálykeretben)

 A gyengén teljesítő gyermekek szülei felé írásos jelzés

 Iskolai Karácsonyi ünnepség, Negyedik adventi gyertyagyújtás (8.o.)

 Téli szünet (december 23-január 3-ig)
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Január 

- Téli szünet utáni első tanítási nap

- Nyolcadikosok központi írásbeli felvételi vizsgája (18-a szombat)

- Osztályozó értekezletek

- Első félév vége

 

Február 

- Szülők tájékoztatása az eredményekről és a javítási lehetőségekről

- Hittanos szülői értekezlet

- Farsang

- Nyíltnap

     Március

- Versünnep 

- Hitrádió intézményvezetői interjú-mint jó példa a roma integrációra (kontra 

Gyöngyöspata) 

- Pénzügyi és vállalkozói témahét (március 2-6)

- A Covid 19 terjedésének megakadályozása miatt 16-án bevezetésre került a 

tantermen kívüli, online oktatás, 

- nevelőtestületi értekezlet 

- 23. online fogadóóra 

 

    Április 

- Közlekedési kisokos teszt kitöltése (16-30-ig)

- Jelzések küldése a nem teljesítő gyerekek szüleinek

- Online beiratkozás az elsőbe



Május 

- kiscsoportos felügyelet biztosítása és az egészségügyi szempontok betartása mellett 

elindult a felzárkóztatás  

- Skyp az ELTE főigazgatójával és a főiskolás hallgatókkal az iskolában bevezetendő 

mentorprogramról.  

- osztályozó értekezletek 

 

 

 



21 
 

Június  

- Kiscsoportos felügyelet, az egészségügyi szempontok betartása mellett 

felzárkóztatás majd osztályprogramok tartása.

- Nemzeti összetartozás napján videót osztottunk meg, amit Horváthné Maczkó 

Katalin állított össze

- -én online pályaorientációs nap szakmák bemutatkozásával

- 13-án rendhagyó ballagás

- 15-e DÖK nap osztályprogramokkal

- osztályozó vizsgák

- 19-én a végzősöknek, 24-én a többieknek bizonyítványosztás

- 29-július 3-ig Erzsébet-tábor

- 

Július  

- Erzsébet-tábor 

- 2 hetente vezetői ügyelet 



Augusztus  

- 2 hetente vezetői ügyelet

- 25-26-27 (osztályozó) pótló és javítóvizsgák.

2.3. Települési rendezvények, programok 

 októberi önkormányzati választások,

 október 23-ai megemlékezés,

 november Idősek napi rendezvény,

 december Falukarácsony,

 a Tök jó délutánhoz és az „Élő Advent”-hez történő csatlakozás,

 betlehemezés a 8. osztály részvételével,

 a március 15-e közös megünneplése már nem tudott megvalósulni.

 július 4. nyári piknik 
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2.4. Tantestület szakmai és közösségi rendezvényei 

 

Voltak 

 értekezletek:

Kötelező nevelőtestületi értekezletek: alakuló, (tan)évnyitó, osztályozó és félévzáró, online 

oktatásra felkészítő, év végi osztályozó, Erzsébet tábort egyeztető és tanévzáró értekezletek. 

Szerveződése szerint: nevelőtestületi, munkaközösségi, vezetőségi (szűk és kibővült), feladat 

köré szerveződő csoportos megbeszélések, 

 esetmegbeszélések külsős szakemberek és hozzátartozóik bevonásával,

 nyílt tanítási napok, fogadóórák, szülői értekezletek,

 pályaválasztási foglalkozások/szakmák bemutatkozása (Online)

 bemutató órák, szakmai megbeszélések, belső továbbképzések, dokumentum 

ellenőrzések, tapasztalatcserék, jó gyakorlatok elsajátítása

  3 napos továbbképzésen való tantestületi részvétel,

 tantestületi karácsonyi vacsora,

 kerekaszal megbeszélések,

 nyugdíjas búcsúztató.

2.5. Tankerületi rendezvények, programok 

 Minden környező település iskolája (a volt Aszódi Tankerület) vállalta, hogy 1-1

verseny megrendezésével építi az iskolák közötti kapcsolat megerősítését. Az első tanévben 

megvalósuló versenyek az alábbi települések iskoláiban voltak: 

 mezei futóverseny Galgahévízen,

 teremlabdarúgás Kartalon, Aszódon,

 a földrajz, biológia, angol kibővített kistérségi verseny Galgamácsán

 szép kiejtési verseny Hévízgyörkön

 

A versenyek nagy része a második tanévben kerül volna megrendezésre, sajnos a kialakult 

helyzet miatt elmaradt. 

 

- A tankerületi értekezletek havonta más-más helyszínen kerültek megrendezésre, 

egészen február 19-ig, utána a karantén helyzet miatt elmaradtak ill. online kerültek 

megtartásra. 

 augusztus 22. Dunakeszi, 

 szeptember 17. Gödöllő, 
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 október 16. Verseg, 

 november 20. Hévízgyörk, 

 december 18. Fót, 

 január 22. Veresegház, 

 február 19. Fót, 

 március 18-i elmaradt 

 május 18-ám online beiskolázási értekezlet volt az Aszódi Járás iskoláinak 

 június 16 SKYP-on nagy értekezlet 

 június 18-án átszervezésről értekezlet Dunakeszin. 
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3. Eredmények 

Az iskola életéről, az ott folyó munka eredményeiről, eredményességéről a külső és belső 

mérések számadatai és egyéb visszajelzések alapján lehet képet kapni. Nagyon fontos azonban, 

hogy az eredményeket ne önmagában szemléljük, hanem vegyünk figyelembe minden 

lehetséges szempontot. 

 

3.1. Mérések eredményei 

 

3.1.1. Kompetenciamérések eredményei 

 

A 2018-as mérés szövegértés része az országosnál gyengébben sikerült, ezért intézkedési tervet, 

majd beszámolót kellett írnunk. (1. melléklet) A karantén miatt az idei kompetenciamérés 

elmaradt. 

3.1.2. Idegen nyelvi mérés eredményei 

Nyelvoktatás tapasztalatai: 

Az angol és német órákat csoportbontásban tanítják iskolánk nyelvoktatói. Negyedik 

osztályban a kevés jelentkező miatt idén sem indult a német nyelv. Így tantárgyi keretben csak 

6.7.8. évfolyamon van német nyelvoktatás. Felmerült viszont az igény első osztályban is az 

idegen nyelv oktatására, azt fizetős keretben, külsős szakemberrel oldják meg a szülők. A 

karantén miatt az idei mérés elmaradt. 

3.1.3. Netfit mérés eredményei 

A Netfit mérés II. tanévben lett volna, de a vírus miatt csak részben tudott megvalósulni. 

Fontos megemlíteni, hogy az idei tanévben az alsóban minden és a felsőben is az 5. évfolyamon 

beindítottuk testnevelés keretében a néptánc oktatását. Visszahoztuk az órarendbe beiktatott 

testnevelés órákat. A gyerekek jellemzően nem vették igénybe a +2 óráról való felmentés 

lehetőségét, bár vannak akik egészségügyi problémára, felszerelés hiányra hivatkozva 

igyekeznek kibújni a testmozgás vagy az átöltözés alól. A felszerelés néhány tanulónál hiányos 

és az eszközök is elhasználódnak, ez utóbbiak pótlása folyamatosan történik (Bozsik program, 

központi keret, Alapítvány támogatásával.) Minden évfolyamnak van lehetősége órarendi 

keretben úszni, van foci, kézilabda, JUDO szakkör is. 
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3.1.4. Difer mérés eredményei 

Méréskor az első osztályunkba idén 24, tavaly 29 gyermek járt. Az elsős tanító néni szigorú 

eljárásrend szerint mérték fel képességeiket. A mérés eredménye a következő táblázatban 

látható. 

2. A Difer mérés eredményei képességi szint szerint a 2018/19-es és a 2019/20-as tanév adatai alapján 

 Előkészítő szint Kezdő szint Haladó szint Befejező szint Optimum szint 
           

 fő % fő % fő % fő % fő % 
           

2018/2019 10 34 9 31 9 31 - - 1 3 

2019/2020 5 21 4 17 5 21 9 37 1 4 

 

A két táblázat összehasonlítása alapján elmondhatjuk, hogy kevesebb gyerek jött ugyan elsőbe 

ebben a tanévben, de a tanulói összetétel lényegesen jobb, mint az ezt megelőző időszakban 

volt. 

Az idei év elsőseinek képesség szerinti megoszlása leképezi az iskola összetételét, vannak – 

ahogy az elsőben is- jó képességű (elsőben: 41%) és a nagy hátránnyal küzdő tanítványok 

(elsőben: 38%) és átlagos képességekkel bíró (elsőben: 21%) tanulók is. Mindenképpen 

indokolt a differenciált óravezetés, az egyéni képességek szerinti fejlesztés, értékelés. 

3. A Difer mérés eredményei írásmozgás-koordináció fejlettsége szintek szerint a 2019/20-as tanév 

 Előkészítő szint Kezdő szint Haladó szint Befejező szint Optimum szint 
           

 fő % fő % fő % fő % fő % 
           

2019/2020 - - 9 38 5 21 8 33 2 8 

 

Az optimum és a befejező szinten lévő 10 tanuló elég érett az írás elsajátítására, önálló 

munkára is képes. 5 tanuló a haladó szinten segítséget igényel, míg a 9 kezdő szinten lévő 

tanulónak, komoly gondot fog okozni az első osztályos írásanyag elsajátítása. 

E mérési rendszer segítségével igen pontosan mérhetjük az iskolai követelményeknek való 

megfelelni tudást. A sikeres előmenetel feltétele az optimum és a befejező szint megléte. A 

haladók sok segítséget igényelnek, de még ők is jól fejleszthetők. A kezdő és előkészítő szinten 

lévő tanulóknak annyi hátránnyal kell megküzdeniük, hogy a minimum szint teljesítése is nehéz 

számukra. A gyenge képességű tanulók tantárgyi felzárkóztatásban és képességeiknek 

megfelelő fejlesztésben is részesülnek, azonban mielőbbi szakértői vizsgálatra küldésük a 

továbbhaladás érdekében mindenképpen indokolt. Tanév végén 2 elsős gyermek édesanyja 

kérte, hogy gyermeke az első évfolyamot ismételje meg. Számukra az intézményvezető 

engedélyezte az évfolyamismétlést. 
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3.1.5. Egyéb mérések eredményei 

 

A hangos olvasás felmérése a magyartanárok és az intézményvezető által történt. Általános 

tapasztalat, hogy osztályszinten csak 1-2 gyerek olvas a szabadidejében, a kötelező 

olvasmányokat illetve a napi olvasnivalót is csak nagyon kevesen olvassák el. A begyakorlás 

hiánya az olvasás technikáján is észrevehető volt. A bejövő időszakban nagyon kevés gyerek 

tudott stabil szövegértésről árulkodóan, hibátlanul, kifejezően, folyamatosan és élvezhető 

módon olvasni (15%). Bár célként fogalmazódott meg, hogy év végére mindenképpen fejlődnie 

kell szinte mindenkinek ezt a célunkat a kialakult helyzet miatt sem felmérni. sem teljesíteni 

nem tudtuk. 

4. A hangos olvasás mérés eredményei a kapott osztályzatok alapján 

 1 2 2/3 3 3/4 4 5 Összesen Átlag 

5.o.   1 4 4 3 4 16 fő 3,6 

6.o.  3  7  7 2 19 fő 3,4 

7.a    4  8 3 15 fő 3,9 

7.b  4  4  3 2 13 fő 3,2 

8.o.  1  7  6 1 15 fő 3,8 

összes  8 1 26 4 27 12 78 fő 3,58 

 

Az olvasás értékelésénél a megfogalmazott szempontsoron kívül figyelembe lettek véve a 

tanulási problémák és az egyéni képességek is. 

Oktatási célkitűzéseinket a napi tanítási gyakorlatban valósítottuk meg. A kognitív képességek 

fejlesztése az egész tanítási gyakorlatunkat átszőtte. Az aktuális tudásszintet folyamatosan 

mértük, és az eredmények tükrében határoztuk meg fejlesztési feladatainkat.  

Az online időszakban a teljesítmény értékelésébe a tanuló egyéni képességein kívül a családi, 

az otthon tanulási körülményeket is figyelembe vettük. 
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3.2.Tanév végi eredmények (magatartás, szorgalom kivételével minden tantárgy) 

 

3.2.1 Tantárgyi eredmények 

A táblázat alapján megállapíthatjuk, hogy etikából és a készségtárgyakban érték el a legjobb 

eredményeket a gyerekek. Jó értékelést kapott még a Hon és népismeret tantárgy, de abban 

csak az 5. osztály érintett. Ennek több oka is lehet: ügyesek; ezeket a tantárgyakat nem kell 

tanulni; itt tudtuk legjobban figyelembe venni az egyéni/ önmagukhoz mért fejlődésüket. 

5. Az osztályok eredményei tantárgyanként 
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1.     4,00 4,80 4,00           3,80 4,10 3,90 3,90     4,20   4,00 

2.     4,63 4,69 4,19           4,12 3,44 3,11 3,22     4,04   3,89 

3.     4,50 4,00 4,40           4,40 4,30 4,10 4,20     4,40   4,40 

4. 3,24   3,71 3,59 4,12           2,47 3,00 2,59 2,82     3,88   3,65 

5. 
3,74   4,53 4,47 4,21     4,58 4,16     

3, 
63 

3,68 3,67   3,63 4,32 3,32 
4,63 

6. 2,94   3,67 3,29 3,57       3,00     2,82 2,77 2,59 2,80 3,19 3,71 2,57 3,95 

7.a 3,55 4,00 4,81 4,63 4,44 3,25 3,50   4,13 3,14   3,56 3,63 3,94 3,80   4,63 3,50 4,00 

7,b 1,80 2,80 3,50 3,70 3,00 2,40 2,30   2,70 2,00   2,40 2,80 2,10 2,20   2,30 1,80 4,00 

8. 2,75 2,71   3,41 3,94 2,71 2,71   3,29 2,65   2,88 2,94 3,12 3,80   3,71 2,41 4,18 

ö: 
3,00 3,17 4,17 4,06 3,99 2,79 2,84 4,58 3,46 2,60 3,70 2,94 3,28 3,28 3,15 3,41 3,91 2,72 4,08 

 
 

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

A szokásos versenyeket előkészítettük, ami megrendezésre került a tanév során, azon részt 

vettünk, a legtöbb verseny azonban a II. félévben lett volna. Az aktuális versenyekre időben 

megtörténnek a csapatösszeállítások, megkezdődnek a felkészülések, majd sajnos a 

lemondások is. 

Sikeresen szerepeltek tanítványaink a különféle tanulmányi versenyeken is, a Bólyai 

matematika és magyar versenyeken Gödöllőn, Neumann-versenyen Erdőkertesen, a Zrínyi 

Ilona matematika versenyen Aszódon, a Kazinczy Szép Magyar Beszéd vetélkedőn 

Hévízgyörkön az 5-6.os korcsoporban a mi tanítványunk lett az első,  

Az Agrárminisztérium támogatásával a Pest Megye Önkormányzata által szervezett Értéktár 

vetélkedőn is -amit online fejeztek be,- megnyerte az iskola csapata az első helyezést.  

Fontos kiemelni, hogy a versenyekre felkészítő pedagógus nem csak saját osztályának 

tanulóit, hanem más osztályok tehetséges gyermekeit is felkészíti, így ezek előkészítése sok 

szervezést igényel. mind hagyományos keretek között, mind online. 
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A levelezős versenyek: 

Részt vett csapatunk a Kárpát-medencei Hungarikum vetélkedőn. (csapatban)? 

Felkészítő: Szekeresné Fercsik Anna 

Résztvevők. Paltán Benedek, Palya Félix, Szabados Tamás 8.o. 

3.3.1.Országos, megyei versenyek 

A Szép magyar beszéd és az Értéktár vetélkedőről is elhoztuk az első helyezést. 

3.3.2.Tankerületi versenyeken elért eredmények: 

A tankerületi versenyekre legjobb tudásunk szerint készítjük fel tanítványainkat. A legjobb 

öt eredmény számít be az iskolák közötti végleges sorrendbe. A karantén bevezetésekor 

legtöbb verseny még hátra volt, azok is, amikben házigazda szerepét töltöttük volna be. 

Mezei futóverseny (Galgahévíz) Felkészítők: Szalai Zoltán, Pótháné Geier Tünde 

l-ll. korcsoport (1-4.o.) 8. hely  

lll.-lV. korcsoport (5-8.o.) 4. hely  

Terem labdarúgótorna (Kartal) Felkészítő: Szalai Zoltán 

3-4. osztályos korcsoport 5. hely  

5-6. osztályos korcsoport 3. hely  

7-8. osztályos korcsoport 8. hely  

Bolyai csapatverseny matematikából (Gödöllő) Felkészítő: Dobosné Szilágyi Gabriella 

Gáspár Liliána, Paltán Eszter, Palya Alex, Tóth Debóra 5.o.                     61. hely 

Balázs Ákos, Fényes Benedek, Horváth Noa, Palya Benjámin 6.o.            107.hely 

Bolyai csapatverseny magyarból (Gödöllő) Felkészítő: Kustra Éva 

Benedek Luca, Paltán Eszter, Tóth Amanda, Varga Dorina 5.o.                 9. hely 

Balázs Ákos, Fényes Benedek, Horváth Noa, Macsala Ádám 6.o.             96. hely 

Neumann Természettudományos és informatikaverseny (csoportos) 

Paltán Eszter, Palya Alex 5.o.; Balázs Ákos, Horváth Noa 6.o. 

Halász Milán, Kánai Mína 7.o.; Palya Félix, Szabados Tamás 8.o. 
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3.4.Továbbtanulási mutatók 

10 nyolcadikos tanuló írta meg a központi felvételit. (matek/magyar) eredmények: 

7/15       9/19       7/7         5/4        20/23         27/37         11/19       4/6       23/35        14/18 

2 jól tanuló nyolcadikost nem vettek fel az általuk választott helyre, de utolsó pillanatban 

sikerült nekik helyet találni egy Budapesti iskolában. Egy nyolcadikos tanuló augusztusban 

betölti a 16. életévét. Nagyon sokat hiányzott, a sok jelzés ellenére sem jött el osztályozó 

vizsgázni. 2 tanulónak az évfolyamot meg kell ismételnie.  

szakgimnázium (Szász F.)            2 fó 

szakgimnázium (Kaesz Gy.)         1 fó 

szakgimnázium (Madách)             1 fő 

szakközép (Madách)                      5 fó 

gimnázium (PSG)                          1 fő 

gimnázium (GRL)                          2 fő 

szakgimnázium (Dobos C.)            1 fó 

szakközép (Dobos C.)                     1 fő 

3.5.Vizsgaeredmények 

A nyolcadikos vizsgák idén elmaradtak. 

Osztályozóvizsga: 

Két tanuló tanévkor elérte a kritikus 250 órát, nem voltak osztályzataik, így behívtuk őket 

osztályozó vizsgára, de nem jöttek el. 

Az online órák miatt nem volt minden gyermeknek elég osztályzata ahhoz, hogy reálisan 

értékelni tudjuk a tantárgyi tudását. Ezért az értékelhetetlen gyerekek számára osztályozó 

vizsgát szerveztünk.  

Van, aki az év végi osztályozó vizsgára sem jött be. A továbbhaladás érdekében szervezett 

javító és a pótló vizsgákat augusztus 25-27-ig tartjuk. 

8.-osok vizsgái 

Tavasszal tartottuk volna meg a nyolcadikosok szóbeli és írásbeli vizsgáit, de a karanén 

miatt a vizsgák is elmaradtak. 
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3.6.Elismerések, kitüntetések 

 

3.6.1.Tanulók 

Kitűnő tanulóink száma: 14. 

6. Táblázat: Az osztályonkénti felsorolásban a tanulmányaik alapján kitűnően teljesítő tanulók 

Évfolyam 1 2 3 4 5 6 7.a 7.b 8 

Kitűnő 2 3 4 2 2 1 0 0 0 

Jelesrendű 10 2 4 0 0 0 2 0 1 

Egyértelműen látszik a táblázatból, hogy az alsós gyerekek jobban teljesítenek. Illetve azt is 

tudjuk, hogy a jó képességű gyerekeket veszik fel 6 v 8 osztályos gimnáziumokba, így az ő szép 

eredményeik felsőben már nem javítják a mi statisztikánkat.  

Jeles eredménnyel (1-2 négyes) 19 tanuló teljesített. A tanulók 18,6 %-ának kimagasló a 

teljesítménye. 

Papírgyűjtés legjobbjai (2 tanuló) megkapta az első tanévre a „Legkörnyezettudatosabb 

tanuló” címet. 

Ebben a tanévben megjutalmazásra kerültek azok a tanulók, akik a félév folyamán nem 

hiányoztak. 17 tanuló (majdnem a gyerekek 10%-a ) volt ott minden órán időben. Az online 

tanulás időszaka nem releváns, hiszen nem jelölhettük se jelenlévőnek, se hiányzónak a 

tanulókat. 

Tantárgyi dicséretek száma 

7. Évfolyamonkénti felsorolásban a tantárgyi dicséretek 

osztály 2. 3. 4. 5. 6. 7.a 7b. 8. összesen 

tantárgyi dicséret 32 18 3 19 14 18 0 5 109 

 

Tapasztalataink szerint az alsós gyerekek jobban igyekeznek, felsőbb évfolyamokon már 

nehezebben motiválhatók. 

 

8. Táblázat: Osztályonkénti felsorolásban hiányzásmentes tanulók száma félévkor 

osztály 1 2. 3. 4. 5. 6. 7.a 7.b 8. 

tanulók száma 3 5 2 1 3 1 2 0 0 

Tapasztalatunk szerint a hiányzás nagyban hozzájárul a lemaradáshoz, ami később 

kudarcokhoz, és további hiányzásokhoz vezet. 
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9.Táblázat: Osztályonkénti és tantárgyankénti elégtelenek száma 

Egyedül 7. évfolyamon van 2 osztályunk. A két osztály tanulmányi eredménye között nagy 

különbség van. 7.a osztályban nincs tantárgyi bukás, a 7. b osztályos tanulók eredményei 

viszont nagyon gyengék. Második félévben nagyon sokat gondolkodtunk azon, hogy milyen 

módszerekkel tudnánk segíteni az eredmények javulását, hogy ne kelljen összevonni a két 

osztályt.  

Dicséretek 

10. Évfolyamonkénti felsorolásban a tantárgyi dicséretek száma 

évfolyam 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. összes 

tantárgyi 

dicséretek db  32 18 3 19 14 18 5 109 

A bizonyítványba bekerülő tantárgyi dicséretek száma majdnem teljesen egyezik az alsó 

(53) és a felső (56) tagozaton. 

3.6.2. Tanfelügyelet és minősítési eljárás: 

Tanfelügyeletet nem kapott senki és minősítésre sem jelentkezett senki. 

Az Oktatási Hivatal tartott ellenőrzést a lemorzsolódás veszélyeztetett tanulók nagy száma 

miatt. Mivel iskolánkban sok ilyen tanuló van, az Oktatási Hivatal tantárgygondozó 

Tantárgy 2. 3. 4. 5. 6. 7.a 7.b 8. összesen ebből lány 

Angol nyelv 0 0   1     2 1 4 3 

Német nyelv 0 0             0 0 

Matematika 5 1 2   1   1 2 12 5 

Magyar nyelv  2 0 3 1 3   2   11 3 

Irodalom 2   0 1 2   4 1 10 5 

Történelem       1 2   3 3 9 4 

Fizika               1 1 0 

Kémia             1 3 4 2 

Biológia               2 2 1 

Földünk – 

környezetünk 
1 0 5 1     1 2 10 4 

Ének-zene               2 2 1 

Informatika               1 1 1 

Életvitel és 

gyakorlat 
            1   1 1 

Testnevelés 

és sport 
                0 0 

Egyéb                 0 0 

összesen 10 1 10 5 8 0 15 18 67 30 
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szaktanácsadók hívását javasolta, egyébiránt pedig elismerték, hogy nagyon sok mindent 

megteszünk, hogy tanítványaink ne legyenek végzettségnélküli iskolaelhagyók. 

3.7.Lemorzsolódási mutatók (évismétlők, magántanulók, kimaradók, lemaradók) 

Lemorzsolódás veszélyeztetett az a tanuló, akinek tanulmányi eredményében nagyfokú 

romlás (1,1-től több) figyelhető meg, illetve teljesítménye közepes szint alatti. 

Bár a rendszer csak a felsősöknél számolja a lemorzsolódás veszélyeztetett tanulókat, de már 

alsóban is találunk olyan tanulókat, akiknél ha nem történik változás, később probléma lesz 

velük. 

Általános tapasztalat, hogy az a tanuló, aki alsóban nem tudja, vagy alig tudja teljesíteni a 

feltételeket, az felsőben sem tudja. Azok a tanulók, akik rohamosan rontanak a jegyeiken, 

problémahordozók, külső szakértő segítsége nélkül nem képesek javítani a helyzetükön. 

(Általában otthoni problémák vannak a háttérben.) 

Lemorzsolódás veszélyeztetett a Kréta rendszer adatszolgáltatásai alapján 29 felsős tanuló. 

Összesen a pedagógusok által leadott statisztikák alapján alsóban is számon tartanak 24 főt. 

Tapasztalataink alapján, aki alsóban nem tudja, vagy nagyon nehezen tudja teljesíteni a 

követelményeket, a legnagyobb igyekezetünk ellenére sem fogja tudni. Sajnos a 

képességvizsgálatokra sem mennek el, így még a tanulási nehézségeikre sem tudunk minden 

esetben tekintettel lenni az értékelés során. Néhányan pedig azt gondolják, ha rendelkeznek SNI 

vagy BTM szakvéleményekkel, akkor semmit nem kell csinálniuk, akkor is megvan a kettes. 

11. táblázat: Évfolyamonkénti felsorolásban a lemorzsolódás veszélyeztetett tanulók a bukottak kivételével 

(forrás: osztályfőnöki statisztika) 

  

Lemorzsolódás veszély 

Ismétel Javító 

vizsgázik 

1-ből 

Javító 

vizsgázik 

2-ből 

Javító 

vizsgázik 

3 

tárgyból 

1-es 

Osztályozó 

vizsgázik 

3 alatt 1,1 rontott összes  

1. 6 2 6 0 0 0 0 0 

2. 7 0 0 1 3 0 0 1 

3. 3 0 3 0 1 0 0 1 

4. 8 1 8 0 3 2 1 0 

5. 1 0 1 0 0 0 0 1 

6. 12 0 12 1 2 0 2 2 

7.a 2 0 2 0 0 0 0 0 

7.b 7 0 7 0 2 1 1 2 

8. 7 0 7 3 1 0 0 3 

 

Magántanulóság: Magántanulói jogviszonyt ebben a tanévben nem létesítettünk. Sem 

augusztus 31-ig, sem utána nem kezdeményezte a szülő az eljárást. 
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Gyermekkiemelés/ideiglenes hatályú elhelyezés: 

A kiemelt gyerekeknél probléma, hogy nem keresnek nekik azonnal iskolát, így továbbra is 

iskolánk tanulói maradnak, de kérelem beérkezése híján nem lehetnek magántanulók. (A 

„hivatalos jelzés a nevelésbevételről”-től a beiratkozásig igazoltnak tekintjük a hiányzást, 

hiszen nem a gyerek tehet róla, hogy nem jár hozzánk iskolába. 

Javítási lehetőség: 

Akinek nem volt elég érdemjegye ahhoz, hogy osztályozni tudjuk, vagy/és aki sokat hiányzott 

engedélyezte a nevelőtestületünk az osztályozó vizsga letételét. Sajnos nem mindenki élt a 

lehetőséggel. Ha a pótló (osztályozó) vagy a javítóvizsgán sem teljesítenek, sajnos meg kell, 

hogy ismételjék az évfolyamot. 

3.8.Elégedettségmérés eredményei (szülő, pedagógus, tanuló) 

Iskolánkban ebben a tanévben nem volt elégedettségmérés. 

3.9.Neveltségi mutatók 

Az osztályok magatartási átlaga: idén 2,82, (tavaly 2,71, tavalyelőtt 2,3) és 4,38 (tavaly 4,5 

tavalyelőtt 4,27) között van, iskolai átlagunk: idén 3,72 (tavaly  3,7, tavalyelőtt: 3,58). 

Magatartási eredményeink összességében nem romlottak a tavalyihoz képest. 

 

12. Magatartás, szorgalom tanév végén 

osztály létszám magatartás  szorgalom  

1.osztály 24   

2. osztály 27 3,89 3,81 

3. osztály 23 3,96 4,17 

4. osztály 17 3,59 3,47 

5. osztály 19 4,26 3,89 

6. osztály 22 3,36 3,14 

7. a osztály 16 4,38 3,88 

7. b osztály 12 2,82 2,82 

8. osztály 17 3,47 2,94 

Iskolai átlagok  3,72 3,52 

 

A szorgalom jegyek átlaga is szórt képet mutat: idén 2, 82 (tavaly 2,43; tavalyelőtt 2,2) és idén 

4,17 (tavaly 4,45; tavalyelőtt 4,3) közötti; az iskolára kivetített átlag:3,52 (tavaly 3,43; tavaly 

3,46). Összességében elmondható, hogy a tanuláshoz való hozzáállás picit romlott az előző de 

még a félévi eredményhez (4,3) képest is. Ez elképzelhetően az otthoni szabadabb létnek 

köszönhető. 
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Magatartási átlagunkat rontja az a tény is, hogy tanítványaink egy része indokolatlanul és ennek 

következtében igazolatlanul hiányzik. Az indokolatlanul és igazolatlanul (több alkalommal) 

hiányzó gyerekeknek a magatartása (a PP alapján) még akkor sem lehet változónál jobb, ha 

iskolában tartózkodásukkor nincs velük probléma. 

 

Összesen 54 tanulónak van igazolatlan hiányzása, tavaly ilyenkor 68 tanulónak volt, ebből 8 

tanuló (tavaly 19; tavalyelőtt 22) tanuló érte el az 50 feletti igazolatlan órák számát. Őket 

gyámhatósági intézkedés keretében védelembe veszik. Szülő átmenetileg nem kapja a gyermek 

után a családi pótlékot. (Már fél évkor elérték, nem nőtt a számuk félévhez képest.) 

13. A hiányzott órák száma osztályonként 

osztály igazolt igazolatlan összes 
1 főre jutó 

igazolt 

1 főre jutó 

igazolatlan 

1. osztály 1311 209 1520 54,6 8,7 

2. osztály 1731 677 2408 64,1 25,1 

3. osztály 700 297 997 30,4 12,9 

4. osztály 995 84 1079 58,5 4,9 

5. osztály 811 40 851 42,7 2,1 

6. osztály 1253 1353 2606 57 61,5 

7. a osztály 1272 0 1272 79,5 0 

7. b osztály 522 910 1432 43,5 75,8 

8. osztály 923 804 1727 54,3 47,3 

összes 9518 4374 13892 53,8 24,7 

Sok a hiányzások száma, azonban a következő táblázatból jól látszik, hogy nem az iskola összes 

tanulója hiányzik, hanem csak egy része, és annak is csak töredéke halmozza fel az eljárást 

igénylő mulasztásokat. Fontos tény az is, hogy a Kréta rendszer összeadja a késések perceit, így 

abból is összejöhetnek az igazolatlan órák. 

14. Az igazolatlan és a 250 óra feletti hiányzás osztályonként 

osztály 

IGAZOLATLAN hiányzás (óra) 250 órától 

több 

hiányzás 
1-10. 11-30. 31-50. 

50-től 

több 

1. 1 2 1 1 1 

2. 2 2 2 2 1 

3.   1 1 1 1 

4.   4       

5.     1     

6. 5 2 3 3 2 

7.A           

7.B 3 2   3 2 

8 7 0 1 4 1 

összes 18 13  9 14 8 
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A felmerülő problémák megszüntetésére igénybe vesszük az iskolapszichológus, a 

Gyermekjóléti Szolgálat, az esetmendzserek és olykor a Bagázs Közhasznú Egyesület 

segítségét is. Sajnos kevés sikerrel. Évek óta ugyanazokkal a családokkal van probléma, 

így a legtöbb, amit el lehet érni, hogy több évnyi jelzés eredményeként kiemelik a 

gyermekeket a családból. A viselkedést, a szokásrendet ez az intézkedés-és az ezzel való 

fenyegetés- sem változtatja meg. 

 

Az év folyamán több dicséretet (343) és figyelmeztetést (720) is kiosztottunk, fegyelmi 

tárgyalásra ebben a tanévben nem került sor. 

3.10. A belépő gyermekek felkészültsége 

 

Ebben a tanévben 24 fővel indult az első osztály. 1 gyermek sem kezdte újra évismétlőként az 

általános iskolát. A szoktatási időszak lényegesen könnyebb volt, mint az előző években, mert az 

osztály nagy része iskolába kerülés előtt jól ismerte egymást. Könnyen beilleszkedtek az iskola 

közösségébe, hamar megszokták az iskolás napirendet. Nehézséget, ahogy a difer mérés eredménye 

is mutatja, a tanulók képességeinek különbsége okoz. 24 főből 15 képes önállóan dolgozni, 5 fő 

folyamatos segítséget igényel, ebből 3 önállótlan. A pedagógusok differenciált óraszervezéssel, 

tantárgycsoportos oktatással biztosítják a képességek szerinti fejlesztést. 

Nagyon nagy különbségek vannak a gyerekek neveltsége, az otthoni elvárások és a tanulók 

képességei között, ennek ellenére az órán mindannyian motiválhatóak, a tanítói 

következetességnek köszönhetően valamennyien részt vesznek a közös játékban, éneklik a 

tanult dalokat, mondják a mondókákat. 

 

3.11.Tehetséggondozás, felzárkóztatás, egyéni fejlesztés (SNI, BTM…) 

 

A köznevelési törvény szerint különös figyelem illeti meg a tehetséges, a hátrányos helyzetű 

és a tanulási problémákkal küzdő, illetve sajátos nevelési igényű tanulókat is. Több 

tehetséggondozó foglalkozást tartottunk, mint amit a tantárgyfelosztás előírt. A versenyekre, 

felvételire a pedagógusok a 32 óra terhére készítették fel a gyerekeket. Ebben a tanévben 

kihelyezett tanszakok is segítették a tehetséggondozást, az utazó gyógypedagógus pedig a 

fejlesztésekben vállalt nagyobb szerepet. 

Az iskolapszichológus is segítette a tanítók, tanárok munkáját. Idén a logopédiai fejlesztést 

saját fejlesztőpedagógussal oldottuk meg. 
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3.11.1. Tehetséggondozás 

Mivel 

 kevés az osztályunk, a nívócsoportos bontást támogatjuk,

 a szakkörök segítik az alapkészségek mind teljesebb elsajátítását,

 van uszodánk, minden évfolyamon van úszás.

Alsósokat érintő szakkörök: magyar, matematika, meseszakkör, szorobán, informatika, angol, 

futball, JUDO. 

Felsős szakkörök: énekkar, futball, kézilabda, kompetenciafejlesztő, angol, történelem, 

magyar, matematika, JUDO 

Tanítványaink iskolai, települési rendezvényeken ebben a tanévben is rendszeresen 

felléptek. 

Ebben a tanévben is színesítette iskolánk életét a külsősök által tartott Judo, (Veresi 

Küzdősport Egyesülettől Kerstner Róbert jár ki edzéseket tartani heti 4 órában) és a Bozsik 

(futball) program. Az edzéseket nem a mi testnevelőinknek kell megoldani, a helyi sportklub 

edzője Simó László edzi és viszi futballmérkőzésekre a gyerekeket. 

Tagozati szinten folytatódott a dráma és a néptánc-oktatás, ez utóbbi testnevelés óra keretében 

is. 

Idén először indítottunk roma néptánc tanszakot a Rajkó Talentum kihelyezett tanszakaként. 

A különböző versenyfelkészítések, az ünnepi műsorok is teret engedtek a tehetségek 

kibontakoztatásának, egyéni szerepvállalásnak. A versenyfelkészítések egyéni vagy 

kiscsoportos foglalkozás keretében történtek. 

Tanáraink –az osztályfőnökök- most is tartottak osztályfoglalkozásokat. 

A veszélyhelyzet eredményeképpen nem csak a pedagógusoknak, hanem a tanulóknak is 

intenzíven fejlődött a digitális kompetenciája. Még a legkisebbek is funkciójának megfelelően 

kezdték el használni az okos eszközöket. 

3.11.2. Felzárkóztatás 

Alsó tagozaton minden osztályban tartottunk heti 2 felzárkóztató órát. 1-4. évfolyamon, ahol 

tantárgycsoportos oktatás folyik, heti 1 órában a matematikát, a másik órában a magyart tanító 

pedagógus foglalkozott a gyerekekkel. Heti 11 órát fordítottunk korrepetálásra az alsó 

tagozaton. Külön odafigyeltünk a hiányzó és a lemorzsolódás veszélyeztetett tanulókra. A 

foglalkozások egyénileg vagy kiscsoportban történtek. 
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Nem csak alsóban, 5. osztályban is volt differenciált egyéni képességfejlesztés. 

2. és 3. évfolyamon jól működött a képességek szerinti bontás, de még ott is szükség volt 

differenciálásra. 

Fejlesztő pedagógussal bontottuk a magyar és a matematika órákat, fejlesztőfoglalkozások is 

voltak heti 10 órában. Logopédiai fejlesztést heti 2 órában látta el saját fejlesztőpedagógusunk. 

Heti 1 órában gyógytestnevelés is volt az alsósoknak. 

Óraadó gyógypedagógus heti 7 órában tantárgyi fejlesztést végzett csoportbontásban, heti 1 

órában pedig a 4 osztály tanulási zavaros tanulóit fejlesztette. 

Gyakran volt szükség tanórákon is az egyéni bánásmódra, a differenciált óravezetésre. 

3.11.3. Egyéni fejlesztés 

A fejlesztő pedagógusok a beilleszkedési, tanulási zavaros (BTMN) és a lemorzsolódás 

veszélyeztetett tanulókkal heti 10 órában foglalkoztak. Az óraadó gyógypedagógus 8, az utazó 

gyógypedagógusként 12 órában látta el a fejlesztésével és a tanítással járó feladatokat. 

Volt iskolapszichológusunk, aki heti 5 órában látta el a feladatát. Egyéni elbeszélgetéseket és 

csoportfoglalkozásokat is tartott, külön figyelmet fordítva a problémás és ezáltal lemorzsolódás 

veszélyeztetett gyerekekre. 

Differenciált foglalkozáson (korrepetáláson) az osztályban tanító tanítónénik segítettek 

behozni a tantárgyi lemaradásokat. 

A felsős kompetenciafejlesztő szakkörrel a Kompetencia mérés eredményeinek javítása a 

célunk. A nevelési tanácsadó a tanév második felében küldött logopédust, heti 1 órában. 

3.12. Az intézmény tanórán kívüli (szabadidős) tevékenysége 

A tavalyi tanév kitűnő tanulói nem szüleikkel, hanem velünk mentek el a cirkuszba. 

Az önmagához képest legtöbbet teljesítő tanulók számára a Hungaroring-re történő 

kiránduláson szintén mi biztosítottuk a kíséretet. 

Rendezvényeinket (tanévnyitó, szüreti bál) hétvégén tartottuk, hogy az érdeklődő szülők el 

tudjanak jönni. Idén is jött minden osztályhoz a télapó. A karácsonyi időszak hangulatát 

fokozta, hogy az ünnepkörhöz köthetően volt bábelőadás is, melyet idén is a Palánta Gyermek 

és Ifjúsági Misszió országjáró munkatársai adtak elő. 

Volt kirándulás is a Petőfi forráshoz, melyre szép számmal eljöttek a szülők is. 

Több osztályunk ellátogatott a községi könyvtárba. 
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Volt betlehemezés, és az alsósoknak színházbérlet Gödöllőre a Művészetek Házába. 

A Dunakeszi Tankerület szervezésében, az iskola együttműködésével 3 osztály részvételével 

elindult a Lázár Ervin Program. 

A Szent Rita Karitasz a vírus miatt nem tudta a tavasszal megszervezni a kirándulást, így az a 

nyári szünetben fog megvalósulni. 

Május 25-től felügyelet keretében felzárkóztatást, 15-26-ig szabadidős közösségépítő 

programokat szerveztek az osztályfőnökök. Június 29-től pedig az Erzsébet tábor kerül 

megrendezésre. A nyolcadikosok utolsó közös kirándulása augusztus elejére került át.  

3.13. Az intézmény speciális képzési kínálatának eredményessége 

Speciális képzésként működött iskolánkban az Isaszegi Damjanich János Általános Iskola 

Alapfokú Művészeti Iskolája által kihelyezett színjáték tanszakjaként a drámajáték oktatás. 

Tanítványaink felléptek a Fodor Mihály Emlékesten. 

Az Aszódi Podmaniczky Alapfokú Művészeti Iskola kihelyezett néptánc tanszakot indított 

iskolánkban. Ugyanazok a gyerekek maradtak a tanszak hallgatói, akik eddig is voltak. Nálunk 

nem jelentkezett újabb belépő. Az október 23-i ünnepségen és a Muharay Gálán mutatták be 

tudásukat. Szeptembertől elindul a szolfézs tanszak is és a dráma is Azódhoz fog tartozni. 

A Rajkó Talentum Alapfokú Művészeti Iskola és Középiskola idén először indította el 

iskolánkban a (roma) néptánc tanszakát. Tudásukat a Mikulás ünnepségen mutatták be az iskola 

vezetőségének. 

Decemberben kezdeményeztük kihelyezett szolfézs tanszak elindítását is. 

Alsóban és ötödikben áttanítással volt lehetőségünk megalapozni a gyerekek tánctudását, 

hiszen heti 2-2 testnevelés óra keretében célirányos néptáncos fejlesztés történt. 

Az uszoda kínálta lehetőségeket kihasználva már elsőtől volt úszásoktatás. 

3.14. Jelzés a középfokú iskoláktól 

 

6 esetben kaptunk egykori tanulóinkról visszajelzést a középiskolából. (1.Budapesti Műszaki 

Szakképzési Centrum Bolyai János Műszaki Szakgimnáziuma és Kollégiuma, 2.Budapesti 

Műszaki Szakképzési Centrum Verebély László Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája, 

3.Hatvani Bajza József Gimnázium és Szakgimnázium, 4. Budapesti Komplex Szakképzési 

Centrum Kaesz Gyula Faipari Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája, 5.Kratochvil Károly 

Honvéd Középiskola és Kollégium, 6. Budapesti Műszaki Szakképzési Centrum Neumann 

János Számítástechnikai Szakgimnáziuma Nagyon kevés iskola küld jelzést egykori 

tanítványainkról. 
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Gyakrabban kapunk visszajelzést a szülőktől, vagy maguktól a gyerekektől. 

Rendezvényeinkre visszajárnak, vagy csak úgy belátogatnak, ha az iskolájukban valamiért 

nincs aznap tanítás. 

Általános tapasztalat, hogy akinek az általános iskolában tanulási problémái voltak a 

középiskolában is gondjai vannak. 

Általában a tőlük elvárható formát hozzák a gyerekek. Van, akinek ez a tantárgy megy jobban, 

van, akinek a másik. Előfordul, hogy aki nálunk gyengén teljesít, v. bukdácsol, gyorsan kimarad 

a középiskolából vagy beiratkozás után nem jár be. 16 éves kora után pedig már nem akar 

tanulni. 

Amikor megkérdezi egy szülő, hogy milyen iskolát, iskolatípust javaslunk a gyermekének, 

akkor ezek a visszajelzések is segítik annak az eldöntését, hogy milyen képességű gyerek 

milyen típusú iskolában állja majd meg a helyét. 

Másik tapasztalatunk, hogy a telepi gyerekek nagyon kis %-a folytatja tanulmányait a 16 

életévének betöltése után. 

Az őszi pályaválasztási szülői értekezletre meghívtunk gyerekek által kedvelt gimnáziumból 

és szakiskolából is pedagógusokat, akik bemutatták iskolájukat és a felvételi menetéről, a 

vizsgákról és a lehetőségekről is beszéltek. 

Legnagyobb visszajelzés számunkra mégis inkább az, amikor egykori tanítványaink náluk 

teljesítik az 50 órás közösségi szolgálatukat, vagy hozzánk jönnek gyakorlatra. 

3.15.A statisztikai adatlap mutatóinak elemzése, indoklása 

Mint a következő számadatokból is látszik, iskolánk tanulóinak létszáma csökken. Annak 

ellenére, hogy a %-ból nem látszik, úgy érzékeljük, hogy több a tanulási problémás, illetve az 

elhanyagolt, hátrányos helyzetű tanulónk. 

A HH-HHH számok csökkenésének oka (hogy a gyermek statisztikailag már nem HH, mert a 

szülők nem mennek be a hivatalba nyilatkozni a hátrányos helyzetről. Némiképp lehet oka az 

is, hogy a szülők munkába álltak, vagy hogy a túlkoros tanulók elkerültek az iskolából és az is, 

hogy kiemeltek gyerekeket a tanév folyamán. 

A védelembe vett gyerekek csökkenő száma mögötti lehetséges okok: a gyermek 

 a hosszú védelembe vételi időszak után alapellátásba került,

 kikerült az iskolánkból, mert elvégezte az iskolát, beiskoláztuk,

 kiemelték a családból vagy elköltöztek.
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15. Tanulói összetétel leadott osztálystatisztikák alapján 

Tanév 

2019/2020 

tanév 2018/2019. év 2017/18 év 2016/17 2015/16 

Létszám 177 184 220 fő 248 fő 288 

HH 77 74 51 34 32 

HHH 1 8 53 77 106 

hátrányos helyzetű összesen 78/177 82/184 104/220 111/248 138/288 

 44% 43% 47% 45% 48% 

SNI 14 16 22 28 32 

BTM 18 27 30 23 30 

Lemorzsolódás veszélyeztetett 53 33 48 52 71 

Veszélyeztetett 57 66 61 75 64 

Védelemben van 17 29 21 44 31 

Alapellátásban részesül 7 14 33 95  

A tanévet 183 tanulóval kezdtük és 177 tanulóval zártuk. A tanév során 2 tanulónál volt (IH) 

kiemelés. 9 osztályunk, 4 napközis és egy felsős tanulószoba volt a tanítási idő végétől a 16 

óráig tartó időszakban. Általános tapasztalat volt, hogy a gyerekek a 15-16 óráig tartó időszakot 

alig vették igénybe. 

 

Alsó tagozaton a 4 osztály „egy osztály, egy napközis csoport” formában dolgozott. A 

felsőben 3 tanulószobai csoport működtetésével igyekeztünk biztosítani a tanórákra való 

felkészülést. A Kréta felületen a hiányzás bevitele miatt hoztunk létre 3 tanulószobai csoportot, 

azonban a valóságban egyszerre csak 1 csoport működött. A második félévben a felsősöknél is 

inkább a korrepetálás jellegű tanulószobai foglalkozásokat részesítettük előnyben, mert a 

tanulószobára járó gyerekek száma nagyon kevés volt és szerettük volna ha a lemorzsolódás 

veszélyeztetett gyerekeknek jól megírják a központi felmérést. Ami végül elmaradt. 

 

A tanév során minden tanuló legalább részben igénybe vette a délutáni foglalkozásokat, hiszen 

minden osztályfőnök tartott az osztályfőnöki órakedvezménye terhére az osztályának heti egy 

órában - vagy havi egy alkalommal - közösségépítő, kompetenciafejlesztő foglalkozást. 

 

Összesen heti 468 (II. félévben 471) órát láttunk el, ebből felzárkóztatásra/fejlesztésre differenciált 

foglalkozásra (tantárgyi felzárkóztatásra) 15 órát fordítottunk. Boda Regina heti 2 órában logopédiai 

foglalkozást, Majdán Eszter 8 órában csoportbontás keretében tantárgyi órán foglalkozott egykori 

tanítványival és 1 órában fejlesztette a 4.b-seket. A beintegrált SNI tanulók képességfejlesztésére 

az utazó gyógypedagógus 12 órát fordított. BTM nehézséggel küzdő gyerekekre (főként a 

tanuláshoz szükséges képességek fejlesztésére. 5 órája volt Fekete Tamásnénak és Katona-

Dénes Krisztinának is. A napközis órák száma 52, a tanulószobai órák száma 12 volt. 
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Szakkörre 11, könyvtárra 2, pszichológiára 5 és tömegsportra 6 órát fordítottunk. 60 órát 

használtunk fel a mindennapos testnevelésre, ebből 10 óra néptáncra, 32 testnevelésre és 18 óra 

úszásra lett fordítva. 

 

Alsóban 20 tanuló (tavaly 29) mulasztott igazolatlanul, ebből 4 (tavaly ilyenkor 7-nek volt) 

gyermeknek van 50 óra feletti hiányzása. 

 

Felsőben 39 gyerek (tavaly 39, tavalyelőtt 45 volt) van igazolatlan mulasztása, ebből 10-nek 

(tavaly 14 volt) 50 óra feletti. 

 

Összességében megállapítható, hogy tanulóink (59 tanuló) 33 %-a-azaz harmada- rendelkezik 

igazolatlan órával (tavaly 36% volt!) és minden 14. (tavaly minden 10.) gyermek mulasztott 

nagyon sokat anélkül, hogy igazolást hozott volna. A II. tanévben is volt rendkívüli szülői 

értekezlet, melyen újra felhívtuk a szülők figyelmét a hiányzások következményeire, a 

lemorzsolódás veszélyeire. A lemorzsolódás veszélyeztetett tanulók számára kötelező volt a 

napközis foglalkozáson való részvétel, azonban ezt nem mindenki vette igénybe. Március 

közepén pedig elrendelték az otthoni tanulást, hogy a problémás gyerekek mennyit felejtettek, 

és mennyit felejtenek még a nyáron a következő tanévben fog kiderülni. 

 



42 
 

4. Belső kapcsolatok, együttműködés, kommunikáció 

Az intézmény munkáját a vezetőn kívül 1 helyettes segítette. Főként a személyi és gazdasági 

ügyeket, a technikai dolgozók irányítását és az ezzel kapcsolatos adatszolgáltatási, szervezési 

ügyeket, a helyettesítési beosztást intézte. Az iskolatitkár az adminisztratív teendőket végezte. 

Jelenleg az intézményvezető vezeti az iskolai honlapot, melyen megtalálhatóak az évet érintő 

aktualitások, a közzétételi lista és az iskolai dokumentumok PDF-ben. 

Az iskola életéről a település lakóit a helyi folyóiratban megjelent cikkeinkkel tájékoztattuk, 

illetve a Facebookon lévő iskolai csoportba is töltöttünk fel-egyre többen- képeket, osztottunk 

meg írásokat. 

Tartalmasak voltak a tankerületi értekezletek, a vezetőségi megbeszélések és a pedagógusokat 

érintő munkamegbeszélések is. 

Élő kapcsolat alakult ki az iskolák között, sőt minősítési eljárás, tanfelügyelet keretében is 

történnek látogatások a környékbeli iskolákban. 

Az otthoni tanulás az együttműködő szülőket még közelebb hozta a tanárokhoz, míg a nem 

együttműködő szülők gyermekeit még inkább eltávolította az iskola világától és a 

pedagógusoktól. 

4.1.A szakmai közösségek tevékenysége, együttműködés 

Az iskolában a 4 munkaközösség az iskolai élet különböző szegmensét fogta össze. Dolgozott 

az alsós, felsős, gyermek- és környezetvédelmi, azaz ÖKO munkaközösség is. A 

diákönkormányzatot segítő pedagógus is kivette a részét mindenből. Az év elején leadott 

munkatervekben szereplő tevékenységeket mindenki igyekezett legjobb tudása szerint 

megvalósítani. A tanév során nem voltak ad hoc események, rendezvények, amiket be kellett 

volna építenünk a nevelési, oktatási folyamatokba. Egyedül a szülői megkeresések voltak 

olyanok, amiket azonnal kezelnünk kellett. Mivel csak egy telephelyünk van, mindenki 

mindenkivel napi kapcsolatban volt. 

 

Az Alsós munkaközösség tagjai tanéves munkájuk során figyelembe vették a munkatervben 

megfogalmazott nevelési és oktatási célokat, feladatokat. Mindannyian egyet értettek abban, hogy 

a felgyorsult, egyre zaklatottabbá váló világunkban mind nagyobb jelentősége van a lelki 

egészségnek, így nevelési feladataik között a tanulási kedv felkeltése és ébrentartása, az 

alapkészségek kialakítása mellett kiemelten kezelték az érzelmi intelligencia fejlesztését. Valamint 

ezzel összefüggésben a viselkedéskultúra javítását. A kognitív képességek fejlesztése az egész 

tanítási gyakorlatot átszőtte. Az aktuális tudásszintet folyamatosan mérték, és az eredmények 

tükrében határozták meg a fejlesztési feladatokat. Az első osztály kiemelt feladata volt az óvoda-
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iskola közötti átmenet megkönnyítése. Az Alsós munkaközösség vezetőjének beszámolója az 

intézményvezetői beszámoló mellékletét képezi. 

 

A Felsős munkaközösség tagjai kiemelt fejlesztési területként az alapműveletekben való jártasság 

fejlesztését, a szövegértést, a feladatok, utasítások értelmezését, a hangos olvasás, és az értő olvasás 

javulását tűzték ki. Sokat tettek a hatékonyabb kommunikációért, az információ pontos áramlásáért. 

Az e-napló vezetésének elsajátítása mellett törekedtek arra, hogy a szülők is hozzáférjenek az e-

naplóhoz. A beiskolázási rendnek és a hagyományos rendezvényeknek megfelelően a nyolcadik 

évfolyammal folyamatos feladataink voltak. A Felsős munkaközösség vezetőjének beszámolója az 

intézményvezetői beszámoló mellékletét képezi. 

 

Az ÖKO Környezetvédelmi munkaközösség az ésszerű gazdálkodást (feleslegesen égve 

hagyott villanyok), a szelektív hulladékgyűjtés, a magunk körüli rendrakást ellenőrizte. 

Megszervezték a papírgyűjtést és az elektronikai hulladékgyűjtést is. Pályáztak Szitakötő 

folyóiratért. A témahetek programjába is becsatlakoztunk. Az ÖKO Környezetvédelmi 

munkaközösség vezetőjének beszámolója az intézményvezetői beszámoló mellékletét képezi. 

 

A Gyermekvédelmi/osztályfőnöki munkaközösség a gyermekek és kollégák támogatására, 

egymás megerősítésére jött létre. Egészséges életmódra neveljük a gyermekeket, 

szűrővizsgálatokra visszük őket, elősegítjük, hogy az oltásokat megkapják. Fontos feladata 

minden osztályfőnöknek, hogy a problémás gyermekek nehézségeit feltárják, ha kell, 

szakemberhez forduljanak. A Gyermekvédelmi/osztályfőnöki munkaközösség vezetőjének 

beszámolója az intézményvezetői beszámoló mellékletét képezi. 

 

A hiányzások csökkentése érdekében napi kapcsolatot tartottunk a szülőkkel, Gyermekjóléti 

Szolgálattal, rendőrséggel, és a szükséges intézkedéseket megtettük, jelzéseket megküldtük. A 

védelembe vételi tárgyalásokat, esetkonferenciákat (Gyermekjóléti Szolgálat által összehívott 

egyre több eset) minden esetben megelőzte egyeztető beszélgetés a gyermekvédelmi felelőssel, 

intézményvezetővel, és a szakvélemények elkészítése. A pedagógusok pedagógiai 

szakvélemények írásán kívül, osztályprogramok keretében erősítették a közösségi szellemet. 

 

4.2. A belső tudásmegosztás formái 

 

Gyakoriak voltak a kis csoportban esetmegbeszélések, tagozati szinten a hospitálások és 

bemutató órák/foglalkozások is voltak. 

Az E-napló és a Kréta rendszer miatt gyakoriak voltak a telefonálások, közös felületnézés, az 

ötletelés, korrigálás, értelmezés. 
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Bemutató foglalkozáson ízelítőt kaptunk a digitális tartalmak tanórai felhasználásáról, és a 

tantermi mozgáslehetőségekről. 

A munkaközösség-vezetők órákat látogattak, a tapasztalataikat megosztották kollégáikkal. 

Az osztályfőnökök felhívták szaktanár kollégáik figyelmét a szülői visszajelzésekre. 

4.3. Információ átadás formái 

A hirdetések, közérdekű adatok az iskola www.bagiiskola.sulinet.hu honlapján 

megtalálhatóak. Ameddig a honlap nem működött megfelelően, addig az intézményvezető 

honlapján www.szaszieva.hupont.hu is lehetett tájékozódni. 

Minden pedagógusnak van e-mail címe és a Facebook közösségi oldalon is többen fent vannak a 

gyerekek, szülők és a pedagógusok közül is, ahol közös tanári csoportja is alakult iskolánknak. 

Mindennaposak voltak a megbeszélések a tanáriban, folyosón személyesen, telefonon, a 

messengeren, kis- és nagycsoportos formában is. 

A mindenkit érintő információ átadások szóban, körlevél formájában és az üzenőfalon 

keresztül vagy e-mail formájában is megtörténtek. Ha az információ fontossága megkívánta, 

mindenkit összehívtunk rendkívüli megbeszélésre és vagy szünetben, vagy délután, értekezlet 

vagy egyéni elbeszélgetés keretében tájékoztatást kaptak a kollégák az őket érintő kérdésekről. 

Voltak vezetőségi, munkaközösségi, nevelőtestületi, rendkívüli és osztályszintű szülői, 

SZMK és rendkívüli értekezletek Az érdeklődő szülők bármikor bejöhettek az iskolába. 

Egyes szakmai anyagok e-mailben is elküldésre kerültek a pedagógusok számára. 

Maga a Kréta felület is küldött üzenetet pl.: a helyettesítések kapcsán. 

Folyamatos volt az egyéni konzultáció az e-napló kapcsán. Voltak megkeresések telefonon, 

e-mailben és messenger üzenet formájában is. 

Havonta egy alkalommal - különböző helyszíneken- tankerületi értekezletek voltak, melyek 

tartalma az intézmény dolgozói körében is megosztásra kerültek. 

Az információ átadás megfelelő formája volt a hirdetés az iskolarádióban, az iskolagyűlésen, 

a közlés élőszóban és elektronikus üzenet formájában is. 

A településen élőket  Bagi Hírlapon keresztül tájékoztattuk az iskolában történtekről, ill a 

közérdekű információkról. 

 

http://www.bagiiskola.sulinet.hu/
http://www.szaszieva.hupont.hu/
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5. Az intézmény külső kapcsolatai 

 Dunakeszi Tankerület dolgozói és a Tankerületi iskolák vezetői

 Bag Nagyközség Önkormányzata

 Iglice Napközi Otthonos Óvoda

 Aszódi Podmaniczky Alapfokú Művészeti Iskola

 Isaszegi Damjanich János Általános Iskola AMI

 Rajkó Tálentum Alapfokú Művészeti Iskola és Középiskola

 Bagi Dózsa György Művelődési Ház és annak Könyvtára

 Magyar Katolikus Egyház

 Magyarországi Református Egyház

 Magyarországi Evangélikus Egyház

 Hit Gyülekezete

 Volt Aszódi Tankerületi iskolák (versenyek)

 Bonifác Alapítvány

 Iskolai Szülői Munkaközösség

 Szülői Összefogás Szülőfalunkért

 Kistérségi Gondozási Központ Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat

 Aszódi Kormányhivatal Hatósági és Gyámügyi osztály

 Pest Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Aszódi Tagintézménye

 Pest Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Budapesti I. sz. Tanulási Képességet Vizsgáló 

o Szakértői és Rehabilitációs Bizottság

 Grassalkovich Antal Baptista Szakgimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola és

Felnőttek Általános Iskolája 

 Iskolaorvos

 Fogorvos

 Bagázs Közhasznú Egyesület

 Bagi Hírlap

 Bagi Polgárőrség

 Gödöllői és Aszódi Rendőrkapitányság

 Palánta Országjáró Misszió bábosai

Szerződéses kapcsolatok: 

 Liget Műhely Alapítvány

o 1122 Budapest Kissvábhegyi út 4-6. 

 Magyar JUDO Szövetség
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o 1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3. 

 Egertej Kft. (3300 Eger, Sas u. 60.)

 SZATMÁR Kert Hodász Szövetkezet

o 4334 Hodász. Hodász Hrsz.0111/19 

 Dr. Lóska Izabella üzemorvos

o 2170 Aszód 

 Zöld Híd Régió Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.

o 2100 Gödöllő, Dózsa György u. 69. 

 Veresi Küzdősport Egyesület,

 Magyar Labdarúgó Szövetség OTP Bank Bozsik Intézményi Program

Folyamatos kapcsolatban voltunk a szülőkkel, családokkal, az intézményekkel és a civil 

szerveződésekkel is. 

A hiányzások ellenőrzése miatt a gyermekorvossal és a gyermekek érdekében a Gyermekjóléti 

Szolgálat munkatársaival is sokszor kellett beszélni. 

Legerősebb kapcsolatunk (a pedagógusi és a tanulói, szülői kapcsolatokon kívül) a Dunakeszi 

tankerülettel van. Igaz, hogy a személyes találkozások száma a futárszolgálat létrejötte óta 

kevesebb, de az e-mail-es, telefonos tájékoztatás (vagy tájékoztatás kérése) mindennapos. 
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6. A pedagógiai munka feltételei 

6.1 Tárgyi feltételek 

6.1.1. Az épület állaga, műszaki állapota, a környezet biztonsága 

Technikai megújulás 

Idén felújítva, megszépülve áll rendelkezésünkre a tornaszoba/drámaterem. 

Kaptunk egy közel fél millió forint értékű Yamaha elektromos zongorát. 

A 301/2018. (XII. 27.). Kormányrendelet értelmében 2019. szeptember 9-től a számítástechnikai 

és kommunikációs eszközöket, szoftvereket valamint a hozzájuk tartozó szolgáltatásokat a Digitális 

Kormányzati Ügynökség Zrt. portálján keresztül kell megigényelni. A 2020. évre beszerzési és 

fejlesztési terv készült, az iskolába kiépítették a Wifi hálózatot. 

Hagyományteremtő szándékkal idén jelvényt ajándékoztunk az elsősöknek. 

Műszaki állapot, a környezet biztonsága 

Szeptember elsejére befejeződtek a nyári felújítási munkálatok, melynek keretében tisztasági 

festések történtek a közös helyiségekben. 

A balesetek megelőzése érdekében mozgásérzékelő lámpatesteket szereltettünk fel a 

szolgálati lakás bejárata és az udvar felőli középső ajtó fölé. 

Az udvari jelzőcsengő javítása és az udvari futópálya deszkáinak cseréje, javítása is 

megtörtént. 

Az elmúlt tanévben több berendezésünk is meghibásodott, amelynek javítása költséget rótt az 

iskolára. Előtetőt, üveget kellett cseréltetni. (A tornaszoba ablaka, és az SNI bejárati ajtó üvege 

tört be.) Az üveg károkat a biztosító finanszírozta. 

A tankerülettől kapott 25 000 Ft-ot a mindennapokban adódó problémás esetek megoldására 

(Pl zár v. izzócsere) fordítjuk. 

A kisépületben kialakított tornaszobában dráma és néptánc tanszaki, és szakköri órák voltak. 

Mivel nincsenek SNI csoportok, a különálló épület 2 terme megürült, így az egyik teremben 

rajz szaktantermet alakítottunk ki, a másikban csoportbontásra lenne lehetőség, bár ezzel ebben 

a tanévben nem éltünk. 

Idén már több teremben is van projektor és a tavaly év végén kapott tableteket is lehetett 

használni. 

A tanáriban 6 számítógép segítette az e-napló kitöltését. Szükség is volt rájuk, hiszen 

papírnapló híján mindenki igyekezett naprakész lenni. 
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Idén teljesen átálltunk a sulinetes rendszerre. Az önkormányzat 150 000 Ft-tal A SZÖSZ 20 

000 Ft értékű tombola ajándékkal támogatta a Szüreti bál megvalósulását, 150 000-rel a 

hátrányok enyhítését. (társasjátékok, papír lettek vásárolva a pénzből.) Majd a farsang szüreti 

bálhoz hasonló megsegítése után 50 000 Ft-tal az év végi jutalmazáshoz is hozzájárult. 

2009-ben adták át a felújított iskolát. 2015 nyarán egy nagy terem került kialakításra az akkori 

nagy létszámú első osztály számára. 2017 nyarán a szolgálati lakásban tornaszobát alakíttattunk ki, 

melyet 2019 nyarán a szülők felújítottak társadalmi munkában. 

A tankönyveket, munkafüzeteket az alsósoknak idén az első tanítási napon, a felsősöknek 

tanévnyitó előtt osztottunk ki. 

A nyár folyamán a tankerülettől kaptunk a Kodály program keretében egy Yamaha 

elektromos zongorát. 

Az iskola életében jelen van a Bonifác Alapítvány, mely bevételeiből az isklai rendezvényeket 

segíti, az iskola eszközparkját bővíti. Az idei tanévben lejárt a mandátuma a kuratórium 

tagjainak, miután jelezték, hogy nem kívánnak tovább tagok lenni, fiatal szülők is kerültek be 

az alapítványba. 

 

A nyugdíjasok készítettek egy lépcsőt mellyel a színpadra történő le és felvonulást könnyítik 

meg. 

Amelyik pedagógusnak az online tanításhoz nem volt okos eszköze, kölcsönözhetett az 

iskolából. A gyerekeknek magánemberektől kaptunk, illetve a Bagázs egyesület is segített okos 

telefonokkal. 

Az intézmény működtetője és fenntartója a Dunakeszi tankerület volt. 

 

Az intézmény IKT infrastruktúrája: 

 

15 tanterem, 1 szaktanterem, 1 tornaszoba, 1 tornacsarnok, 1 tornaszoba, 1 informatika terem, 

1 könyvtárterem, 1 uszoda és 3 szükségterem állt a gyerekek rendelkezésére. 

 

16. Informatika terem 

 PC1 PC2 PC3 

 (1-3 éves színvonalú) (3-7 éves) (7 évesnél idősebb) 

tanulói munkaállomás 0 0 25 

projektor 6 0 4 

internetkapcsolat …Mb/…Kb …Mb/…Kb …10Mb/50Kb 

 

Az informatika terem gépei több, mint 10 évesek, gyakran van szükségünk a 

rendszergazda segítségére. 
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17. Egyéb termek felszereltsége 

 Tantermi csomag (interaktív tábla, Internetkapcsolat 

 Számítógép, hangszóró)  

könyvtári olvasó 2 Könyvtár. logopédia hálózati internettel 

tanterem 3 db interaktív tábla, ellátva. 

 3 db teremben gép, hangszóró Wifi az egész épületben 

 minden számítógéphez (de minden  

 terem ellátható gépekkel ez 15 db  

 gép)  

 Lehetőség szerint 4 laptop vihető  

 osztályról osztályra igény szerint. A  

 tanulók rendelkezésére áll 17 db  

 tablet.  

 

Az iskola 2009-es felújításakor az épület teljes felújítása mellett az informatikai géppark is 

lecserélésre került, a termek egy részébe bevezették az internetet. 2017-ben új irodai gépeket 

(4db) és 2 laptopot kaptunk. A 4 irodai gép a tanáriba került a Kréta rendszer (e-napló) 

folyamatos tanári használatának megkönnyítésére. A 2019/20-as tanévben új Wifi hálózat 

került kiépítésre, az egyéni azonosítók kiadása folyamatban van. 

 

18. tábla: Adminisztrációs célú és a pedagógusok számára hozzáférhető munkaállomások 

 asztali laptop 

adminisztráció célú munkaállomás 5 1 

pedagógusok számára elérhető munkaállomás 4 4 

 

6.1.2. Célok és anyagi feltételek összhangja 

 

A programok összeállításánál a hagyományőrzés, a tanítás zökkenőmentessé tétele, az intézkedési 

tervnek való megfelelés, a partneri kapcsolatok javítása, kölcsönös együttműködés volt a célunk. A 

jó kapcsolatot feltételezi, hogy támogatóinkra mindig számíthattunk. 

Az októberben megrendezésre kerülő Szüreti és a februárban megrendezésre kerülő farangi 

bál finanszírozásához az Önkormányzattól anyagi támogatást, 150 000-150 000 forintot 

kaptunk. Varga András helyi vállalkozó a folyosói felpúposodás kijavítására ingyen biztosította 

az eszközöket (~13 000 Ft). 

December 6-án délelőtt a Télapó ünnepségen Bag Község Önkormányzata iskolánk minden 

tanulóját mikuláscsomaggal ajándékozta meg. Az Önkormányzat az évvégi jutalmazáshoz is 

hozzájárult 50 000 Ft-tal. 

December 20-án tantestületi körben is megünnepeltük a karácsonyt. A Tankerülettől kapott 

támogatásból (58 000 Ft) lehetőségünk volt ebéddel kedveskedni a kollégáknak. Bag 
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Nagyközség Önkormányzatától pedig minden dolgozónk kapott ajándékcsomagot összesen 100 

000 Ft értékben. 

Bertók Adrienn kérésére megint vettünk vásznat, ezúttal alsószoknyáknak a néptánc 

fellépések ruháihoz. 

 

6.1.3. Az ésszerű gazdálkodás érdekében megtett intézkedések 

 Ingyenes (POK) továbbképzések helybe történő megszervezésére az igényt a 

felületre felvittük.

 Ingyenes Prekog továbbképzésekbe bekapcsolódtunk „1956: A magyar forradalom 

a legújabb történeti kutatások tükrében” c 3 napos továbbképzésen részt vettünk, és 

egy másik 30 órás továbbképzésre már jelentkeztünk.

 A  GINOP-6.1.2-15-2015-00001  azonosító  számú  „Digitális  szakadék  csökkentése”  című

kiemelt projekthez is csatlakoztunk. 

 Külsősök szakköri foglalkozásokat tartottak.

 Fénymásolni kívánt anyagok kisebbre vétele, begépelése, hogy egy oldalra több is 

elférjen.

 Kis létszámú osztályok összevonása. (8. évfolyam)

 A jelenlévő tanulók létszámát (az ebéd miatt) minden reggel lejelentettük.

 1 helyettes munkáját szétosztottuk.

 

6.1.4. Tárgyi felszereltség 

Eszközeink, főleg a labdák folyamatosan pótlásra szorulnak. 

Még a tavalyi év végén felszerelésre kerültek a projektorok, így a tanév során 6 teremben 

lehet kivetíteni. 

Van 17 tabletünk, és jelenleg 30 alkalmazott jelentkezett egy digitális továbbképzésre, 

melynek elvégzése után tabletet kapunk. 

Mivel bekapcsolódtunk a Bozsik programba, így lehetőségünk volt a támogatásból 

kézilabdákat venni. 

A januártól rendelkezésünkre bocsátott havi 25.000 Ft-os ellátmányból az eszközök 

mindennapos működését, szükséges eszközök beszerzését finanszírozzuk. 

Vettünk az osztályoknak társast. 

Minden tanuló ingyen kapta a tankönyvet. 

Az Erzsébet táborra megnyertük a támogatást 288+ÁFA é 188 000+ ÁFA értékben. Ebből a 

pénzből tartós eszközöket nem lehet venni, a táborra kell fordítani a pénzt. 
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Felajánlások: 

 

- Kaptunk karácsonyfát, tombola ajándékot, könyveket, nyomtatót, 2 cs. papírt. 

- Varga András ragasztó és egyéb anyagok, szerszámok. 

- Megpályáztuk és ismét megnyertük a Szitakötő folyóirat alkalmankénti 25 db 

példányát. 

- Bár alapvetően szerencsések vagyunk az épület adottságait tekintve, ugyanakkor 

nagyon nagy szükségünk lenne a sportcsarnokban térelválasztó függönyre, hiszen 

minden órában több osztály tartózkodik bent és a sportszerek is folyamatos pótlásra 

szorulnak. Idén a tankerülettől kapott pénzből labdákat és az uszodába szivacsokat 

kaptunk. 

- A Vöröskereszttől kapott egészségügyi betétekből tudtunk adni annak, akinek szüksége 

volt rá- 

- A szekrényben talált fehér tornapólókra a tankerület támogatásával rányomtattuk az 

iskola emblémáját. 

- Balázs Szabolcstól kaptunk 230 db társasjátékot. 

6.2. Személyi feltételek 

A tanév elején másik iskolába távozott Mekesné Kajtor Szilvia intézményvezető-helyettes. 

Így a vezetői feladatok ellátását szét kellett osztani a vezetők között. A tanulók lecsökkent 

létszáma miatt már csak 1 helyettes alkalmazása kötelező, így nem vehettünk fel helyettesnek 

senkit. 

A tanévet Aszódon kezdte meg Majdán Eszter. Mivel a helyére nem jelentkezett 

gyógypedagógus, márciusig visszaalkalmaztuk Esztert óraadóként. Továbbra is kijárt utazó 

gyógypedagógusként Szabó Irma, aki a tanév folyamán megkezdte a felmentési idejét. 

Gyógypedagógus hiányában és a csoport létszámának radikális lecsökkenése miatt (2 fő SNI 

tanuló maradt) a szegregált SNI csoportot megszüntettük. Az SNI - enyhe értelmi fogyatékos - 

gyerekeket Aszód vette át. 

Gigorné Pórlaki Judit igénybe vette a nők 40 éves nyugdíjazását, tanév során telt le a 

felmentési ideje. 

Idéntől újra teljes állásban dolgozik Kustra Éva magyar tanár, aki a magyar nyelv és irodalom 

oktatása mellett az 5.-eseknek is osztályfőnöke lett. 

Balesete miatt csak márciusban jött vissza dolgozni Balázsné Győri Mária. Mivel helyette az 

eddig felsőben tanító Paltán Bernadett vette át a magyar nyelv és irodalom tanítását tavasszal 
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már nem lett volna jó belenyúlni a tantárgyfelosztásba, ezért Marika az üresen álló szabadidő 

szervező és gyermekjóléti felelős státuszra került. 

Már szeptemberben kikerült a szabadidő-szervezői NOKS-os fél státuszból Tóth Zsuzsanna, 

aki így teljes tanítói státuszra került át.  

Kémiaoktatásra felvettük óraadónak Káposztár Tamást, az énekórák megtartására Szabóné 

Szonda Gabriellát. A fizikaoktatást továbbra is Kongsaysak Phayboun látja el áttanítással a 26 

órája terhére. 

A történelem és az informatika oktatására továbbra is óraadót alkalmazunk Bognár László és 

Szászi Tibor személyében. 

Idén is hasznosítjuk a szakkollégiumi, műveltségterületi képesítéseket angol és német nyelv, 

technika, rajz, informatika területén. 

Mivel a személyi és a tárgyi feltétel is adott, elsőtől nyolcadikig van testnevelés óra keretében 

úszás óra. 

10 órában volt nálunk Bertók Adrienn, így most már az alsón kívül 5. osztályban is van 

néptánc óra a testnevelés óra keretein belül. Bertók Adriennen Kartallal osztozunk, az 

iskolapszichológuson Turával és Galgamácsával. Egri Zsuzsanna a létszámcsökkenés miatt már 

csak heti 5,5 órában van nálunk ebben a tanévben (az eddigi heti 7 óra helyett). 

Elindult a Rajkó Talentum Alapfokú Művészeti Iskola és Középiskola szervezésében Szecső 

Kovács Zoltán vezetésével a Roma néptánc tanszak. December 6-án kis előadás keretében 

mutatták meg a vezérkarnak tudásukat. 

A logopédiai fejlesztést továbbra is az Pest Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Aszódi 

Tagintézményének kellene ellátnia, azonban még csak a gyermekek felmérése történt meg. 

Átmenetileg Boda Regina fejlesztőpedagógus végzi az 1-2 osztályba járó gyerekek 

beszédjavítását. 

Kovács Judit gyermekkísérő felmondott, voltak próbálkozások, de nem találtunk helyette 

senkit, aki a gyerekeket kísérné. 

Sikerült kapni közfoglalkoztatottat – Radics Kornélné személyében, aki főleg a rend 

fenntartásából veszi ki a részét. 

A tankerület vett fel egy gépkocsivezetőt, így a futárszolgálat létrehozásával elegendő csak 

havonta egyszer bemenni a Dunakeszi Tankerületbe. 

Továbbra is sokat segített a pedagógusok mindennapi munkájában a pedagógiai és 

gyógypedagógiai asszisztens; az adminisztrációs terhek enyhítésében az iskolatitkár. Sajnos a 
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betegsége miatt ebben az évben nem sokat tudott dolgozni Károlyné Nagy Lucia, amit a 

nyolcadikosok összevonása miatt nagyon megéreztünk. 

A 22-26 óra megtartása mellett a helyettesítéseket, a tréningszobai és a folyosói, udvari 

ügyeletet el kellett látni. 

Minden nehézség ellenére a szakos ellátottságunk jó volt, hozzáértő emberek végezték a 

munkát. ami nem csak a hagyományos tantermi, hanem az online digitális oktatás során is 

kiderült. 

6.2.1. Pedagógusok végzettsége szakmai felkészültsége 

Pedagógusaink szakmai felkészültsége kiváló, a szakos ellátottságot szakkollégiumi, 

műveltségterületi végzettséggel, áttanítókkal illetve óraadókkal biztosítjuk/biztosítottuk. 

 

Szakkollégiumi végzettséggel tanította: 

 Tóthné Irsán Ágnes a technikát 5-7. évfolyamon;

 Szásziné Győri Éva a 5-8. évfolyamon a rajzot (kivéve 7.a)

Műveltségterületi végzettséggel tanított: 

 Szásziné Győri Éva a 4. és 5. osztályban informatikát,

 Boda Regina rajzot a 7.a osztályban;

 Kocsis Ildikó angol nyelvet felső tagozaton;

 Volterné Jamrik Éva német nyelvet felső tagozaton.

60 órás továbbképzéssel tanított: 

– erkölcstant a felső tagozaton Czibula Mária; 

Tankerületen belüli áttanítással tanított: 

– Bertók Adrienn testnevelés keretében néptáncot heti 10 órában;

– Kongsaysak Phayboun fizikát heti 6 órában; 

Megbízással tanított: 

 Bognár László heti 6 órában történelmet.

 Majdán Eszter 8 óra órabontásban a 8.-ban és fejlesztés a 4.-ben;

 Káposztár Tamás 4 óra kémia;

 Paltán Bernadett 10 óra magyar nyelv és irodalom, könyvtár;

 Szászi Tibor heti 6 óra informatika;

 Szonda Gabriella heti 6 óra ének-zene, énekkar.
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Túlórában tanított: 

 Dobosné Szilágyi Gabriella (4 túlóra);

Turával és Galgamácsával közös státuszon foglalkoztatjuk Egri Zsuzsanna 

iskolapszichológust. Heti 5,5 órában -2 nap- volt nálunk. 

A beintegrált SNI tanulók ellátását a Veresegyházi EGYMI oldja meg. Szabó Irma, aki a 

feladatot eddig ellátta, év közben nyugdíjba megy, de a felmentési idő lejárta után továbbra 

is foglalkoztatni fogják. A BTM-es tanulók logopédiai felzárkóztatását a Pest Megyei 

Pedagógiai Szakszolgálat Aszódi Tagintézménye látta el az utóbbi években, de ők is 

szakemberhiánnyal küzdenek, heti 1 órában kaptunk tőlük logopédust. Ezért Boda Regina 

fejlesztő foglalkozás keretében a beszédhibás gyerekekkel is foglalkozott heti 2 órában. 

19. tábla: Aktív fő állású pedagógusok életpálya modell szerinti besorolása 

Gyakornok Ped I. Ped II. Mesterpedagógus 

 11 fő 7 fő 1 fő 

A 2019/20-as tanévben a legtöbb pedagógus -besorolás szerint- a Pedagógus I. kategóriába 

tartozik. 2019-ben a 2020-as pedagógusminősítésre nem jelentkezett senki és tanfelügyeleti 

látogatást sem kaptunk. 

20. tábla: Pedagógusaink 2019/20-as tanévben használt végzettségei: 

 
alsóban 

ebből   
alsóban gyógy- 

   

 
szakkollégiumát/ fejlesztő 

 
etikát testnevelő magasabb 

 
tanít: tanár tanító peda- 

 műveltségterületét, pedagógus tanít edző vezető 
 

tanító 
 

tanár gógus 
 

felsőben használja 
     

         

          

Fő 10 6 3 7+6 6 0+2 5 1 2 

          

21. tábla: A jelenleg pedagógiai munkát végző állományban lévő pedagógusok életkora: 

év 22-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 

fő 0 3 1 1 1 5 7 6 4 

 

22. tábla: A jelenleg pedagógiai munkát végzők végzettségei óraadókkal együtt: 

végzettségek főiskola egyetem szakvizsgával rendelkezik 

tanítói végzettsége (is) van: 12  1 

néptáncoktató 0+3   

testnevelő edző 1   

tanár 12 3 2 

fejlesztőpedagógus 3  1 

gyógypedagógus 2   

iskolapszichológus 1   

főiskolai hallgató 1 1  

összesen 33 3 4 
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Dolgozik iskolánkban olyan pedagógus is, aki tanító végzettsége után tanárszakot is szerzett. 

Így a számadatok között átfedés van. 

A helyzetet nehezíti, hogy a tartósan távollévők, illetve a nyugdíjba vonulók helyére nem 

tudunk felvenni senkit. 

Intézményben jelenleg dolgozó pedagógusok száma: 

Nemenkénti bontásban: 30 fő aktív dolgozó (óraadókkal és az utazó gyógypedagógussal 

együtt) (83%) nő, és 5 fő (17 %) férfi 

A pedagógusok munkáját segítő státuszon 4 (NOKS) munkatárs: 1 iskolatitkár, 1 pedagógiai 

asszisztens, 1 gyógypedagógiai asszisztens van. Fél állású gyermekvédelmi felelőst, szabadidő-

szervezőt azonban nem találtunk. A gyermekvédelmi feladatokat Tóthné Irsán Ágnes látja el a 

tanítói munkája mellett. 

6 technikai dolgozó is segíti a mindennapokat: 3 takarító, 1 portás takarító, 1 fél portás 

karbantartó, 1 karbantartó 1 fő. Volt 2 közfoglalkoztatottunk is. Egyikük a rend fenntartásában, 

másikuk a karbantartási munkákban segít. 

10 órás rendszergazda felelt az informatikai eszközök naprakészségéért és segített a 

törzslapok kinyomtatásában is. 

Év elején felmondott Kovács Judit, így hiányzik a félállású gyermekkísérő. Próbálkozások 

voltak, de a telepi emberek nem akarnak egymással konfrontálódni, így végül senki nem vállalta 

a feladatot. 

Idén volt két közfoglalkoztatottunk, egyikük a gyermekét kíséri Hatvanba, a speciális 

gyógypedagógiai (Lesznai Anna Módszertani Intézmény) iskolába, a fennmaradó időben pedig 

a karbantartóknak segített. Sajnos gyermekkíséretet nem vállalt ő sem, de már az nagy segítség 

volt, hogy a leveleket, illetve az online időszakban a leckét kihordta és átadja a telepi szülőknek. 

Az iskola minden pedagógusa a Dunakeszi Tankerület irányítása alá tartozik és tagja a 

Nemzeti Pedagógus Karnak. 

6.2.2. Hogyan felel meg a humán erőforrás az intézmény képzési struktúrájának, 

pedagógiai értékeinek, céljainak? 

Sajnos nem sikerült teljes állású szakos pedagógusokat találnunk az üres álláshelyekre, így 

mindenkire több feladat (ügyelet, helyettesítés, műsorfelkészítés) hárult. A meglévő 

pedagóguskar megfelelő, valamennyi pedagógus jó -a tanításon kívül is- valamiben 

(csapatmunka, szervezés, kapcsolattartás, intézkedés…). Mindenki a legjobb tudása szerint 
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látta el a feladatát. A pedagógusok többsége a Covid 19 miatt kialakult helyzetben is a 

lehetőséget látta meg.  

Eltervezett feladatainkat a lehetőségek függvényében elvégeztük, legnagyobb céljainkat elértük 

a nehézségek ellenére is. A probléma a tanulók tanuláshoz való, a szülők gyermekeik 

előmeneteléhez való hozzáállásával volt/van, a jövőben jó lenne elvégezni módszertani és 

agresszió/konfliktuskezelési továbbképzést, ami segítheti a tanulók motiváltabbá tételét Az 

elektronikai felületen jeleztük ennek igényét. Minden lehetséges eszközt és segítséget 

bevetettünk, hogy az online oktatás ideje alatt is teljesítsük az elvárárokat, azonban be kellett 

látnunk, hogy vannak olyan családok, akiken nem lehet segíteni. Valamilyen indokkal mindig 

kibújnak a feladatok elvégzése, a felelősség vállalása alól. 

A szakos ellátottság egy részét óraadó és áttanító pedagógusokkal láttuk el, akik átvették az 

iskola értékrendjét; jól együttműködtek mindenkivel (pedagógussal, szülővel, tanulóval). 

A tanév megkezdése előtt több személyi változás is történt: 

Mekesné Kajtor Szilvia távozása és a tanulói létszám lecsökkenése miatt már csak 1 

intézményvezető-helyettes volt. 

Megkeresésre jött óraadónak Szonda Gabriella (ének) és Káposztár Tamás (kémia). Paltán 

Bernadett, Bognár László és Szászi Tibor továbbra is óraadó marad. Áttanít (több iskolában is 

dolgozik, velünk van meg a kötelező óraszáma) Kongsaysah Phayboun, Egri Zsuzsa, Bertók 

Adrienn. 

Ebben a tanévben a státuszaink száma lecsökkent 4-gyel, így 25 pedagógus státuszunk lett. 

Azonban a fő gond az volt, hogy az álláspályázatokra nem voltak jelentkezők. 

Erre a tanévre jóváhagyott státuszaink száma: 

Pedagógus álláshely: 25 

NOMS: 4,28 

Technikai: 6. 

A tanévben 25 pedagógus státuszon 18 aktív, 1 GYES-en lévő, 1 tartós betegállományban lévő, 

1 részmunkaidős iskolapszichológus, 5 óraadó, 3 áttanító; és 1 túlórával rendelkező pedagógus 

van. 1 pedagógus ment nyugdíjba a tanév elején és 1 kezdte meg a felmentési idejét a tanév 

végén. 
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6.2.3. Új pedagógusok alkalmazása, beilleszkedésük eredményessége 

Idén két új pedagógust vettünk fel. Bár év elején –a gyakorlat hiánya miatt- jelentkezett némi 

fegyelmezési probléma, év végére azonban elsajátították az iskola elvárásrendszerét, jól 

alkalmazkodtak a különleges helyzetekhez. 

6.3 Szervezeti feltételek 

6.3.1. Az alkalmazott szervezetfejlesztési eljárások, módszerek 

Módszerek: megfigyelés, más jó gyakorlatok adaptálása, motiváció, érdekeltté tétel, közösségi 

rendezvényeken való szerepvállalás, bemutatóórákra való felkérés, személyes példamutatás, 

elbeszélgetés. 

Eljárások: Közös programok szervezése. Kis és nagycsoportos megbeszélések. Gyerekek 

kérésének ésszerű figyelembe vétele egy-egy program megszervezésekor Innovációk: 3 napos 

bentlakásos továbbképzésen való csapatépítő „tréning”. 

6.3.2. Az alkalmazotti közösség munkamegosztása 

Iskola vezetőségének munkamegosztása 

A szűk vezetőség minden tagja foglalkozott az iskolai levelezéssel, adatszolgáltatással, a 

balesetet szenvedettek sérüléseinek ellátásával, a panaszokkal, mindannyian keresték a 

megoldásokat. 

Az intézményvezető hívta össze a vezetőségi, nevelőtestületi, SZMK, pályaválasztási szülői és 

a rendkívüli szülői értekezleteket. Tankerületi értekezleteken, egyéb rendezvényeken, 

konferenciákon képviselte az iskolát. Segítette, menedzselte és ellenőrizte az iskolai 

folyamatokat, kezelte a honlapot. Figyelte az iskolai levelezést, a pályázati kiírásokat és a 

határidőre kért megvalósulásokat. Óralátogatásokat végzett. Biztosította a hitoktatás feltételeit 

és az egyéb feltételek megvalósulását. Elvégezte azokat a feladatokat, amire a tankerülettől 

utasítást kapott vagy aminek az elvégzése az iskola zavartalan működése miatt szükséges volt. 

Adatokat szolgáltatott, ellenőrizte a munkatervben foglaltak megvalósulását. Elkészítette a 

tantárgyfelosztást, és az elektronikus órarendet is. Tárgyalt a szülőkkel, egyéb partnerekkel, 

érdeklődőkkel. Intézkedéseket hajtott végre. Iratkezelési szabályzatot és a Kompetencia mérés 

eredményeinek javítására intézkedési tervet készített. Folyamatosan tartotta a kapcsolatot a 

pedagógusokkal, szülőkkel és odafigyelt a gyerekekre is. Szükség esetén jelezte az észrevételeit 

(a problémákat) a Gyermekjóléti Szolgálatnak és egyéb gyermekvédelmi feladatokat látott el. 
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tartotta a kapcsolatot más intézményvezetőkkel, különösen a tanszakok tekintetében. Felmérte 

felsőben a bemeneti hangos olvasást. 

Az intézményvezető helyettes: Szervezte a napi pedagógiai folyamatokat, kiírta a 

helyettesítést. Kezelte a dolgozók személyi ügyeit. Meghirdettette az üres álláshelyeket. Az 

iskolai leltár alakulását figyelte, valamint a munka és a mindennapi feladatok elvégzéséhez, 

programok megtartásához szükséges beszerzéseket intézte. Felvette és elszámolt a havi 

ellátmánnyal. Felügyelte a tanulói étkeztetést (mennyiségi, milyenségi ellenőrzést végzett. 

Megszervezte, összefogta a technikai személyzet munkáját. Az informatikai felületen 

naprakészen vezette a hiányzásokat, szabadság elszámolást, az útiköltség és egyéb 

elszámolásokat, igényléseket. Az iskolai levelezés adatszolgáltatás technikai eszközökre, 

humán erőforrásra vonatkozó részét intézte. Mint közvetlen segítője az intézményvezetőnek, 

segítette munkáját, teljes körűen helyettesítette távolléte idején. 

 

A szakmai munkaközösség-vezetők részt vettek a vezetőségi értekezleteken, segítették az 

információ áramlást a vezetőség és a pedagógusok között. Munkatervet készítettek határidők, 

felelősök megjelölésével. Irányították és felügyelték a munkatervben foglaltak megvalósulását. 

Beszámolókat készítettek, munkaközösségi értekezletet hívtak össze. Órát látogattak. Szakmai 

munkájuk mellett figyelemmel kísérték a programokat és a folyosói dekorálást is. Koordinálták 

a felmérések, és a helyi mérések lebonyolítását. 

 

A gyermekvédelmi munkaközösség vezetője főleg a gyermekvédelmi feladatok ellátását 

végezte. Védelembe vételi tárgyaláson járt, a szakvéleményeket gyűjtötte össze. Folyamatosan 

tartotta a kapcsolatot a Gyermekjóléti Szolgálattal. 

 

Az ŐKO munkaközösség vezetője: Megszervezte és ellenőrizte a szünetek rendtartását, a 

teremrendet és az ügyeletet. Probléma (pl.: károkozás) esetén azonnal jelzett az iskola 

vezetőségének. Szakmai nap, helyi továbbképzés, bemutató óra szervezésével támogatta a 

Szitakötő programot. A tanév folyamán papírgyűjtést szervezett. A tapasztalatairól havi 1 

alkalommal eligazítást/tájékoztatást tartott az iskolarádión keresztül. 

 

DÖK segítő pedagógus irányította és segítette a diákönkormányzat munkáját. Információt 

közvetített a tanulók és a pedagógusok, vezetőség között. Mivel mérés értékelési szakértő is, a 

vezetőség segítségére volt a kompetencia mérés eredményeinek kiértékelésében az intézkedési 

terv elkészítésében, a dokumentumok átdolgozásában is. 
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A nevelőtestület minden tagja kivette a részét a munkából, nem csak a saját területén, hanem 

ad hoc helyzetekben is észrevették a tennivalót. Az online oktatás alatt adatokat szolgáltattak, 

beszámoltak a munkavégzésükről. 

 

A technikai dolgozók közül a takarítók az iskola rendben-tisztán tartására, a baleset veszélyes 

helyzetek megakadályozására, megszüntetésére figyeltek, a portás arra, hogy illetéktelenek ne 

jöjjenek be az épületbe. A karbantartó javította a hibákat, megakadályozta a károkozásokat intézte 

a hibajavítással, festésekkel kapcsolatos beszerzéseket. Ha nem volt karbantartási munka 

besegítettek a rend fenntartásába. Ha egy feladat egyéb szakmunkát igényelt, akkor a tankerület 

megbízottjai végezték el a munkát. 

6.3.3. A tanév során továbbképzésben részt vevő pedagógusok és támogatásuk 

 Tantestületünkből 2 fő folytatott tanulmányokat.

Fekete Tamásné Eszterházy Károly Egyetem egyéni bánásmód és differenciált 

tanulásszervezésből szakvizsgázott.

 Ifj. Szalai Zoltán Eszterházy Károly Egyetemen történelem szakára járt.

 Iskolánkból 15 pedagógus végezte el az 1956: A MAGYAR FORRADALOM 

ALEGÚJABB TÖRTÉNETI KUTATÁSOK TÜKRÉBEN c. 30 órás ingyenes továbbképzést 

Parádon.

 30 alkalmazott kezdte el a Digitális szakadék csökkentése (IKER I. IKER II) elnevezésű 

kétszer 35 órás ingyenes továbbképzést. A Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség 

(KIFÜ) által fejlesztett képzési programoknak az iskola adott otthont.

 A hamarosan bevezetésre kerülő KAP programról Vargáné Berencsi Ágnes szakértő 

tartott előadást a nevelőtestületnek.

 Fábián Éva előadására a mese gyógyító erejéről Turára a könyvárba ment el Deák Márta, 

Tóthné Irsán Ágnes, Szásziné Győri Éva.

 A „Mondj Nemet” családon belüli gyermekbántalmazásról szóló budapesti továbbképzésre 

és az ehhez szorosan kapcsolódó Kartalon megrendezésre kerülő „Beszéljünk róla! Bántalmazó 

közösség” című előadásra Tóthné Irsán Ágnes és Szásziné Győri Éva ment el. A 

továbbképzésen hallott információkat munkaközösségi megbeszéléseibe építette be/építi be 

Tóthné Irsán Ágnes.

 A Gyermekjóléti Szolgálat munkatársa érzékenyítő tréninget tartott a nevelőtestületnek.

 EFOP-1.8.20-17-2017-00001 számú, "Az alapellátás és népegészségügy rendszerének 

átfogó fejlesztése- népegészségügyi helyi kapacitás fejlesztés a mentális egészség területén” 
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c. projekt keretein belül érzelmi intelligencia klub indult az iskolában, mely a karantén 

helyzet miatt nem lett befejezve. 

6.3.4. Hagyományápoló, hagyományteremtő tevékenység 

- Nagy sikerű rendezvény a szüreti és a farsangi bál, melyeket mindig szombati napokon 

tartunk, hogy az érdeklődő szülők valamennyien ott tudjanak lenni. 

 Október 23-a községi rendezvény, de a műsort az iskola adta.

 Arany János emléktúra keretében elsétáltunk a Petőfi forráshoz.

 Csatlakoztunk a pénzügyi, digitális és a fenntarthatósági témahetekhez.

 Szelektíven gyűjtöttük a papírt.

 Megemlékeztünk az Aradi Vértanúkról és a karácsonyi ünnepkörről. Idén tartottuk először 

iskolai karácsonyi ünnepségünket az iskola aulájában.

 Fodor Mihály Emlékest volt iskolánk egykori igazgatója halálának 10. évfordulója 

alkalmából.

 Megemlékeztünk a Nemzeti Összetartozás napjáról megemlékeztünk.

 Pályaválasztási nap/szakmák napja online került megtartásra.

 A ballagást és a tanévzárót főként a gyerekek részvételével tartottuk meg.

6.3.5. A pedagógusok által kezdeményezett innovációk 

Deák Márta tablet használatból, Pótháné Geier Tünde pedig a mindennapos testnevelés 

tanteremben történő megvalósulásáról tartott a pedagógusoknak belső továbbképzést. 

Március 16-ától az innovációé lett a főszerep. Olyan helyzetbe kerültek a pedagógusok, 

amilyenben még nem voltak.  

Osztálycsoportokat alakítottak a közösségi oldalon, egymást segítették, a jó gyakorlatokat és 

digitális tudásukat megosztották egymással. Az eddig ismeretlen programok használatában 

segítették egymást. 

6.3.6. A minőségi munkára ösztönző tevékenység 

A bagi nevelőtestület elhivatott pedagógusokból áll. Jól esett a jó szó, a köszönő szavak. 

Motiválólag hatott, hogy mindannyian –egy cél érdekében dolgoztunk, közös nyelvet 

beszéltünk, nem voltak konfliktusok. 

Minőségi munkára ösztönzött a vezetőség óralátogatása, egy- egy bemutató óra elvállalása és 

a nyílt tanítási nap is. 
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Minőségi munkára kell, hogy ösztönözzön mindenkit a: 

 tanulói összetétel romlásának megakadályozása,

 partnerek által megfogalmazott kritikai észrevétel,

 jogszabályoknak, az Intézkedési terveknek való megfelelés,

 vélemények elmondása/meghallgatása után tartott önvizsgálat.

Nehéz, de sikeres tanévet tudhatunk magunk mögött; mindenki sokat dolgozott, igyekezett a 

helyzetből kihozni a legjobbat, legtöbbet. 

Az eredményesség, hatékonyság végig gondolásával, az eddigi értékeink, eredményeink 

megtartásával, az online oktatás során szerzett ismereteink, tapasztalataink beépítéséve, a 

jógyakorlatok mentén kell felépítenünk a következő tanévet. 

Mivel nehézkes iskolánkban a pénz beszedés, ezért igyekszünk ingyenes programokat 

szervezni. Mivel a programok egy része elmaradt, nem csak a kieső tantárgyrészeket, a 

programokat is szeretnénk pótolni. 

A tanév során  

- 2 csoporttal megpályáztuk és megnyertük az Erzsébet- tábor pályázatot. Megvalósulás 

2020. június 29-július 3-ig. 

- A koronavírus miatt le kellett mondani a 2020. március 24-ére tervezett látogatásunkat 

(36 gyerek és 4 felnőtt) az Edu&Fun Digitális Élményközpontba. A kirándulást ősszel 

szeretnénk majd pótolni. (A látogatás ingyenes lett volna és a buszt is a cég küldte volna értünk.) 

Szintén ezen a napon lett volna a Digitális témahét keretében egy homokfúvásos program, amit 

szintén a következő tanévre kerül át. 

- Bekerültünk a „Tanítsunk Magyarországért” projektbe. A pályázat célcsoportját a 

kistelepülésen élő általános iskolás tanulók képezik. A melléjük szegődő mentorok feladata, 

hogy megmutassák nekik a településen túli világ izgalmait és lehetőségeit – az állatkertet, a 

múzeumot, a középiskolákat, a vállalkozásokat, hogy lássák, hányféle foglalkozásból, hányféle 

jövőből választhatnak. Egy mondatban összefoglalva, segítsék őket abban, hogy képesek 

legyenek kihozni magukból a maximumot – legyen az szakmaszerzés, érettségi, továbbtanulás, 

sport, művészetek és a végén elhelyezkedés a munkaerőpiacon. (forrás. https://tanitsunk.hu/hu) A 

2020/21-es tanévben ELTE hallgatók fogják mentorálni a 7.-eseket (esetleg a hatodikosokat). 

- Az intézményvezető és a helyettes jelentkeztek a II. Szeretve fejleszteni a gyermeket 

Szakmai Konferenciára Gyöngyösre, ami a vírus miatt elmaradt. A képzést a későbbiekben 

fogják megtartani. 

https://tanitsunk.hu/hu
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- A KAP programot még nem kell bevezetnünk a következő tanévben, azonban a képzés 

elkezdődik. 

- Mivel a koronavírus miatt áprilisban elmaradt a Prekog Alfa Kft szervezte "Út a 

szabadsághoz: az állampolgári kompetenciák fejlesztési lehetőségei a közép- és kelet-európai 

rendszerváltoztatások tükrében" című 30 órás akkreditált továbbképzés, következő év április 

23-ára kaptunk új időpontot. 

- MNF Magyar Nemzeti Filharmonikus Zenekar, Énekkar és Kottatár Nonprofit Kft. által 

meghirdetett „Úton a zene kamarakoncert és kismester-kurzus” pályázaton intézményünk 

kiválasztásra került. A kamarakoncert időpontja - amennyiben a járványügyi helyzet azt engedi-  

2020. október 13. 10:30. 

 

Bag, 2020.február 3. 

 

 

 

Szásziné Győri Éva 

intézményvezető 


