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1. Pedagógiai folyamatok
Beszámoló az éves munkaterv, intézkedési tervek megvalósításáról

1.1.

Munkánkat a törvény, a fenntartó és az iskola szereplői, ill. a hagyomány támasztotta
kötelezettségeinknek megfelelően, legjobb tudásunk szerint terveztük és végeztük el.
1.1.1. Éves munkaterv I. félévi megvalósulása
A félév során az előírt tanítási napokat megtartottuk.
Hagyományos programjaink a pandémiás helyzet miatt csak részben, vagy más formában
tudtak megvalósulni. Hagyományos programjaink közül megvalósultak a kora őszi
családlátogatások, az őszi szülői értekezletek, a télapó látogatása, a karácsonyi forgatag és a
központi írásbeli.
Ünnepségeinkről a lehetőségekhez képest méltó módon megemlékeztünk. Valamennyi
ünnepség az iskolában került megtartásra: az osztályok a teremben maradva iskolarádión
keresztül hallgathatták meg az ünnepi műsort. Kivétel volt ez alól a tanévnyitó ünnepség,
melyet az első tanítási napon tartottunk és az elsős szülők is részt vehettek rajta. Az elsősök és
szüleik az aulában –az egészségügyi előírások mellett- a műsor résztvevői a 2-es teremben, míg
a többiek az osztálytermükben voltak. Az ünnepség színvonalát emelte idén is- a harmadikosok
ünnepi műsora mellett- Karácsondi Mihály katolikus plébános ünnepi gondolata és az elsősök
fogadalom tétele.
Idén nem volt szüreti bál, viszont a Podmaniczky Alapfokú Művészeti Iskola tanárai rendhagyó
módon egy kis reggeli koncertet tartottak az iskola valamennyi osztályában.
Bag Nagyközség Önkormányzata idén tanévkezdési támogatásban részesítette az iskolába járó
tanulók szüleit (15 000 Ft) és télapóra is készített a gyerek számára ajándékcsomagot. Idén is
megkaptuk a 150 000 Ft támogatást, amiből az osztályok karácsonyi ajándékot, majd a
napközisek LEGO-t is kaptak.
Az iskola dolgozóit az Önkormányzat képviselő testülete egyszeri támogatásban részesítette.
A Környezeti nevelés munkacsoport szervezésében volt elektronikai hulladék és papírgyűjtés
is. A két legtöbb papírt összegyűjtő tanuló „A félév legkörnyezettudatosabb tanulója” címben
részesült.
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Idén is biztosítottuk a Hit és erkölcstan (katolikus, református, evangélikus) és az etika oktatás
megszervezésének lehetőségét.
Szeptemberben még személyes jelenléttel, de októbertől rendhagyó módon (online) tartottuk a
szülői értekezleteket. Nem tartottunk nyílt tanítási napokat, a szülővel tartott személyes
konzultációkra a különálló (egyébként bezárt) épületben került sor.
A bemutató órák helyett az egyéni óralátogatások kerültek előtérbe, minden pedagógusnál volt
legalább egyszer látogató.
Voltak nevelőtestületi, vezetőségi és munkaközösségi értekezletek is. A tankerületi értekezletek
online kerültek megvalósításra.
A nevelőtestület újra és újra kell, hogy tanuljon valamit a KRÉTA rendszerről, hiszen az
alkalmazás folyamatos fejlesztése folyamatos megújulást és tanulást követel tőlünk is. A Covid
helyzet miatt új felület nyílt meg a pedagógusok és a tanulók számára, Kollaborációs tér néven.
Erre minden felsős tanuló belépett és kipróbálhatta informatika órán.
A januárban megnyílt Fókusz menü segítségével statisztikai adatokat tudhatunk meg a
munkánkról, tanítványainkról, iskolánkról, a Krétába bevitt adatok alapján.
Az elektronikus napló kitöltésével egyre kevesebb a probléma, sajnos azonban néha még
mindig elég lassú a rendszer.
Sokan használnak üzenő füzetet, mert sajnos nagyon sok szülő nem nézi az elektronikus naplót,
vagy nem ért hozzá, vagy nincs e-mail címe, vagy nem érdekli. A megadott telefonszámokkal
még mindig sok a probléma, mert vagy gyorsan váltanak telefonszámot a telepiek, vagy nem
veszik fel a telefont. A kapcsolattartás fórumaként egyre hatékonyabban van jelen a
Messengeren történő üzenetküldés.
A sulinetes rendszerre történő átállás óta a rendszer jóval lassabban működik. Ebben
közrejátszhat az is, hogy egyszerre sokan vannak fent az Interneten, vagy hogy Windows 7
helyett a Windows 10 került fel az egyébként elavult, több, mint 10 éves gépekre.
A mindennapi munka megszervezése, a hagyományok, a jó gyakorlatok megőrzése és a Covid
19 vírus miatti egészségügyi előírások betartása mellett az alapkészségek elsajátíttatása, az
érzelmi intelligencia fejlesztése is fontos célkitűzésünk volt. Ennek érdekében odafigyeltünk
tanítványaink egyéni képességein kívül a lelki életére is. Szükség esetén behívattuk a szülőket
egyéni elbeszélgetésre. Amennyiben lehetőségeinket meghaladta egy-egy észlelt probléma,
azonnal jeleztük a Gyermekjóléti Szolgálatnak, vagy a körzeti megbízottnak.
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Az órai rendbontás megfékezésére továbbra is működtettük a Tréningszobát, és az azonnali
intézkedéseket igénylő helyzeteket is igyekeztünk a leghatékonyabban megoldani.
Mivel bekerültünk a „Tanítsunk Magyarországért” mentor programba, új elemként kerültek be
programok és mentorok is az iskola életébe. Már szeptemberben élménynapot szerveztek a 6.
és 7. évfolyam számára, majd a tanév folyamán is rendszeres látogatók voltak -az ELTE
hallgatói- az iskolában.
1.1.2.Intézkedési tervek megvalósításáról
A pandémiás helyzet miatt október 10 –től felfüggesztettük az úszásoktatást. Reggel hőmérőzés
és kézfertőtlenítés után lehetett bemenni a tantermekbe. Közösségi tereken kötelező volt viselni
az orrot és szájat elfedő maszkot. Amennyire a tantermekben arra lehetőség volt, tartottuk a
másfél méteres ültetési távolságot. A technikai dolgozók minden szünet után lefertőtlenítették
a kilincseket, a szünetekben pedig a megszokott takarítás mellett fertőtlenítést is végeztek.
Minden szünetben lefertőtlenítettük a számítógépek billentyűzetét az informatika teremben.
Mindenki nagyon sűrűn mosta a kezét és a termekben is volt kézfertőtlenítő. Sűrűn
szellőztettünk. Mivel idegen nem jöhetett be az épületbe, a Tűz és balesetvédelmi oktatás is
online valósult meg. Az ezekkel kapcsolatos vizsga minden iskolai dolgozónak sikerült.
Intézkedési tervünk volt a hátrányok enyhítésére, a problémás helyzetek kezelésére. Idén
tudtunk felvenni munkatársat a szabadidő szervező-gyermekvédelmi felelős státuszunkra és
van szociális munkás is az iskolában. Ez nagy segítség volt, mert a gyógypedagógiai asszisztens
egész félévben betegállományban volt.
Iskolaőri státuszra még mindig nincs jelentkező. (2021.01.20-i információ)
Tárgyi feltételek alakulása:
Kialakításra került egy tetőtéri étkező, ahol a dolgozók tudnak ebédelni. Az ezzel kapcsolatos
költségeket, a víz átvezetést, a vízmelegítőt, a konyhai eszközöket és a konyhaszekrényt a
központi költségvetésből, az étkezőasztalt és a székeket az erdei iskolából megmaradt pénzből
finanszíroztuk.
Ebben a félévben is szükség volt nagyobb javítási munkálatokra (pl.: beázott a tető,
meghibásodott az egyik kazán…), ezek javítási költsége 333 548 forint volt, ami szintén a
központi költségvetésünket terhelte. Az apróbb javításokat a karbantartóink végezték el, az
ehhez szükséges eszközök megvásárlására továbbra is rendelkezésünkre állt havi 25 000 Ft.
A központi költségvetésből 100 000 forintot költöttünk sporteszközökre.
6

A karácsonyra kapott társasjátékokat az önkormányzattól kapott 150 000 forintból vettük, míg
a 16 db kerékpárt - 977 294 Ft értékben-az Optima Forma Kft nevű cégtől ajándékba kaptuk.
A „Tanítsunk Magyarországért” program keretében 2 db Teqball (lábtenisz) asztalt kaptunk.
A tavalyi „Digitális szakadék csökkentése” továbbképzésen részt vevő egyik csoportunk
megkapta a tableteket, igaz, hogy lényegesen olcsóbbat, mint amit megígértek, a másik csoport
táblagépe azonban még mindig várat magára.
Kaptunk maszkokat nyáron a Gyermekjóléti Szolgálattól, az önkormányzattól és a tankerülettől
is (onnan pajzsokat is), azonban ötször ennyi maszk sem lenne elég, mert minden nap vannak
olyan gyerekek, aki maszk nélkül jönnek iskolába, így a maszk készletünk lenullázódott.
Nagyon fontos a gyerekek figyelmét felhívni arra, hogy vigyázzanak a maszkjaikra, azt hordják,
és időnként mossák ki, vagy mosassák ki a szüleikkel.
Az előző évekhez képest lényegesen több tisztítószer, fertőtlenítőszer és kéztörlő fogy.
A pandémiás helyzet miatt a maszkokon és pajzsokon kívül hőmérőket, kézfertőtlenítő állványt
és pumpás kézfertőtlenítőt is kaptunk.
Az ünnepségeken eddig mellőzött iskolarádiót folyamatosan használnunk kellett a
tájékoztatások és az ünnepi megemlékezések miatt.
Személyi feltételek alakulása:
A tanévet már nem kezdte meg Balázsné Győri Mária, aki tavaly tavasztól a
szabadidőszervező/gyermekvédelmi felelős státuszon volt. Helyette érkezett Ádámné Dremmel
Katalin, aki sok esetben –a szabadidő szervezői feladatok ellátása helyett- mivel most nem
lehet, illetve veszélyes bármilyen utazást is szervezni- pedagógiai asszisztensi feladatokat is
ellát, amire azért is nagy szükség van, mert a gyógypedagógiai asszisztens a betegsége és a
Covid helyzet miatt ebben az évben még nem tudta felvenni a munkát.
Üres pedagógus státuszra felvettük Pótha Blankát, aki tanítói és angol nyelvtanári feladatokat
is ellát.
Továbbra is kijár utazó gyógypedagógusként Szabó Irma. Gyógypedagógus hiányában a
nyugdíj mellett végzi a beintegrált SNI tanulók fejlesztését.
Szakos ellátottság:
A kémiaoktatást Dobosné Szilágyi Gabriella látja el túlórában. A felsős énekórákat Szabóné
Szonda Gabriella, a 4.-es magyar nyelv és irodalom valamint a könyvtári órák egy részét Paltán
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Bernadett, az informatika órákat Szászi Tibor tartja óraadóként. A fizikaoktatást továbbra is
Kongsaysah Phayboun látja el áttanítással a 26 órája terhére.
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 terveztünk a testnevelés óra
keretében úszás órákat. Sajnos a megfertőződés veszélye miatt október 10-től már nem
használhattuk az uszodát.
A

néptánc

oktatón-

Bertók

Adriennen-

Kartallal

osztozunk,

Egri

Zsuzsanna

iskolapszichológuson Turával és Galgamácsával. Kongsaysah Phayboun Ikladon van
főállásban.
Folytatódott a Rajkó Talentum Alapfokú Művészeti Iskola és Középiskola szervezésében Szecső Kovács Zoltán vezetésével- a Roma néptánc tanszak. A Podmaniczky Alapfokú
Művészeti Iskola égisze alatt folytatódik a néptánc, és a hozzájuk átkerülő dráma tanszak, -ami
Fózer Dóra vezetésével- idén főként a nyelvi fejlesztést és a szókincsbővítést jelölte ki célul.
Idén indult új, kihelyezett tanszakként -szintén a Podmaniczky AMI égisze alatt- a szolfézs
tanszak -Bohák Endre Pál vezetésével- és megkezdtük a kihelyezett vonós tanszak
megvalósítását is.
A logopédiai fejlesztést továbbra is az Aszódi Pest Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Aszódi
Tagintézményének kell ellátnia. Mivel a heti 1 óra kevés, Boda Regina fejlesztő pedagógus és
a drámatanár is végez beszédjavítást.
Gyermekkísérőnk nincs, senki sem vállalta, hogy ellássa a feladatot. 1 fő közfoglalkoztatottunk
van Kanalas Kálmán személyében. A szülőknek szóló levelek egy részét el tudjuk vele küldeni
a telepre, meggyorsítva és biztosítva ezzel a levelek címzetthez való eljuttatását.
A tankerületnek van gépkocsivezetője, így a futárszolgálat létrehozásával elegendő csak
havonta 1-szer bemenni a Dunakeszi Tankerületbe a készpénzellátmányért és az elszámolás
miatt.
Továbbra is sokat segített a pedagógusok mindennapi munkájában a pedagógiai asszisztens; az
adminisztrációs terhek enyhítésében az iskolatitkár.
Pedagógusainknak a 22-26 óra megtartása mellett a helyettesítéseket, a tréningszobai, a
folyosói, udvari és a csarnoki ügyeletet el kellett látnia.
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A szakos ellátottságunk jó, hozzáértő emberek végzik a munkát.
Tanulói összetételünk:
Tanulói összetételünk évek óta nem változott, jól leképezi a település összetételét. Azonban míg
a lakosság között megvalósul az egymás mellett élés, az iskolában a folyamatos együttlét miatt
nehéz együtt nevelni, együtt oktatni a különböző környezetből jövő gyerekeket. A vegyes
összetételű osztályokban is akad emiatt probléma, de tapasztalataink szerint mindig az az
osztály a legkevésbé nevelhető-oktatható, ahol szinte csak telepi gyerekek vannak.
Képességek szerint: az összetétel nagyon vegyes, vannak nagyon jó képességű és értelmi
fogyatékos tanulóink is.
Háttér szerint: vannak jómódú és nagyon hátrányos helyzetű tanulóink is.
Számadatokban:


hátrányos helyzetű: 64 tanuló, ebből már 4 nem iskolánk tanulója (forrás: Kréta);



halmozottan hátrányos helyzetű: 1 fő;



veszélyeztetett:56 fő;



sajátos nevelési igényű (SNI): 17 tanuló;



beilleszkedési, tanulási, magatartászavaros (BTM): 21 tanuló;



kitűnő: 24 (osztálystatisztikák);



jeles rendű: 17 (osztálystatisztikák);



elégtelenül teljesít: elégtelent kapott 30 tanuló (osztálystatisztika), a Kréta statisztika
alapján gyengén-2-es átlag alatt- teljesített 49 tanuló.

(Azokat a tanulókat a rendszer nem jelzi, akik nem lettek értékelve, mert az osztályozó
vizsgán nem jelentek meg, így ez a szám még magasabb.)
Kapcsolatok:
Az eddigi jól működő kapcsolatok mellett (óvoda, önkormányzat, Családsegítő és
Gyermekjóléti Szolgálat, körzeti megbízott, gyermekorvosok, fogorvos, védőnő, polgárőrség,
Bagázs), kapcsolatba kellett lépnünk a Covid19 miatt a Népegészségüggyel is.
Az iskolaőr program miatt ebben a félévben az aszódi és az új gödöllői főkapitány is felvette a
kapcsolatot az intézményvezetővel.
A „Tanítsunk Magyarországért” projekt keretében az ELTE munkatársaival és hallgatóival, a
KAP továbbképzés miatt Eszterházy Károly Egyetem munkatársaival illetve a képzésen
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résztvevőkkel alakult ki kapcsolat.
Nem jó értelemben, de mai napig kapcsolatban vagyunk a Digisulival és a Szerafel Oktatási
és Kutatási ZRT-vel az elmaradt tabletek miatt.
Folytatódott a Bozsik program Simó László edző irányításával. A résztvevő tanulók a 2
testnevelés óra alóli felmentéssel nem élnek és versenyekre sem mennek.
A Dunakeszi Tankerület szervezésében online tankerületi értekezleteken beszélhettük meg a
mindenkit foglalkozó kérdéseket, illetve a tudnivalókat.
A Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálattal erősödött a kapcsolatunk a szociális munkás
felvételével.
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 megoldja.
Bizonyos esetekben (rendbontások, csúnya beszéd, bepisilés) szükség volt a szülők behívására
és tájékoztatására.
A szülőknek különböző fórumokat kínáltunk a kapcsolatépítésre. Mivel a személyes jelenléttel
járó összejöveteleket nem támogatják, (nem engedélyezik), így csak az első szülői értekezletet
tartottuk meg a hagyományos módon.
A félév folyamán 18 főt küldtünk ki óráról, összesen 54 alkalommal. Tavaly félévkor 17 fő 51
alkalommal, tavalyelőtt 25 fő szintén 54 alkalommal lett felküldve a tréninszobára. A számok
tükrében nagy eltérés nem tapasztalható iskolai szinten az előző évekhez képest. Azonban ha
figyelembe vesszük, hogy az 54 alkalomból 37 alkalommal egy adott osztály 6 tanulója lett
kiküldve, akkor adja magát a feladat, hogy az adott osztály tekintetében további intézkedésekre
van szükség.
Az iskolarádión keresztül minden hónapban más pedagógus hívta fel 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.
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Szakkörökkel, programokkal színesítettük az iskolai életet, ezzel is segítve a felzárkóztatás
eredményességét.
Folyamatos volt az ügyelet a folyosón, a csarnokban és az udvaron is.
2 tanuló esetében volt szükség egyeztető megbeszélésre. Mivel ezek a megbeszélések a szülői
érdektelenség, a pedagógusi eszköztelenség miatt- hiába jutottak el a gyermekvédelemig és
hiába beszélt velük a körzeti megbízott-, nem vezettek eredményre, ezért további
intézkedésként a fő tantárgyak egy része második félévben –a tanulni vágyók érdekébencsoportbontásban kerül megtartásra. Másik fontos tapasztalat, hogy valóban ki kell dolgozni,
hogy mikor, miért, milyen büntetés jár, és egyértelművé kell tenni azt is, hogy hány szaktanári
után jár az osztályfőnöki figyelmeztetés, mikor ad az igazgatóhelyettes és mikor ír be az
igazgató.
Oktatási lehetőségek bővülése:
Az utóbbi időben két tanszakkal bővült az iskola kínálata. Átkerült az Isaszegi Klapka György
Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola kihelyezett drámatanszaka a Podmaniczky
Alapfokú Művészeti Iskolához.
Szeptembertől beindult a szolfézs oktatása, majd a Podmaniczky Alapfokú Művészeti Iskola
részéről érkezett egy jelzés, hogy több bagi szülő is kérte a „Bagra kihelyezett „Vonós Tanszak”
indítását is. Az indítás iránti kérelem megírása megtörtént, a tanszak indítása jelenleg
jóváhagyásra vár. Jelenleg is vannak vonós tanszakra járó tanítványaink,
Egyre többen viszik magukkal a laptopot a tanórákra, így mind több oldalról valósul meg a
tanulók digitális kompetenciáinak fejlesztése. Fontos már kis korban megtanítani a XXI. század
eszközeinek megfelelő használatát, az életkori tartalmaknak megfelelő kezelését. Sajnos a
közös használattól ezek a nem túl régi eszközök gyorsan elhasználódnak, meghibásodnak.
Mivel a fittségmérés túlsúlyosságot és egyéb állapotbeli rendellenességet is kimutatott, idén is
tart heti 1 órában gyógytestnevelést Pótháné Geier Tünde.
Belső továbbképzés:
Tavaly a bevezetésre kerülő KAP programról Vargáné Berencsi Ágnes szakértő tartott előadást
a nevelőtestületnek. Idén ennek folytatásaként 11 pedagógusunk jelentkezett az Eszterházy
Károly Egyetem kompetencia alapú oktatási képzésére. A képzés néhány pedagógus esetében
áthúzódik második félévre. Az elvégzett 3-4 modulról már megérkeztek a tanúsítványok. A
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továbbképzés kapcsán több egyeztetés is volt a pedagógusok között.
Mivel 3 kollégának jeleztek tanfelügyeletet, ezért ebben a kérdésben is el kellett mélyednie az
érintetteknek.
1.2. Az intézmény alapdokumentumainak módosításának okáról szóló beszámoló
Törvényi kötelezettség szerint 2021. január 15-ig felül kellett vizsgálni a házirendet. Bele
kerültek a pandémiás helyzet miatti rendkívüli intézkedések és némiképp módosítva lettek a
büntetési tételek. A későbbiekben a házirend ezen területén további pontosításokat kell
végeznünk.
Többször felmerül a kérdés, hogy mobil telefont lehet-e hozni, hiszen nagy értékű eszközökért
nem tudunk felelősséget vállalni. Telefont továbbra is csak az osztályfőnök tudtával és tanulási
céllal lehet hozni. (Ha a szaktanár kéri, hogy hozzanak.)

2. Személyiség- és közösségfejlesztés
2.1. Gyermekvédelmi munka
Nevelőtestületünk ebben a félévben is mindent megtett azért, hogy a szülők tájékoztatva
legyenek a pandémiás helyzet idején is: tájékoztatást adtunk élőszóban, telefonon, írásban,
papír alapon, E-naplóban, online szülői értekezleten, messengeren, iskolai csoportban,
honlapon. Külön felhívtuk a figyelmet a magatartási és hiányzási problémák mellett a gyengén
teljesítésre, a bukásra állásra és az étkezési tartozásokra. Nagyon fontos, hogy a hátralékok
kifizetésre kerüljenek, hiszen az egész nap iskolában lévő gyerekek nem maradhatnak ellátás
nélkül.
Év elején még meg tudtuk tartani személyes jelenléttel a szülői értekezleteket,
családlátogatásokat. A családlátogatás főképp az elsős és ötödikes tanulókat érintette, más
évfolyamon pedig a rendbontó, rossz tanulmányi eredményű, rossz magatartású, sokat hiányzó,
nem teljesítő tanulókat.
A tanulók oldaláról megközelítve: lemorzsolódás veszélyeztetett tanulóknak (osztályfőnöki
statisztikák alapján 26 felsős tanuló számára) kötelező a tanulószoba, az SNI (17fő), BTM (21
fő) tanulóknak a fejlesztő foglalkozások, a lemaradóknak a „Difi” azaz a felzárkóztató
foglalkozás. A tanulni és fejlődni vágyó tanulók számára érdeklődési körüknek megfelelő
szakköröket, vizsgafelkészítő foglalkozásokat tartottunk. Alsóban az egy osztály, egy napközis
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csoport megvalósítását preferáltuk. Segítség volt ez a megoldás a dolgozó szülők számára és az
otthoni környezetben segíteni képtelen szülőknek is.
Ha a szülőt nem tudtuk behívni, hogy a külön, üresen álló kisépületben beszéljünk vele, akkor
telefonon vagy messengeren egyeztettünk, szükség esetén elmentünk hozzájuk és személyesen
tájékoztattuk őket a gyermek iskolai dolgairól (magatartás, kommunikáció, órai munka,
hiányzás…)
Problémás esetekben írásban jeleztünk vagy telefonon felhívtuk a szülőket. Sajnos még mindig
előfordul, hogy a megadott számok nem élnek, vagy nem veszik fel a telefont.
Ha a hatáskörünket meghaladta a feladat, jeleztünk a gyermekjóléti szolgálatnak (15 tanuló), a
körzeti megbízottnak (verekedés, lopás /01.29-én/ miatt) vagy a jegyzőnek (étkezési hátralék
miatt).
A tanulási képességek hiánya vagy rossz tapasztalataink miatt a tanulók szakértői vizsgálatát
kezdeményezzük (7 gyermek), hogy a számukra legmegfelelő ellátást kaphassák.
Ha fejtetvességet észleltünk, a védőnőnek szóltunk, ő rövid időn belül eljött és megnézte a
tanulók fejét. Sajnos a védőnő nyugdíjba vonulása, majd munka idejének csökkenése miatt ezt
az addig rutinszerűen végzett feladatot a félév végén már nem tudta ellátni.
A tanulni vágyó, jó magaviseletű gyerekek védelme érdekében igényeltük az iskolaőr jelenlétét
az iskolában. Az Aszódi rendőrkapitány őszi, majd a Gödöllői főkapitány tájékoztatása (01.
20.) alapján sincs jelentkező a feladatra.
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. Ez az első tanév,
amikor ezt a pozíciót teljesen be tudjuk tölteni.
2.1.1. A gyermekek és szülők gazdasági társadalmi jellemzői
Szerencsére iskolánk a nehézségek ellenére –a szülők támogatásával- meg tudta tartani a jól
szituált szülők gyermekeit is. Így iskolánkban megtalálhatóak a jól felkészült, motivált, jó
családi és anyagi körülmények közül jövő és a mélyszegénységben élő gyerekek is. Az
odafigyelő családok esetében tanévkezdéskor nem tapasztaltunk akkora lemaradást, mint az
elhanyagolt gyerekek esetében, akik ebben a tanévben, a március óta tartó online oktatás miatt,
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sokkal nagyobb hátránnyal kezdték meg szeptemberben az iskolát, mint egyébként kezdték
volna.
Mivel vegyes és viszonylag nagy létszámú osztályokat szervezünk, a szocializáció, az
elfogadás, az együttélés szabályainak elsajátíttatása fontos feladatunk.
Munkánk során ebben a félévben is arra törekedtünk, hogy a tehetséggondozásra fordított idő
egyensúlyba legyen a fejlesztésre, felzárkóztatásra fordított idővel.
A tanult, dolgozni járó szülők elérhetőek, odafigyelnek a gyerekekre, de számukra is nagy
segítség, hogy a gyerekek saját osztályukkal maradhatnak 16 óráig az iskolában.
A telepi családok esetében a szülői hozzáállás nem lett jobb az évek folyamán, ugyanazokkal a
családokkal (3-4 család) volt probléma ebben a félévben is. Azok a szülők, akik munka nélkül
is megélnek, börtönben vannak, vagy drogoznak, isznak, most sem ösztönözték gyermekeiket
a tanulásra.
Sok esetben még mindig hiányzik a klasszikus értelemben vett apa modell, a roma nőknek pedig
nem fogadnak szót a kamaszkorba lépő fiúgyermekek.
A nemtörődöm hozzáállás a gyerekek ruházatán, tisztaságán, felszerelésén, vagy inkább annak
hiányán, illetve a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmények meghosszabbításának
elmulasztásában mutatkozott meg.
Nehezíti a dolgunkat továbbra is, hogy a telepi szülők nagyrésze most sem nézte a Kréta
elektronikus felületét. Rossz telefonszámokat adnak meg, így a telefonos elérésük is eléggé
korlátozott.
Védelembe vett tanulóink száma igen változó, folyamatosak a védelembe vételi
felülvizsgálatok. A védelembe vétel minden esetben megmaradt, a szülők további haladékot
kaptak.
A helyi romatelepen továbbra is jelen van a drog. Január közepén 1 tanulónk -aki hónapok óta
nem járt iskolába- drogrehabilitációra került.
A pandémiás helyzet miatt 1 tanuló hozzátartozója kért a cukorbeteg gyermek számára
távolmaradási engedélyt.
Ebben a tanévben eddig 22 gyerek van védelemben (tavaly 17, tavalyelőtt 21 volt) és 11
gyermek esetében állapítottak meg alapellátást (ez a szám tavaly 7, tavalyelőtt 33 volt).
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8 tanulót írattak ki az iskolából. Ennek indokai: költözés (1 fő) gyermekkiemelés (2 fő)
gyermekelhelyezés (2 fő), elvitel képességek szerinti iskolába (1 fő), tanulói jogviszony
megszűnt (1 fő), szülő menekülése a telepről (1 fő) áll az elvitelek hátterében. 1 tanuló esetében
kérték, hogy kerüljön át a másik osztályba.
1 tanuló január 15-étől drogrehabilitáción van.
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.
Ebben a félévben egy visszaköltöző család esetében történt már a 2. héten gyermekkiemelés,
családon belüli zaklatás gyanúja miatt. (Erre az utóbbi években egyáltalán nem volt még példa.)
1 esetben volt gyermekelhelyezés, mert a szülők és az eddigi gyámok nem tudtak hatni a
kislányra, aki folyton elcsavargott.
2.1.2. Kedvezményes vagy ingyenes szolgáltatások alakulása
Heti 3 nap volt nyitva az iskolai könyvtár, amit leginkább a tanórai felkészüléshez vettek
igénybe (pedagógusok, gyerekek). A könyvállomány a pályázaton nyert Szitakötő folyóirattal
gazdagodott. Idén is érkeztek adománykönyvek, de sajnos nem az általános iskolás
korosztályhoz szóltak, így a könyvtári állományt nem bővítették. Könyvtári foglalkozás
keretében

nem

csak

könyvek

kölcsönzésére,

hanem

digitális

foglalkozások

és

osztályfoglalkozások tartására is volt lehetőség. Az iskola könyvtár a községi könyvtárral
együttműködve adventi verses összeállítást készített, melyet jelenleg is meg lehet nézni a
Youtube-n.
A tanulószobában biztosítottuk a felügyeletet, a másnapi felkészülés lehetőségét. Volt a
felsőben is korrepetálás és iskolapszichológusi, gyógypedagógiai, fejlesztőpedagógiai és
gyógytestnevelési ellátás is. Idén is választhattak a gyerekek a különböző szakkörök közül.


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

az ingyen étkezők száma iskolánkban arányaiban még mindig nagyon magas.
1.táblázat: Iskolai étkezés félév végén:

étkezők
127

ingyen
étkező
60

50%-ot fizet
29

teljes árat fizet
38
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Sajnos a szülők nem követik nyomon a Rendszeres Gyermekvédelmi Kedvezményeket, így
miután azok lejárnak, hatalmas tartozásokat halmoznak fel. Félévkor 33 gyereknek volt
felhalmozott tartozása.


Ingyenes tankönyvet kapott minden tanuló.

 Ingyenes az iskolatej és gyümölcs is (iskolagyümölcsöt: 159 fő és iskolatejet 183 fő
kapott).
 A hátrányos helyzetű gyerekeknek nem kell fizetni a tanszakért sem.


Ebben az évben nem csak a tankönyveket, munkafüzeteket kapták ingyen a tanulók:
szeptemberben 72 ingyenes tanszercsomagot is kiosztottunk a hátrányos helyzetű
gyerekeknek; Bag Nagyközség Önkormányzata pedig minden tanulónak 15 000
forintos beiskolázási támogatást adott.



Ingyen kapták a gyerekek a maszkokat, de a kb.: 500 maszk nagyon gyorsan elfogyott.

2.1.3. Szociális problémák, 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, viszonylag gyorsan
megkerül.
Az eddigiekben tapasztalt helyzet alig változott, nincs olyan tanuló, aki eddig sokat hiányzott,
és most rendesen jár iskolába. 2 tanulónál érzékelhető némi változás, de igazi eredményről még
nem lehet beszámolni. Tovább nehezíti a helyzetet, hogy az előző tanévben már márciusban
kikerültek a látókörünkből a nagyon problémás tanulók és már nincs bennük hajlandóság
visszaülni az iskolapadba. Az online oktatás során nem teljesítettek, nem tudtunk nekik év végi
osztályzatot adni. Hiába szerveztünk év végén felkészítéseket, osztályozó, majd javító vizsgát,
nem jelentek meg az iskolában, így nem tudtak felsőbb évfolyamra lépni. A megszokott
szabadság (azt csinálok és akkor, amikor én akarom) és a túlkorosság egyaránt visszatartó erő
esetükben. Hiába küldjük a jelzéseket, hiába beszélünk a szülővel, hiába beszél velük a
Gyermekjóléti Szolgálat, semmi nem változik.
Továbbra is probléma, 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 vagy kapucniban üljön az órán.
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Továbbra is nagy gond, hogy a roma gyerekek okkal, ok nélkül otthon maradnak, így a
hiányzásaik száma nagyon magas. Jelzéseinkre a szülők már a Gyermekjóléti Szolgálatnál is
csak annyit mondanak, hogy „nem bírok vele, hiába mondom neki, nem megy el az iskolába”.
Most már nem is magyarázkodnak. Az iskolai és társadalmi elvárások nagyon távol vannak az
otthoni normáktól.
A problémahordozó családok gyermekei gyakran keverednek konfliktusba, az otthonról hozott
mintát követik, agresszívak, iskolába nem illő szavakat használnak. Illetlenül, nagyképűen
beszélnek a tanárokkal, megtagadják a munkát.
Egy notóriusan hiányzó túlkoros tanulót a Bagázs közbenjárásával januárban elvittek drog
rehabilitációra.
Szerencsére vannak olyan mélyszegénységből jövő gyermekek is, aki alig hiányoznak. Őket
társaik elfogadják, nem okoz problémát a származásuk, anyagi helyzetük. A deviáns
gyerekekkel a többség nem azonosul.
A félév során két nagyon problémás 5.-es fiúval el kellett beszélgetni, illetve még nagyon
sokszor el kell beszélgetni a következő félévben is.
2.1.4. Prevenciós munka
Bag speciális helyzeténél fogva a drog és a bűnözés nagymértékben jelen van a falu életében.
Hogy ezek ne jöjjenek be az iskola épületébe, állandóan ébernek kell lennünk, oda kell figyelni
a gyerekekre.
Szerencsére drogfogyasztásra utaló jelekkel nem találkoztunk. A hiányzó és felügyelet nélkül
csavargó gyerekek azonban veszélyben lehetnek, ezért rendszeres hiányzás esetén, vagy ha
tudomásunkra jutott valami, azonnal küldtük a jelzéseket a Gyermekjóléti Szolgálatnak és az
esetmenedzsereknek. 30 és 50 órát meghaladó hiányzás esetén küldtünk jelzést a
kormányhivatal felé is. (Ez utóbbi intézmény jelezte, hogy ne küldjünk nekik jelzést,
ugyanakkor minket erre a törvény kötelez.)
Kérésükre az osztályfőnökök azonnal elkészítették a pedagógiai szakvéleményeket.
Igyekeztünk megoldani, hogy mindig ott legyünk az esetmegbeszéléseken. Sajnos előfordult,
hogy maguk az érintettek nem mentek el a megbeszélt időpontra.
Először a problémát házon belül, saját eszközeinkkel, lehetőségeinkkel próbáltuk megoldani.
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Ezek voltak: információkérés a pedagógusoktól, elbeszélgetés az érintettekkel, (gyerekkel,
gyerekekkel, pedagógussal, osztállyal); szülő tájékoztatása, behívása. Amikor nem sikerült a
szülővel megértetni, hogy mi a problémánk, illetve az eset továbbra is fennállt, vagy
ismétlődött, akkor jeleztünk a Gyermekjóléti Szolgálatnak.
Nem volt magántanulónk, a pandémiás helyzet miatt egy cukorbeteg kisfiú anyukája/gyámja
kért felmentést a mindennapos iskolába járás alól.
Egy tanuló csellengései és rossz körülményei miatt az intézményvezető kezdeményezte, hogy
a gyermek az anyukájával, majd az anyai szülőkkel legyen, de ez a megoldás ideig-óráig tartott.
A gyermek év elején újra iskolánk tanulója lett, majd újabb nevelőszülőhöz került, ezért ismét
kiíratták az iskolából.
2 tanulót szexuális zaklatás miatt kiemeltek a családból.
A lemorzsolódás veszélyeztetett tanulókkal -a tanulás fontosságáról, az iskolába járás
szükségességéről- rendszeresen elbeszélgettünk. A gyengén teljesítő tanulók számára a délutáni
tanulószoba bár kötelező volt, nem mindenki vette igénybe. Erre és a 16 óráig tartó bent
maradásra a II. félévben jobban oda kell figyelnünk.
Online szülői értekezleten a továbbtanulás fontosságáról is elbeszélgettünk. Sajnos ezek
látogatottsága ugyanúgy nem megfelelő, mint a személyes találkozásokkal járó szülői
értekezleteké. Az igazán problémás gyerekek szülei csak akkor keresik meg az iskolát, vagy az
intézményvezetőt, ha az érdekük úgy kívánja (pl.: ingyenes tanszercsomag), így sok esetben ad
hoc kellett elbeszélgetni az érintett szülőkkel (pl.: iskola előtt, üzlet előtt), hiszen sokszor
telefonon is elérhetetlenek voltak.
Minden hónap 3. hétfőjén más-más osztályfőnök adott tájékoztatást az iskolarádión keresztül a
az eltelt időszakról, és adott tanácsokat az elkövetkező időszakra. Ez a pandémiás helyzet miatt
most különösen fontos volt, hiszen a pandémiás időszak mindenkit bizonytalanságban tart(ott).
A tanulmányi eredmény és a szülői kérés függvénye a felmentések (érdemjeggyel történő
értékelés alóli felmentés) kiadása. Ennek elkészítése is a II. félév teendői közé tartozik.
2.2. Az iskolaközösség kiemelt rendezvényei
Iskolai életünkben a programokat a hagyományoknak megfelelően szerveztük meg, azonban a
pandémiás helyzet miatt ezek látogatottságát korlátoztuk és a közösségi tereinken sem
tartózkodott egyszerre sok gyerek.
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Az ünnepi műsorokra néhány éve mindig egy adott évfolyam készül, így volt ez idén is.
Októberben egy még 2019 májusában beadott nyertes pályázatnak köszönhetően „Úton a zene”
kamarakoncertet tartott iskolásainknak a Magyar Nemzeti Filharmonikus Zenekar. Hogy a
koncert megtartható legyen és a szabályokat is be tudjuk tartani, igénybe vettük a Dózsa György
Művelődési Ház segítségét. Így a koncert megtartása a 300 főt befogadni képes nagyteremben
valósult meg, külön az alsó és külön a felső tagozatos tanulók számára.
Szintén az őszi időszakban, a hangszeres zene tanulásához kedvcsináló kis koncertet tartottak
az iskola valamennyi osztályában a Podmaniczky AMI zenetanárai.
Idén is osztályról osztályra járt a Télapó.
A félév utolsó kiemelkedő alkalma a karácsonyra kapott kerékpárok átadása volt, mely esemény
az udvaron történt.
2.2.1. Az iskolaközösség kiemelt rendezvényeinek felsorolása havonkénti bontásban:
Augusztus
Pótvizsgák, osztályozóvizsgák,
Tankönyv és tanszercsomagok osztása.
Szeptember
Tankönyvosztás,
Tanévnyitó ünnepély,
Első tanítási nap: osztályfőnöki órák (1-3 óra Tűz és balesetvédelem, házirend ismertetése,
Órarend szerinti tanítás, délutáni foglalkozások megszervezése,
Szülői értekezletek,
DÖK alakuló értekezlet,
Tanévnyitó értekezlet,
Tárgyjutalom kiosztása a legtöbbet javító gyerekek számára,
Szeptember 4. „Tanítsunk Magyarországért!” élménynap a 6. és 7. évfolyam számára,
Szeptember 25. Magyar Diáksport Napja és Szent Mihály Nap.
Október
Iskolai megemlékezés az aradi vértanúkról iskolarádión keresztül, és internetes bemutató,
Tűzriadó próba (október7.),
Megbeszélés a BAGázs mentorokkal (okt. 9.),
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Kamarakoncert (okt. 13.),
Községi október 23-i megemlékezés; tanulóink verset mondtak,
Őszi szünet (október 23-november 1-ig),
Szakmák napja,
Elektronikai hulladék és papírgyűjtés,
Pályaválasztási szülői értekezlet.
November
A legtöbb papírt gyűjtő alsós és felsős tanuló „kitüntetése” megjutalmazása az udvaron a
többi tanuló jelenlétében,
Informatika óra keretében minden tanuló megismerkedett a kollaborációs térrel,
Adventi időszak kezdete (nov. 30.) a gyertyagyújtás és az iskolarádión keresztüli
közvetítések a 2-es teremben történtek. A műsort a felsős évfolyamok adták.
December
Adventi gyertyagyújtások,
Mikulás látogatása, osztályszintű mikulás rendezvények tartása,
Jelentkezés a központi felvételi írásbeli vizsgákra,
Karácsonyi forgatag (december 12. szombati munkanap),
A gyengén teljesítő gyermekek szülei felé írásos jelzés,
Egész hónapot átívelő online Adventi Kalendárium készült a községi és az iskolai könyvtár
részvételével, a Galga Televízió támogatásával,
2 alkalommal tesztelték az iskola dolgozóit, azt vizsgálták, hogy nem fertőződött-e meg
valaki.
Téli szünet (december 21-január 3-ig).
Január
2-3. önkéntes Covid tesztelés,
Téli szünet utáni első tanítási nap (január 4.)
Osztályozó értekezletek,
Első félév vége (jan.22.)
Nyolcadikosok központi írásbeli felvételi vizsgája (23-a szombat).
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2.3. Települési rendezvények, programok
Csak a koszorúzással egybekötött megemlékezések kerültek megtartásra a kettőskeresztnél
és az 56-os emlékműnél.
2.4. Tantestület szakmai és közösségi rendezvényei
Voltak


értekezletek:
kötelező nevelőtestületi értekezletek: alakuló, (tan)évnyitó, osztályozó és félévzáró
értekezletek, munkaközösségi megbeszélések,
szerveződése szerint: nevelőtestületi, munkaközösségi, vezetőségi (szűk és kibővült),
feladat köré szerveződő csoportos megbeszélések,



esetmegbeszélések külsős szakemberek és/vagy hozzátartozók bevonásával,



szakmai megbeszélések, tapasztalatcserék, tanítással, továbbképzéssel, magatartási
helyzettel kapcsolatban,



kerekasztal megbeszélés és bemutatkozás a Bagázs mentorokkal,



tantestületi karácsonyi ebéd.

2.5. Tankerületi rendezvények, programok
Idén a pandémiás helyzet miatt a tankerületi versenyek elmaradtak.
A vezetőségi értekezletek online, a havi tudnivalók és aktualitások megbeszélésével zajlottak a
Skype program használatával.

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 és fontos szempontot.
3.1. Mérések eredményei
Októberben online módon történt a 8. osztályos tanulók pályaorientációs mérése. A tesztet a
nyolcadikosok egyénileg, de az osztálytársak azonos időben, az informatika teremben töltötték
ki. Az Oktatási Hivatal oldalán található mérés idén először volt. Segítséget jelenthetett a
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tanulóknak a pályaválasztáshoz, hiszen a válaszok alapján személyiségprofilt is készített, illetve
a választható középiskolákra is tett javaslatot a program. A tanulók nagyon eltérő eredményeket
produkáltak. Itt is jól látszott, hogy mennyire eltérőek a képességek, a hozzáállás és a kitartás
is.
3.1.1. Kompetenciamérések eredményei
A 2020-as mérés a pandémiás helyzet miatt elmaradt, így idén tavasszal nem lesznek
kiértékelések sem.
3.1.2. Idegen nyelvi mérés eredményei
A 2020-es mérés a pandémiás helyzet miatt elmaradt, így nincsenek kiértékelési adatok sem. A
2021-es mérés várhatóan a tavasszal lesz.
3.1.3. Netfit mérés eredményei
A Netfit mérés II. félévben lesz. A gyerekek jellemzően nem veszik 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, azok pótlása folyamatosan történik (Bozsik
program, központi keret.)
Októbertől nincs úszás és JUDÓ, van viszont néptánc, foci, kézilabda és gyógytorna.
3.1.4.Difer mérés eredményei
Méréskor az első osztályunkba idén 20, tavaly 24, tavaly előtt 29 gyermek járt. Az elsős tanító
nénik szigorú eljárásrend szerint mérték fel képességeiket. A mérés eredménye a következő
táblázatban látható.
2.sz. táblázat: A Difer mérés eredményei képességi szintek szerint
Előkészítő szint
fő
%

2018/2019
2019/2020
2020/2021

10
5
2

34
21
10

Kezdő szint
fő
%

Haladó szint
fő
%

9
4
8

9
5
6

31
17
40

31
21
30

Befejező szint
fő
%

9
4

37
20

Optimum szint
fő
%

1
1
0

3
4
0

A rövid DIFER alapján az idei év elsőseinek képesség szerinti megoszlása leképezi az iskola
összetételét, vannak –jobb képességű (50%) és gyengébb képességekkel bíró tanulók is.
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Mindenképpen indokolt a differenciált óravezetés, az egyéni képességek szerinti fejlesztés,
értékelés.
Lényegesen jobb az arány az írásmozgás koordinációt mérő eredményekben.
3.sz. táblázat: A Difer mérés eredményei írásmozgás-koordináció fejlettsége szintek szerint
Előkészítő szint
fő
%

2019/2020
2020/2021

4

20

Kezdő szint
fő
%

Haladó szint
fő
%

9
0

5
5

38
0

21
25

Befejező szint
fő
%

8
8

33
40

Optimum szint
fő
%

2
3

8
15

Az optimum és a befejező szinten lévő 11 tanuló elég érett az írás elsajátítására, önálló munkára
is képes. 5 tanuló a haladó szinten segítséget igényel, míg a 4 kezdő szinten lévő tanulónak,
komoly gondot fog okozni az első osztályos írásanyag elsajátítása.
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 időszakokban
volt.
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.
3.1.5. Egyéb mérések eredményei
A felső tagozatos 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.
4.sz. táblázat: A hangos olvasásért kapott osztályzatokat összesítő táblázat (forrás felsős beszámoló)
2

3

4

5

Összesen

Átlag

1

6

3

4

14 fő (17)

3,7

5

6

3

14 fő (19)

3,8

2

4

12 fő (22)

2,75

8.a

5

4

15 fő (15)

4,06

8.b.

5

4

9 fő (13)

3,44

1
5.o.
6.o.
7.o

1

5

6
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Az eredményeket a tavalyival összevetve látszik némi javulás, azonban a gyerek egy része
leszokott az olvasásról, így a II. félév kiemelt feladata továbbra is a hangosan olvastatás,
lehetőség szerint az összes (erre alkalmas) tanórán.
Az olvasás értékelésénél a megfogalmazott szempontsoron kívül figyelembe lettek véve a
tanulási problémák és az egyén fejlődése is.
Az egyéb eredményeket a munkaközösség-vezetők által leadott beszámolók tartalmazzák,
melyek az intézményvezetői beszámoló mellékletét képezik.
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 feladatkainkat.
3.2. Félév 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. Ennek több oka is lehet: ügyesek; ezeket a tantárgyakat nem kell
tanulni; itt tudtuk legjobban figyelembe venni az egyéni/ önmagukhoz mért fejlődésüket.

irodalom

magyar nyelv

matematika

történelem

etika

környezetismeret

természetismeret

fizika

kémia

biológia

földrajz

angol nyelv

német nyelv

ének-zene

vizuális kultúra

technika

informatika

testnevelés

5.sz. táblázat: Tantárgyi átlagok

3,35

3,16

3,23

2,84

4,44

3,92

3,2

2,96

3,28

3,22

3,11

3,23

2,63

4,13

4,39

4,44

3,93

4,19

Az iskolai tantárgyi átlag bukások nélkül: 3,75, bukásokkal 3,52.
Az iskolai összesítést tekintve:
Közepes alatti volt a teljesítmény: német nyelvből, történelemből és fizikából.
Négyes fölött csak a készségtárgyakból és etikából teljesítettek a tanulók.
3.3.Versenyeredmények: országos szint, megyei szint, tankerületi szint
Idén a pandémiás helyzet miatt a szokásos versenyek első félévben nem kerültek
megvalósításra.

Tankerületi

versenyt

pedig

idén

a

bizonytalanság

miatt

nem

terveztünk/szerveztünk.
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3.3.1.Országos, megyei versenyek ebben a félévben nem voltunk semmilyen versenyen.
3.4.Továbbtanulási mutatók
Tanulóink egy része megírta a központi felvételit, de az eredményeket még nem kapták kézhez.
18 gyerek írt központi felvételit, ebből 1 tanuló az okmányainak hiánya miatt pótló felvételit.
3.5.Vizsgaeredmények
Osztályozóvizsga:
Az igazoltan hiányzó és az igazolatlanul sokat hiányzó- és emiatt órai munkája alapján reálisan
nem értékelhető- tanulók számára megszerveztük a félévi osztályozó vizsgákat. A félévi
osztályozó vizsga eredménye nem befolyásolja a továbbhaladást, év végén újra lesz lehetősége
a gyerekeknek a bizonyításra. Nem értékelhető azonban annak a tanulónak a teljesítménye, aki
az osztályozó vizsgán nem jelent meg.
Terveink szerint tavasszal megtartjuk a 8. osztályosok vizsgáit.
3.6.Elismerések, kitüntetések, bukások
3.6.1.Tanulók
Kitűnő tanulóink száma: 24. Jeles eredménnyel (1-2 négyes) 17 tanuló teljesített. A számok
alapján elmondható, hogy tanulóink 23%-ának kimagasló a teljesítménye, ez tanulóin közel
negyede.
6.sz táblázat: Az osztályonkénti felsorolásban a tanulmányaik alapján kitűnően teljesítő tanulók
osztály.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.a

8.b

kitűnő

10

4

3

3

0

2

1

1

0

jeles

3

5

2

4

1

0

0

2

0

Papírgyűjtés legjobbjai (2 tanuló) megkapta az első félévre a „Legkörnyezettudatosabb tanuló”
címet.
Az önmagukhoz képest legtöbbet javító tanulók könyvjutalmat kaptak a Tankerülettől.
A statisztikai adatok tükrében 41 tanulónk teljesített kimagaslóan és a Kréta statisztika alapján
49 állt bukásra (ténylegesen 30 kapott tantárgyi elégtelent). Ezek a számadatok is megerősítik,
hogy nagyon vegyes a tanulói összetétel iskolánkban. Viszont elgondolkodtató, hogy a
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számadatok szerint tanulóink fele közepesen (2-4 között) teljesít, lehet, hogy érdemes lenne
célcsoportként őket sarkallni a jobb teljesítményre.
3.7.Lemorzsolódási mutatók (évismétlők, magántanulók, kimaradók, lemaradók)
A lemorzsolódás veszélyeztetett tanulók közé soroljuk azokat a gyerekeket, akiknek veszélyben
van a továbbhaladása illetve egyre kevesebb az esélyük a továbbtanulásra: évismétlők, gyengén
teljesítők (közepes alatt teljesítenek) és/vagy sokat rontanak (1,1-et).
Elégtelenül teljesítő tanulók száma:
7.sz. táblázat

Osztályonkénti felsorolásban az elégtelenül teljesítő tanulók

osztály

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.a

8.b

összesen

bukásra állt (2
alatti átlag)

„6”

„2”

4

1

7

5

12

3

9

49

elégtelent
kapott

6

2

2

0

6

0

9

0

5

30

Elsőben és másodikban a Kréta rendszer nem jelzi a bukásra állókat, mert szöveges értékelés
van. Ezért a %-os eredményeket érdemjegyben megadó osztályfőnöki statisztikák alapján
készült a táblázat.
Egyedül 8. évfolyamon van 2 osztályunk. A két osztály tanulmányi eredménye között nagy
különbség van, nem csak a tanulmányi eredményekben, hanem a munkához való hozzáállásban
is.
Lemorzsolódás veszélyeztetett az a tanuló, akinek tanulmányi eredményében nagyfokú romlás
(1,1-től több) figyelhető meg, illetve teljesítménye közepes szint alatti.
8..sz. táblázat: Évfolyamonkénti felsorolásban a lemorzsolódás veszélyeztetett tanulók a bukottak kivételével

Leírás

5.

6.

7.

8.

Összesen

Lány

A félévi értékeléskor és minősítéskor az egy tizedesjegyig számított
tanulmányi átlageredmény a magatartás és szorgalom értékelését,
minősítését nem beleszámítva nem éri el a közepes (3) szintet

8

1

11

6

26

12

Az év végi jegyek alapján a félévi jegyekhez képest legalább 1,1-nyi
átlagot rontó tanulók száma.

0

0

0

0

0

0

A félév magatartásának értekelésénél, minősítésénél a tanuló rossz (2)
értékelést kapott

6

0

8

6

20

10

Összesen
Lány

26

A félév szorgalmának értekelésénél, minősítésénél a tanuló hanyag (2)
értékelést kapott

6

0

9

5

20

10

A félévben 50 tanítási órát és egyéb foglalkozást elérő igazolatlan
hiányzással rendelkezik

0

0

2

4

6

4

Szülői kérésre magántanulók

0

0

0

0

0

0

Menekült, oltalmazott, menedékes tanulók száma

0

0

0

0

0

0

Veszélyeztetettnek minősült tanulók száma

4

1

6

5

16

8

Ideiglenes hatállyal elhelyezett vagy nevelésbe vett tanulók száma

0

0

0

0

0

0

Kettő feltétel teljesülése esetén lemorzsolódással veszélyeztetett tanuló

7

1

9

4

21

9

..ebből a félévben 100 tanítási órát és egyéb foglalkozást elérő igazolt
mulasztással rendelkező tanulók száma

2

0

6

3

11

7

..ebből kiemelt figyelmet igénylő tanulók száma (a kiemelten
tehetséges tanulók kivételével)

6

1

9

4

20

9

..ebből rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő tanulók
száma

7

1

7

3

18

8

..ebből általános iskolai nevelés-oktatásban betöltötték a 16. életévüket

0

0

0

1

1

1

összes érintett tanuló

46

4

67

41

Bár a rendszer csak a felsősöknél számolja a lemorzsolódás veszélyeztetett tanulókat, de már
alsóban is találunk olyan tanulókat, akiknél ha nem történik változás, nem lesz meg a nyolc
osztályos végzettségük. Már most probléma van velük a túlkorosságuk miatt.
Általános tapasztalat, hogy az a tanuló, aki alsóban nem tudja, vagy alig tudja teljesíteni a
követelményeket, az felsőben sem tudja, így gyakran meg is bukik.
A túlkoros, hátrányos helyzetű, tanulási zavarral küzdő, szabadsághoz szokott, szülőnek szót
nem fogadó gyerekeket csak hatósági fenyegetésre lehetett becsalogatni azt is csak ideig-óráig
az iskolába. Azok a tanulók, akik rohamosan rontanak a jegyeiken, problémahordozók, külső
szakértő segítsége nélkül nem képesek javítani a helyzetükön. (Általában otthoni problémák
vannak a háttérben.)
Számukra kötelezővé tettük a tanulószobai részvételt (a 16 óráig tartó iskolai benntartózkodást),
azonban ezt nem mindenki vette igénybe.
Magántanulóság: Magántanulói jogviszonyt ebben a tanévben sem létesített egy tanulónknak
sem az OH. Magántanulói státusz megadásában törvényi változás volt, hogy 2019. szeptember
1-től a beérkezett kérelmeket az Oktatási Hivatal bírálja el. Sajnos ez a jogszabály még mindig
elkerüli az érintettek figyelmét, így abban az esetben, ha a szülő nem bír a gyermekével, még
mindig előjön egy-egy beszélgetés alkalmával, hogy az intézményvezető engedélyezze a tanuló
számára a magántanulóságot. Erre már nincs lehetőség.
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1 alsós cukorbeteg kisfiú gondviselője kérelmezte a mindennapos iskolába járás alól a
felmentést. Kérését kórházi zárójelentéssel alátámasztotta, így neki csak az osztályozó vizsgára
kellett eljönnie. Sokat hiányzó tanítványainknak engedélyezte nevelőtestületünk az osztályozó
vizsga letételét. Sajnos nem éltek a lehetőséggel és olyanok is voltak, akiket a tudásuk
/teljesítményük alapján csak elégtelenre tudtunk értékelni.
3.8.Elégedettségmérés eredményei (szülő, pedagógus, tanuló)
Iskolánkban ebben a félévben a 3 tanfelügyeletet kapó pedagógus esetében kértük ki a szülők
és a pedagógusok véleményét. Általában elégedettek, 1-2 érték volt csak, ami eltért az ötöstől
(ami a legjobb értékelés volt.)
3.8.1. Tanfelügyelet és minősítési eljárás:
3 pedagógus kapott jelzést személyüket érintő tanfelügyeleti látogatásról. Feltöltötték a
dokumentumokat, de a látogatásra a Covid helyzet miatt még nem került sor.
3.9.Neveltségi mutatók
Az osztályok magatartási átlaga: idén 2,72 (előző években:2,85; 2,71, 2,3) és 4,4 (előző
években: 4,2; 4,5; 4,27) között van, iskolai átlagunk: idén 3,79; (előző években: 3,7; 3,7; 3,58)
között van. Magatartási eredményeink összességében nem romlottak az előző évekhez képest.
9.sz. táblázat: Magatartás, szorgalom félév végén
Tanulók
száma

Magatartás átlag

Szorgalom átlag

1.osztály

21

4,4

4,1

2.osztály

28

4,1

4,2

3. osztály

25

4,04

4,13

4. osztály

27

4,08

4,46

5. osztály

17

3,06

3,06

6. osztály

20

3,95

3,79

7. osztály

23

3,4

3,05

8. a osztály

16

4,38

4

8. b osztály

13

2,72

2,72

iskolai átlagok

190

3,79

3,72

Osztályok

Magatartási átlagunkat rontja az a tény is, hogy tanítványaink egy része indokolatlanul és ennek
következtében igazolatlanul hiányzik, ha pedig mégis jön iskolába, akkor rendbontóan
viselkedik. Az indokolatlanul és igazolatlanul (több alkalommal) hiányzó gyerekeknek a
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magatartása (a PP alapján) még akkor sem lehet változónál jobb, ha iskolában tartózkodásukkor
nincs velük probléma.
Alsóban 14 tanuló (tavaly: 17, előtte 29) mulasztott igazolatlanul, ebből 3 (tavaly:3, tavalyelőtt
7) gyermeknek volt 50 óra feletti hiányzása.
Felsőben 32 (tavaly: 30, tavalyelőtt 39, az előtt 45) tanulónak volt igazolatlan mulasztása, ebből
8-nak (tavaly:12-nek, tavalyelőtt 14-nek) volt 50 óra feletti.
Összességében megállapítható, hogy tanulóink 25%-a (46 fő) rendelkezik igazolatlan órával és
15 gyermek mulasztott nagyon sokat anélkül, hogy igazolást hozott volna. 11 tanuló érte el
félévkor az 50 feletti igazolatlan órák számát. Őket gyámhatósági intézkedés keretében
védelembe veszik, a szülők átmenetileg nem kapják meg a gyermek után járó családi pótlékot.
Természetesen nem minden tanulónk hiányzik, vannak olyan gyerekek is, akik még egy napot
sem hiányoztak és a napköziben is végig ott voltak. Ők azok a tanulók, akik javítanak az iskolai
átlagokon. A sok hiányzás minden esetben tanulmányi lemaradásokkal is jár, otthon nem lehet
bepótolni azt, ami az iskolában elmarad.
10.sz. táblázat: A hiányzott órák száma osztályonként
1. osztály

Tanulók
száma
21

2. osztály
3. osztály

Osztályok

összes hiányzás
878

ebből igazolatlan hiányzás
32

1 főre eső igazolt/igazolatlan
40,3/ 1,5

28

952

265

34 / 9,5

25

1681

234

60 / 9,8

4. osztály

27

1213

394

32 / 15

5. osztály

17

1353

109

73 / 6,4

6. osztály

20

1447

484

48 / 24

7. osztály

23

2554

771

84,9/ 36,7

8.a osztály

16

1489

26

91,4 / 1,6

8.b osztály

13

1630

738

79 / 67

összes

190

13197

3053

69.5/16,1

2 tanuló hiányzása 400 körüli, ami feltételezi, hogy ők ebben a tanévben még nem voltak
iskolában. Egyikük jelenleg drogrehabilitáción van. 1 -szintén telepi tanulót- a gyámhatóság
utasítására beírattak, azonban iskolába nem jár, hiányzása túllépte a 250 igazolatlan órát.
Összesen 6 tanuló érte el már most a 250 óra hiányzást és további 2 tanuló közelítette meg.
A felmerülő problémák megszüntetésére igénybe vesszük az iskolapszichológus, a
Gyermekjóléti Szolgálat, az esetmendzserek, a szociális munkás 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. Ez azonban leginkább csak akkor jellemző, ha olyan gyermeket
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veszélyeztető esemény történik, ami médiaérdeklődésre tarthat számot. Jellemzően a
végtelenségig fenntartják a védelembe vételt, aminek semmi kézzelfogható, látható vagy
tapasztalható pozitív eredménye sincs. A viselkedést, a szokásrendet ez az intézkedés -és az
ezzel való fenyegetés- sem változtatja meg.
11.sz. táblázat: Az igazolatlanul hiányzó tanulók száma osztályonként
Igazolatlan hiányzások(fő)
osztály

Létszám

1-9 óra

10-29 óra

30-49 óra

50 óra felett

1. osztály

21

3

1

0

0

2. osztály

28

0

2

0

1

3. osztály

25

2

0

1

1

4. osztály

27

2

0

0

1

5. osztály

17

3

5

0

0

6. osztály

20

0

0

0

1

7. osztály

23

6

1

2

3

8.a osztály

16

1

1

0

0

8.b osztály

13

3

1

1

4

összesen

190

20

11

4

11

Az év folyamán több dicséretet és figyelmeztetést is kiosztottunk, fegyelmi tárgyalásra ebben
a félévben nem került sor. Esetmegbeszélés, gyermekkel való egyeztető „tárgyalás” 2 felsős
tanuló esetében volt. Ennek oka a folyamatos rendbontás, fegyelmezetlenség, agresszív
magatartás, tiszteletlenség és az ezekből adódó tréningszobai részvétel. A beszélgetések célja a
fegyelmi felelősségre vonás megakadályozása volt. Mivel ezek a beszélgetések hosszú távon
nem hozták meg a várt eredményt, esetükben fennáll a fegyelmi tárgyalás veszélye.
Nehezítette a helyzetet, hogy hiányzás után „közösségbe mehet” igazolást is kellett hozni a
gyerekeknek, amit nem minden esetben szereztek be.
3.10. A belépő gyermekek felkészültsége
Ebben a tanévben 21 fővel indult az első osztály. 2 gyermek 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. A tanulók több mint fele
képes önállóan dolgozni, a másik fele folyamatos megsegítést igényel. Nagyon nagy
különbségek vannak a gyerekek neveltsége, az otthoni elvárások és a tanulók képességei között,
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ennek ellenére az órán mindannyian motiválhatóak, szívesen részt vesznek a közös játékban,
éneklik a tanult dalokat, mondják a mondókákat. Bátran kiállnak akkor is, ha szerepelni kell.
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. Tehetséggondozó
és felzárkóztató, fejlesztő foglalkozásokat is tartottunk. Ebben a félévben kihelyezett tanszakok
is segítették a tehetséggondozást, az utazó gyógypedagógus pedig a fejlesztésekben vállalt
nagyobb szerepet.
Az iskolapszichológus, szociális munkás is segítette a tanítók, tanárok munkáját.
3.11.1.Tehetséggondozás
Mivel


kevés az osztályunk, a nívócsoportos bontást támogattuk,



szakkörök segítették a képességek kialakítását, a készségek fejlesztését,



van uszodánk, októberig minden évfolyamon volt lehetőség az úszásra,



könyvtári foglalkozásokon fejlődhettek a tanulók digitális kompetenciái is,



érdeklődési körüknek megfelelően egyre több kihelyezett tanszak közül választhattak a
gyerekek.

Alsósokat érintő szakkörök: magyar, matematika, környezet, meseszakkör, szorobán, színjátszó
szakkör és futball.
Felsős

szakkörök:

futball,

kézilabda,

kompetenciafejlesztő,

angol

(difi)

magyar

(vizsgafelkészítő) és színjátszó szakkör.
Tanítványaink iskolai rendezvényeken ebben a félévben is szerepeltek, bár a szövegek
megtanulását ebben az esetben a felolvasások helyettesítették. Az ünnepi műsorok ebben a
formában is teret engedtek a tehetségek kibontakoztatásának, egyéni szerepvállalásnak.
A külsősök által tartott sportolási lehetőségek ebben a félévben nem voltak olyan intenzívek,
mint 1 évvel ezelőtt. Ebben az évben egy gödöllői egyesület vette volna át a Veresi Küzdősport
Egyesülettől a JUDO edzéseket, erre azonban a pandémiás helyzet miatt nem került sor. A
Bozsik (futball) program a lehetőségekhez mérten továbbra is működött. Az edzéseket nem a
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mi testnevelőinknek kellett megoldani, a helyi sportklub edzője Simó László foglalkozott a
gyerekekkel és az ügyekkel.
Tagozati szinten folytatódott a dráma és a néptánc-oktatás, ez utóbbi testnevelés óra keretében
is.
Idén először indítottunk szolfézs tanszakot a Podmaniczky AMI kihelyezett tanszakaként.
Tanáraink –az osztályfőnökök- ebben a félévben is tartottak osztályfoglalkozásokat.
A pedagógiai asszisztens és a gyermekvédelmi felelős is nagyon sokat segített a gyerekek
körüli teendőkben.
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 16 órát fordítottunk korrepetálásra az alsó
tagozaton. Külön odafigyeltünk a hiányzó és a lemorzsolódás veszélyeztetett tanulókra. A
foglalkozások egyénileg vagy kiscsoportban történtek. Az egy osztály egy napközis csoport
szervezeti forma is segítette, hogy a tanító nénik délután elmélyítsék a tanórán tanultakat.
A felsős kompetenciafejlesztő szakkörrel a Kompetencia mérés eredményeinek javítása, a
korrepetálásokkal, vizsgafelkészítésekkel a tanulmányi eredmények javítása volt a célunk.
Gyakran volt/van szükség tanórákon is az egyéni bánásmódra, a differenciált óravezetésre.
3.11.3. Egyéni fejlesztés
A fejlesztő pedagógusok a beilleszkedési, tanulási zavaros (BTMN) tanulókkal heti 13 órában
foglalkoztak. Utazó gyógypedagógus fejlesztette a beintegrált SNI tanulókat heti 14 órában.
A logopédiai fejlesztést heti 1órában látta el saját fejlesztőpedagógusunk és heti 1 órában a
Nevelési Tanácsadó logopédusa. Heti 1 órában gyógytestnevelést tartott gyógytestnevelő
végzettségű testnevelő tanárunk.
Volt iskolapszichológusunk, aki heti 6 órában látta el a feladatát. Egyéni elbeszélgetéseket és
csoportfoglalkozásokat is tartott, külön figyelmet fordítva a problémás és a veszélyeztetett
gyerekekre.
Differenciált foglalkozáson (korrepetáláson) az osztályban tanító tanítónénik segítettek behozni
a tantárgyi lemaradásokat a hiányzó gyerekeknek.
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3.12.Az intézmény tanórán kívüli (szabadidős) tevékenysége
Az egész iskolát érintő szabadidős program az „Úton a zene” kamarakoncert, a Podmaniczky
tanárainak koncertje, a télapó látogatása, a karácsonyi forgatag, a karácsonyi ajándékozás és a
Magyar Diáksport Napja / Szent Mihály Nap volt. Bár elmaradt a helyi idősek napi rendezvény,
készült egy videó, amivel a Gödöllői idősotthon lakóit köszöntötték iskolásaink.
A Dózsa György Művelődési Ház könyvtára és az iskola könyvtára egy közös adventi
kalendáriumot készített, ami az adventi időszakban naponta online módon jelent meg a
Youtube-on.
A „Tanítsunk Magyarországért!” élménynap a 6. és 7. évfolyamot érintette, az
osztályprogramok az osztályokat.
Volt kerékpározás, mozizás a teremben, társasozás, játékdélután, mikulás délután, karácsonyi
buli, közös papírgyűjtés és volt osztály, aki részt vett a településen megszervezett Kurta meseút
programon is.
Az alsóban majdnem minden tanuló napközis, így a délutánt is az iskolában töltik. Amikor csak
lehetőségük van rá, kimennek a szabadba, vagy a tanteremben játszanak.
3.13. Az intézmény speciális képzési kínálatának eredményessége
Speciális képzésként működik iskolánkban az Aszódi Podmaniczky Alapfokú Művészeti Iskola
kihelyezett néptánc, szolfézs és színjáték tanszakja.
Decemberben kezdeményeztük kihelyezett vonós tanszak elindítását is.
A Rajkó Talentum Alapfokú Művészeti Iskola és Középiskola ismét elindította iskolánkban a
(roma) néptánc tanszakát.
Az alsóban 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 egészen októberig.
3.14. Jelzés a középfokú iskoláktól
Alig néhány iskolától kapunk visszajelzést tanulóink teljesítményéről. Amúgy is nehéz
helyzetben vannak a középiskolák, hiszen online módon oktatnak. Így a technikai felszereltség,
az internet hozzáférés és a felügyelet hiánya miatti tanulói magatartás/ hozzáállás nem tudja
reálisan tükrözni egykori tanítványaink tényleges tudását.
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3.15.A statisztikai adatlap mutatóinak elemzése, indoklása
Mint a következő számadatokból is látszik, iskolánk tanulóinak létszáma a 2018/19-es tanév
óta stagnál. Annak ellenére, hogy a %-ból nem látszik, úgy érzékeljük, hogy a vírushelyezt
miatt márciustól elrendelt online oktatás nem tett jót tanítványainknak. A szülői elhanyagolás
jó néhány gyereknél erősítette a motiválatlanságot, a segíteni nem tudás vagy nem akarás pedig
több hónapnyi lemaradást eredményezett. A tanévet állapotfelméréssel, majd ismétlésekkel
kezdtük.
12. sz. táblázat: Tanulói összetétel leadott osztálystatisztikák alapján
2020/2021
félév

2019/2020
félév

2018/2019.

2017/18.

2016/17.

2015/16.

Létszám

182

179

184

220 fő

248 fő

288

HH

48

67

74

51

34

32

HHH

1

3

8

53

77

106

hátrányos helyzetű összesen

60

70

82

104

111

138

33%

41%

43%

47%

45%

48%

SNI

16

14

16

22

28

32

BTM

21

22

27

30

23

30

Lemorzsolódás veszélyeztetett

43

50

33

48

52

71

Veszélyeztetett

56

39

66

61

75

64

Védelemben van

22

17

29

21

44

31

Alapellátásban részesül

11

7

14

33

95

Tanév

190 tanuló lett az év folyamán iskolánkba beíratva, a félévet 182 tanulóval, 9 osztállyal zártuk.
A félév során 2 tanulónál volt (IH) kiemelés,1-nél gyermekelhelyezés.
Pedagógiai asszisztens, egy szabadidőszervező+gyermekvédelmi munkatárs és a szociális
munkás is segítette a mindennapjanikat. Sajnos a gyógypedagógiai asszisztens ebben a félévben
nem tudta felvenni a munkát.
Alsó tagozaton a 4 osztály „egy osztály, egy napközis csoport” formában dolgozott. A felsőben
tanulószobai csoport működtetésével igyekeztünk biztosítani a tanórákra való felkészülést. A
Kréta felületen a hiányzás bevitele az órarend és a tanulószobán osztozó 3 pedagógus miatt
hoztunk létre 3 tanulószobai csoportot, azonban a valóságban egyszerre csak 1 csoport
működött.
A félév során minden tanuló legalább részben igénybe vette a délutáni foglalkozásokat, hiszen
minden osztályfőnök tartott az osztályának valamilyen közösségépítő, kompetenciafejlesztő
foglalkozást.
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Összesen heti 516 órát láttunk el, ebből felzárkóztatásra/differenciált foglalkozásra (tantárgyi
felzárkóztatásra) 16 órát fordítottunk. Fejlesztés keretében Boda Regina heti 1 órában
logopédiai foglalkozást, Fekete Tamásné 8 órában, Katona-Dénes Krisztina 5 órában fejlesztést
valósított meg. A beintegrált SNI tanulók képességfejlesztésére az utazó gyógypedagógus 14
órát fordított. BTM nehézséggel küzdő gyerekekre (főként a tanuláshoz szükséges képességek
fejlesztésére. A napközis órák száma 56, a tanulószobai órák száma 15 volt.
17 féle szakkörünk volt, könyvtárra 7, pszichológiára 6 és tömegsportra 4 órát fordítottunk. 57
órát használtunk fel a mindennapos testnevelésre, ebből 8 órát néptáncra, 49-et testnevelésre
ebből 12 órát októberig úszásra fordítottunk.
13. sz. táblázat: Feladatellátási hely riport a Kréta nyilvántartása alapján
Osztályok
száma

Pedagógusok
száma

TTF
óraszám

Tanuló
létszám

Osztály átlag
létszáma

Csoport
átlag
létszáma

Tanórai
csoportok
száma

Nem tanórai
csoportok
száma

Tanórai
csoportok
átlag
létszáma

Nem tanórai
csoportok
átlag
létszáma

9

27

516

190

20,11

10,69

95

45

9,25

13,73

Az osztályok összetétele miatt a viszonylag kis létszámú osztályok esetében is indokolt a
csoportbontás. Ha nem bontanánk a tanulókat képességek szerint 2 csoportba, akkor még több
tanuló teljesítette volna elégtelenül a félévet.

4. Belső kapcsolatok, együttműködés, kommunikáció
Az intézmény munkáját a vezetőn kívül 1 helyettes segítette. Az alsós szakmai munka irányítója
az alsós munkaközösség vezetője, a felsősé a felsős munkaközösség-vezető volt. Az iskolatitkár
az adminisztratív teendőket végezte, míg a pedagógiai asszisztens, a gyermekvédelmi felelős
az iskolai lét minden területén segített.
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 töltöttünk fel -egyre többen- képeket, osztottunk
meg írásokat.
Tartalmasak voltak az online tankerületi értekezletek, a személyes jelenléttel történő vezetőségi
megbeszélések és a pedagógusokat érintő munkamegbeszélések is.
A tréningszoba program szerint -az órai rendbontás megakadályozása érdekében- összeültek a
pedagógusok az érintett tanulóval, hogy keressék a megoldásokat.
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Tájékoztatásra a tanári faliújságját, a levelező rendszert és a messengert is használtuk. Az
intézmény tankerületi elrendelésre átállt az Outlook 365 levelező rendszerre, így a hivatalos
leveleket mindig csak az érintettek fogják megkapni, nem egy közös levelezőrendszerre
érkeznek majd az üzenetek. Új e-mail címek: igazgato@bag-arany.hu; titkarsag@bag-arany.hu,
igazgatohelyettes@bag-arany.hu.
4.1.A szakmai közösségek tevékenysége, együttműködés
Az iskolában a 2 munkaközösség az iskolai élet különböző szegmensét fogta össze. A
tantárgyfelelősök a felmérések elvégzéséből, kiértékeléséből vették ki a részüket. A
diákönkormányzatot segítő pedagógus tartotta a kapcsolatot a diákokkal, kikérte a
véleményüket az őket érintő kérdésekről. Mivel áttanítás volt a tagozatok között, ha egy-egy
osztály ügyeit kellett megbeszélni, az alsósokra, felsősökre egyaránt lehetett számítani.
Az év elején leadott munkatervekben szereplő tevékenységeket mindenki igyekezett legjobb
tudása és a pandémiás helyzet adta szabályok betartásával megvalósítani.
Ez a félév sem volt mentes az ad hoc helyzetektől. Voltak események, rendezvények, amiket,
bár nem voltak betervezve, rugalmasan be kellett építenünk a nevelési, oktatási folyamatokba.
Ilyenek voltak:
Utolsó pillanatig bizonytalan volt a koncert megtartása, amire mindkét tagozatnak át kellett
vonulnia esőben a művelődési házba; ad hoc jött a lehetőség a Podmaniczky Zeneiskolából a
vonós hangszerekkel történő bemutatkozásra. 2 esetben voltunk érintettek a Covid19 miatt; 1
esetben 4 napra a hetedik osztálynak karanténba kellett vonulnia az állami népegészségügy
határozata és online oktatást kellett bevezetni (arra a 4 napra) az Oktatási Hivatal elrendelése
alapján.
A felületen létrejövő kollaborációs térről egymást világosították fel a kollégák, a gyerekeket az
informatika tanárok (is) beléptették a felületre. A hozzáértő kollégáktól lehetett segítséget kérni
a Classroom, a Zoom és a Skype program használatához.
Továbbra is működtek a tavalyi messenger csoportok, ahol a szülőkkel, kollégákkal lehetett
kommunikálni. Sajnos a Kréta felületet, bár az a hivatalos, nem minden szülő nézte. A
telefonszámok sem mindig „éltek”, amiket a szülők megadtak, így előfordult, hogy egy szülőt
csak a Facebookon tudtunk elérni.
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A szülői megkereséseket azonnal kezelnünk kellett. Ilyen esetben az osztályfőnök kikérte a
szaktanárok vagy az intézményvezető véleményét.
Állandó kapcsolatot tartottunk a Dunakeszi Tankerülettel. Amint jelzést kaptunk bármilyen
covidos érintettségről, azonnal jeleznünk kellett. (Ha pozitív lett a teszt, akkor a
népegészségügynél kellett intézkedést kérni.)
Mivel mindenki egy épületben van, mindenki mindenkivel napi kapcsolatban volt. Az új étkező
kialakítása lehetővé tette a közös ebédelést, ami szintén beszélgetéseknek, egyeztetéseknek
teremtett remek alkalmat.
Idén kiemelten fontos feladat volt a digitális kultúra fejlesztése mellett az E-Kréta rendszer
teljekörű használata, és a tanulók figyelmének felhívása az Internet veszélyeire.
Az Alsós munkaközösség tagjai féléves 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. Az aktuális tudásszintet
folyamatosan mérték, és az eredmények tükrében határozták meg a fejlesztési feladatokat. Az
első osztály kiemelt feladata volt az óvoda-iskola közötti átmenet megkönnyítése, az iskolás lét
megszerettetése volt. Az Alsós munkaközösség vezetőjének beszámolója az intézményvezetői
beszámoló mellékletét képezi.
A Felsős munkaközösség legfontosabb feladata volt az első hetekben, hogy felmérjék a
tanulók valós tudását az online időszak tananyagaiból, feltérképezzék az esetleges
hiányosságokat. Az eredményeket figyelembe véve folytatták tovább a munkát. Felsőben
kiemelt feladat a pályaválasztás, ami idén szintén nem a hagyományos formában valósult meg.
Az eddigiektől eltérően online kisfilmekről tájékozódhattak, pályaorintációs felmérést és
próbafelvételit írhattak a nyolcadikosok.
Minden hónap harmadik hétfőjén más-más felsős osztályfőnök jelentkezett be az iskolarádión
keresztül. Elmondta a legfontosabb járványügyi intézkedéseket, tájékoztatást adott a helyes
viselkedésről, értékelte a gyerekek fegyelmét, felhívta a figyelmet a legfontosabb tudnivalókra,
várható eseményekre.
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A 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 megfelelően a nyolcadik évfolyammal
folyamatos feladataink voltak. A Felsős munkaközösség vezetőjének beszámolója az
intézményvezetői beszámoló mellékletét képezi.
A Környezeti nevelési munkacsoport vezetője az észszerű gazdálkodást, a szelektív
hulladékgyűjtést, (a papírgyűjtést és az elektronikai hulladékgyűjtést) valamint a Szitakötő
folyóirattal kapcsolatos feladatokat intézte. A faliújságot folyamatosan aktualizálta, feladatokat
állított össze a Szitakötő folyóirat legújabb számához, segédanyagokat készített a benne
szereplő írásokhoz.
A Gyermekvédelmi felelős a gyermekekkel kapcsolatos ügyeket intézte, szakvéleményeket
kért, esetkonferenciákra járt. Óralátogatásai során a problémás gyerekek osztályban betöltött
szerepét, viselkedését figyelte. Gyermekvédelemmel kapcsolatos megbeszéléseket hívott össze,
a szülőkkel is elbeszélgetett, ha kellett családlátogatásra is elment. Tartotta a kapcsolatot az
osztályfőnökökkel, szaktanárokkal, az intézmény vezetőségével és a Gyermekjóléti
Szolgálattal. Segítette a szűrővizsgálatok, oltások lebonyolítását, egyéb esetekben is tartotta a
kapcsolatot a védőnővel. A gyermekvédelmi felelős beszámolója az intézményvezetői
beszámoló részét képezi.
4.2.A belső tudásmegosztás formái
Voltak kiscsoportos megbeszélések, és tagozati szinten esetmegbeszélések.
Az E-napló és a Kréta rendszer miatt gyakoriak voltak a telefonálások, közös felületnézés, az
ötletelés, korrigálás, értelmezés.
Lehetett segítséget kérni a digitális tartalmak tanórai felhasználásához.
A munkaközösség-vezetők órákat látogattak, a tapasztalataikat megosztották kollégáikkal.
A messenger csoportban a cikkek és a tudnivalók megosztása is megtörtént. Folyamatos volt a
kapcsolattartás, mert a pandémiás helyzet miatt bármikor sor kerülhetett (volna) az online
oktatásra való áttérésre. A szokásos táblázatok és a havi program kikerült a tanári faliújságjára.
A KAP programnak köszönhetően is sűrűsödtek a szakmai megbeszélések.
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Probléma esetén mentek a jelzések a gyermekvédelmi felelősnek és az intézményvezetőnek.
4.3.Információ átadás formái
A közérdekű adatok dokumentumok, fent vannak az iskola www.bagiiskola.sulinet.hu
honlapján és az iskola Facebook közösségi oldalán is megtalálható minden fontosabb,
mindennapi munkát érintő információ.
A Kréta felületre felírjuk a leckét, naprakészen vezetjük a bejegyzéseket, hiányzásokat. Sajnos
nem minden szülő nézi a felületet, így minden osztálynak van saját Facebook csoportja, azon
keresztül is tájékoztattuk a szülőket a fontosabb tudnivalókról.
Minden pedagógusnak van e-mail címe és a Facebook közösségi oldalon is többen fent vannak
a gyerekek, a szülők és a pedagógusok közül. Közös tanári messenger csoportja is van az
iskolánknak, ahol az azonnali információáramlás is meg tud valósulni.
Mindennaposak voltak a megbeszélések a tanáriban, ebédlőben, folyosón személyesen, kis- és
nagycsoportos formában is, természetesen az egészségvédelmi előírások betartásával.
A Komplex Alapprogram kapcsán kikértük a galgamácsai iskola igazgatójának (Kovács
Zsoltnak) és a szervező egyetem oktatójának véleményét is.
A mindenkit érintő információk átadása szóban, email formájában, messengeren vagy az
üzenőfalon keresztül is megtörtént. 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
értekezletek. Az érdeklődő szülők csak behívásra, maszkban jöhettek be októbertől. A különálló
kisépületben tudtunk leülni velük.
Maga a Kréta felület is küldött üzenetet pl.: a helyettesítések kapcsán.
Folyamatos volt az egyéni konzultáció az E-napló kapcsán. Voltak megkeresések telefonon, emailben és messenger üzenet formájában is.
Havonta egy alkalommal - online- tankerületi értekezlet volt, melyek tartalma az érintettek
körében is megosztásra került.
Az információ átadás másik formája volt a hirdetés az iskolarádióban, vagy az udvaron.
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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,
 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,
 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,
Szakértői és Rehabilitációs Bizottság,
 Iskolaorvos, védőnő,
 Fogorvos,
 Bagázs Közhasznú Egyesület,
 Bagi Hírlap,
 Bagi Polgárőrség,
 Gödöllői és Aszódi Rendőrkapitányság,
 Palánta Országjáró Misszió (elsősöknek küldtek füzetecskéket),
 Optima Kft (kerékpárok adományozása),
 Állami Népegészségügy,
 Oktatási Hivatal,
 Pedagógiai Oktatási Központ.
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Szerződéses kapcsolatok:



Liget Műhely Alapítvány
o 1122 Budapest, Kissvábhegyi út 4-6.



Magyar JUDO Szövetség
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.



Magyar Labdarúgó Szövetség OTP Bank Bozsik Intézményi Program



ELTE „Tanítsunk Magyarországért”

Együttműködéses kapcsolatok:



BAGázs Közhasznú Egyesület



Eszterházy Károly Egyetem (KAP)
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6. A pedagógiai munka feltételei
6.1

Tárgyi feltételek

6.1.1. Az épület műszaki állapota, a környezet biztonsága, rendelkezésre álló eszközök
 Szeptember elsejére befejeződtek a nyári felújítási és fertőtlenítési munkálatok, melynek
keretében tisztasági festések és fertőtlenítő letörlések történtek.
 15 tanterem, 1 szaktanterem, 1 tornaszoba, 1 tornacsarnok, 1 tornaszoba, 1 informatika
terem, 1 könyvtárterem, 1 uszoda és 3 szükségterem áll a gyerekek rendelkezésére.
 Az elmúlt félévben több berendezésünk (kazán, konvektor) is meghibásodott, a tető beázott,
ezek javítása plusz költséget rótt az iskolára. (Kiadások összesen: 333 548 Ft.)
 A tankerülettől kapott 25 000 Ft-ot a mindennapokban adódó problémás esetek megoldására
(Pl.: zár v. izzócsere) fordítottuk.
 Mivel nincsenek SNI csoportok, a különálló épület egyik termében rajz szaktantermet
alakítottunk ki, a másikban szükség esetén a szülőkkel konzultáltunk.
 Idén már több teremben is van projektor és a tableteket is lehetett használni, bár az
eszközeink egyre jobban elhasználódnak.
Az intézmény működtetője és fenntartója a Dunakeszi tankerület.
Az intézmény IKT infrastruktúrája:
14.sz táblázat: Informatika terem és hordozható eszközök:

tanulói munkaállomás
projektor
internetkapcsolat

PC1
(1-3 éves színvonalú)
0
6
…Mb/…Kb

PC2
(3-7 éves)
0
0
…Mb/…Kb

PC3
(7 évesnél idősebb)
25
4
…10Mb/50Kb

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. 6 irodai gép került a tanáriba a Kréta rendszer (E-napló) folyamatos
tanári használatának megkönnyítésére. A 2019/20-as tanévben új Wifi hálózat került kiépítésre,
2021 januárjára pedig az új központi e-mail címekre kellett átállnunk.
A számítástechnikai teremben a gépek régiek, lefagynak, folyamatos karbantartást igényelnek.
Az Internet az iskola egész területén lassú, megnehezítve ezzel a naprakész munkát.

42

Termeink felszereltsége jó, de az eszközök a mindennapos használattól folyamatosan
gyengülnek, hamarosan tönkre is mennek. A használatnak kitett digitális tábla lecserélésre
szorul.
15. sz. táblázat: Egyéb termek felszereltsége

könyvtári olvasó
tanterem

Tantermi csomag (interaktív tábla,
Számítógép, hangszóró)
2
3 db interaktív tábla,
3 db teremben gép, hangszóró
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.

Internetkapcsolat
Könyvtár. logopédia hálózati internettel
ellátva.
Wifi az egész épületben

16. sz. táblázat: Adminisztrációs célú és a pedagógusok számára hozzáférhető munkaállomások
adminisztráció célú munkaállomás
pedagógusok számára elérhető munkaállomás

asztali
5
7

laptop
1
4

A pedagógusoknak a tanáriban lévő gépeken (6db) és a könyvtárteremben lévő gépeken (1 db+1
könyvtári állományt kezelő gép) is volt lehetőségük dolgozni. A 2. teremben lévő asztali gépről
lehetett működtetni az iskolarádiót.
Voltak pedagógusok, akik az egyszerűség és megbízhatóság miatt a saját laptopjaikat
használták.
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.


72 tanszercsomagot osztottunk ki a rászorulók között, amit a tankönyvekkel,
munkafüzetekkel együtt ingyenesen kaptak meg még a tanítás megkezdése előtt.



A Váci Egyházmegye 9 tanulónak adott 5000 forintos tanévkezdő utalványt.

 Az önkormányzat 150 000 forinttal segítette a hátrányok enyhítését. (társasjátékok, LEGO
lettek vásárolva a pénzből.) Minden iskolás kapott 15 000 Ft tanévkezdési támogatást az
önkormányzattól.
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Egy budapesti cégtől 16 kerékpárt kaptunk ajándékba.



December 6-án délelőtt a Télapó ünnepségen Bag Község Önkormányzata iskolánk minden
tanulóját mikuláscsomaggal ajándékozta meg.



A tetőtérben kialakítottunk egy étkezőt a felnőtteknek, ennek költségét a tankerület
finanszírozta (200 000 Ft a kialakítás költségei+ 40 000 Ft az elektronikus eszközök).



December 18-án tantestületi körben megünnepeltük a karácsonyt. A Tankerülettől kapott
támogatásból lehetőségünk volt ebéddel és kis ajándékcsomaggal kedveskedni a
kollégáknak.



Karácsony alkalmával Bag Nagyközség Önkormányzatától minden dolgozónak pénzbeli
támogatást kapott.



A Covid helyzet miatt kaptunk hőmérőket, pajzsokat, maszkokat, folyamatosan jöttek a
tisztító és fertőtlenítőszerek a Dunakeszi tankerületből.

6.1.3. Az észszerű gazdálkodás érdekében megtett intézkedések


Ingyenes továbbképzéseken (Online) történő részvétel.



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



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



Nem vettünk fel senkit a tartósan távol lévő gyógypedagógiai asszisztens helyére.



A „Magyar Falu Program 2020” keretében a tankerület segítségével és a polgármesteri
hivatal jóváhagyásával pályázat került benyújtásra a volt szolgálati lakás felújítására,
iskolakonyha kialakítására.

6.1.4. Tárgyi felszereltség
Eszközeink, főleg a labdák folyamatosan pótlásra szorulnak.
Még a tavalyi év végén felszerelésre kerültek a projektorok, így egyre több teremben lehet
kivetíteni.
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Van 17 tabletünk, és 15 pedagógus kapott tabletet egy továbbképzésen való részvétel miatt.
Sajnos ezek az eszközök nagyon rossz állapotúak. A második 15 fő pedig még meg sem kapta
a tableteket, ennek intézése folyamatban van.
Mivel bekapcsolódtunk a Bozsik programba, így lehetőségünk volt a támogatásból
sporteszközöket venni.
Az iskolai étkezés (akár 3-szori is) feltételei biztosítottak voltak. Bár a „nemfizetés” miatt
voltak problémák. Volt gyümölcs és iskolatej is. Az iskolában büfé idén sem működött.
Megpályáztuk és ismét megnyertük a Szitakötő folyóirat alkalmankénti 25 db példányát,
azonban jó volna még ezen felül is bővítenünk a könyvtári állományt.
6.2. Személyi feltételek
Ebben a félévben 18 pedagógus dolgozott főállásban az iskolában. 1 pedagógus töltötte a
felmentési idejét, 1 pedagógus pedig évek óta GYES-en van. 2 státuszt töltöttek be az áttanító
és az óraadó pedagógusok, valamint az utazó gyógypedagógus. 4 hitoktató járt még be heti
rendszerességgel az iskolába, elvégezni a hitoktatást. A művészeti nevelést a Podmaniczky
AMI és a Rajkó Talentum AMI munkatársai végezték.
6.2.1. Pedagógusok végzettsége, szakmai felkészültsége
Pedagógusaink szakmai felkészültsége kiváló, a szakos ellátottságot szakkollégiumi,
műveltségterületi végzettséggel, áttanítókkal illetve óraadókkal biztosítjuk/biztosítottuk.
Szakkollégiumi végzettséggel tanítja:


Tóthné Irsán Ágnes a technikát 5-7. évfolyamon;



Szásziné Győri Éva a rajzot a 6-8. évfolyamon;

Műveltségterületi végzettséggel tanít:


Szásziné Győri Éva az 5. osztályban informatikát,



Pótha Blanka 4. évfolyamon az angolt,



Kocsis Ildikó angol nyelvet felső tagozaton;



Volterné Jamrik Éva német nyelvet felső tagozaton.

60 órás továbbképzéssel tanít:


erkölcstant a felső tagozaton Czibula Mária;

Tankerületen belüli áttanítással tanít:
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Bertók Adrienn testnevelés keretében néptáncot heti 10 órában;



Kongsaysak Phayboun fizikát heti 4 órában;



Szabó Irma gyógypedagógus Veresegyházi EGYMI-től 14 órában.

Megbízással tanít:


Paltán Bernadett 10 óra magyar nyelvet és irodalmat és könyvtári foglalkozást;



Szászi Tibor heti 6 óra informatikát;



Szonda Gabriella heti 6 óra ének-zenét tanít.

Túlórában tanít:


Dobosné Szilágyi Gabriella (3 túlóra).

Turával és Galgamácsával közös státuszon foglalkoztatjuk Egri Zsuzsanna iskolapszichológust.
Heti 6 órában -2 nap- volt nálunk.
A beintegrált SNI tanulók ellátását a Veresegyházi EGYMI oldja meg. Szabó Irma, a nyugdíj
mellett látja el a feladatot. A BTM-es tanulók logopédiai felzárkóztatását a Pest Megyei
Pedagógiai Szakszolgálat Aszódi Tagintézménye látta el, heti 1 órában kaptunk tőlük
logopédust. Ezért Boda Regina fejlesztő foglalkozás keretében a beszédhibás gyerekekkel is
foglalkozott heti 1 órában.
17. sz. tábla: Aktív fő állású pedagógusok életpálya modell szerinti besorolása
Gyakornok
1

Ped I.
9 fő

Mesterpedagógus
1 fő

Ped II.
7 fő

A 2020/21-es tanévben a legtöbb pedagógus -besorolás szerint- a Pedagógus I. kategóriába
tartozik. A 2021-es pedagógusminősítésre nem jelentkezett senki, viszont a 2013-ban átsorolt
pedagógusoknak idén kötelező lesz jelentkezni.
18.sz.tábla: Főállású pedagógusaink 2020/21-es tanévben használt végzettségei:

Fő

alsóban
tanít:
tanító

szakkollégiumát/
műveltségterületét,
felsőben használja

fejlesztő
pedagógus

tanár

alsóban
tanító
tanár

gyógypedagógus

etikát
tanít

11

6

3

7

2

0

4

testnevelő magasabb
edző
vezető
1

2

Az alsóban tanító tanárok számát növeli az óraadó, a gyógypedagógusokét (0 fő) az utazó
gyógypedagógus, aki csak nálunk tanít, bár nem velünk áll szerződéses jogviszonyban.
Dolgozik iskolánkban olyan pedagógus is, aki tanító végzettsége után tanárszakot is szerzett.
Így a számadatok között átfedés van.
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19.sz.tábla: A jelenleg pedagógiai munkát végző állományban lévő pedagógusok életkora:
év
fő

22-24
1

25-29
2

30-34
1

35-39
1

40-44
1

45-49
3

50-54
3

55-59
8

60-64
3

A táblázatból is látható, hogy a pedagógusok átlag életkora magas, nagy szükség lenne a fiatal
pedagógusokra. A helyzetet nehezíti, hogy a tartósan távollévők, illetve a nyugdíjba vonulók
helyére nem tudunk felvenni senkit és nem csak azért, mert még a státuszon vannak, hanem
azért is, mert nincsenek jelentkezők.
Az intézményben jelenleg nyilvántartott pedagógusok száma a Kréta lekérdezés alapján: 29 fő.
(Két távollévő és 1 betöltetlen gyógypedagógusi státusszal együtt.) +4 hitoktató.
Nemenkénti bontásban: 26 fő aktív dolgozó (óraadókkal és az utazó gyógypedagógussal együtt)
21 (85%) nő, és 5 fő (15 %) férfi. A 4 Hitoktató közül 3 férfi és 1 nő.
A pedagógusok munkáját segítő státuszon 4 (NOKS) munkatárs: 1 iskolatitkár, 1 pedagógiai
asszisztens, 1 gyógypedagógiai asszisztens és 1 főállású szabadidőszervező és gyermekvédelmi
felelős van. Sajnos a gyógypedagógiai asszisztens nem tudta felvenni idén a munkát.
6 technikai dolgozó is segíti a mindennapokat: 3 takarító, 1 portás takarító, 1 karbantartó, 1 fél
állású portás karbantartó. Volt 2 közfoglalkoztatottunk is, egyikük a karbantartási munkákban
segített, másikuk az állás felszabadulásával kinevezett dolgozónk (szabadidőszervező és
gyermekvédelmi felelős) lett.
10 órás rendszergazda felel az informatikai eszközök naprakészségéért.
A közfoglalkoztatottunk, aki a gyermekeit kíséri Hatvanba, a speciális gyógypedagógiai
(Lesznai Anna Módszertani Intézmény) iskolába, a fennmaradó időben a karbantartóknak segít.
Sajnos gyermekkíséretet nem vállal, mert fél a telepi szülőktől. Már az segítség, ha a leveleket
kihordja és átadja a telepi szülőknek.
Az iskola minden pedagógusa a Dunakeszi Tankerület irányítása alá tartozik és tagja a Nemzeti
Pedagógus Karnak.
Ebben a félévben probléma nem csak a tanulók képességbeli különbségeivel volt, hanem a
tanulók tanuláshoz való-, és a szülők gyermekeik előmeneteléhez való hozzáállásával is. Ezen
a helyzeten tovább rontott, hogy a tanulók 2020 márciusától a szeptemberig tartó időszakig
kikerültek a határkörzetünkből/látószögünkből. A lemaradások behozatala, a visszaszoktatás
nagyon nagy feladatot tett a pedagógusok vállára. A hosszú ideig tartó nagy szabadság sokat
rontott főként a telepi tanulók munkához való hozzáállásán. Mivel a szülőket és a telepi
mentalitást, a tanulói képességeket nem tudjuk megváltoztatni, a jövőben szeretnénk elvégezni
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módszertani (SNI tanulók integrált felkészítéseinek lehetőségei) és agresszió/konfliktuskezelési
továbbképzést, amik segíthetik a tanulók motiváltabbá tételét és megakadályozhatják a
pedagógusok kiégését. Az elektronikai felületen a Budapesti Pedagógiai Oktatási Központ
felületén jeleztük ezeknek a képzésnek igényét. Ugyanilyen fejlesztő lehet a Komplex
Alapprogram bevezetése, melynek elemeit már most beépítik a pedagógusok a tanórákba.
6.2.2. Hogyan felel meg a humán erőforrás az intézmény képzési struktúrájának,
pedagógiai értékeinek, céljainak?
Sajnos csak 1 teljes állású tanítót tudtunk felvenni, szakos pedagógusok nem jelentkeztek az
üres álláshelyekre, így továbbra is a tavalyihoz hasonlóan, a már bevált -óraadó, áttanítómunkatársainkkal láttuk el a feladatokat.
Felvettünk egy teljes állású szabadidőszervező/gyermekvédelmi felelőst. Balázsné Győri Mária
már nem kezdte meg a tanévet, decemberig a felmentési idejét töltötte.
A meglévő pedagóguskar megfelelő, általában több szakkal, a tanítók pedig hasznosítható
műveltségterülettel rendelkeznek.
Ebben a félévben is mindenki a legjobb tudása szerint látta el a feladatát. Eltervezett
feladatainkat elvégeztük a nehézségek ellenére is.
Ebben a tanévben a státuszaink száma további 3-mal csökkent, így 22 pedagógus státuszunk
lett. A státusz elegendő lenne, azonban a fő gond az, hogy az álláspályázatokra nincsenek
jelentkezők.
Erre a tanévre jóváhagyott státuszaink száma:
Pedagógus álláshely: 22
NOMS: 4,28
Technikai: 6.
A félévben 22 pedagógus státuszon 18 aktív, 1 GYES-en lévő, 1 felmentési idejét töltő, 1
részmunkaidős iskolapszichológus, 2 részmunkaidős pedagógus, 3 óraadó, 3 áttanító; 1
túlórával rendelkező pedagógus dolgozott. A hiányzó gyógypedagógus státuszon az utazó
gyógypedagógus 14 órában látja el a feladatot.
A tanévet felmentési idővel kezdő pedagógus decemberben ment el nyugdíjba, így a státusza
addig betöltött volt.
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6.2.3. Új pedagógusok alkalmazása, beilleszkedésük eredményessége
Idén 1 új pedagógust vettünk fel, aki nagyon jól alkalmazkodott az intézményi elvárásokhoz.
Tanóráira felkészült, lelkesedése és tudása magával ragadta a gyerekeket is.
6.3

Szervezeti feltételek

6.3.1. Az alkalmazott szervezetfejlesztési eljárások, módszerek
Módszerek: megfigyelés, más jó gyakorlatok adaptálása, motiváció, érdekeltté tétel,
szerepvállalás, személyes példamutatás.
Eljárások: Közös osztályprogramok szervezése. Kis és nagycsoportos megbeszélések.
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, és az osztályfőnökök
segítségével a pályaválasztási szülői értekezletet.
 A munkaközösség-vezetők segítségével átdolgozta és véleményeztette a Házirendet.
Elkészítette a pedagógusok és a gyermekvédelmi felelős munkaköri leírását.
 Javaslataival támogatta a tanfelügyeletet kapó és emiatt az OH felületre dokumentumokat
feltöltő kollégákat. A szülőkkel és a pedagógusokkal véleményeztette munkájukat.
 Segítette, menedzselte és ellenőrizte az iskolai folyamatokat, kezelte a honlapot, az iskola
közösségi oldalon lévő csoportját, fotózott az eseményeken, és ha kellett, újságcikket írt.
 Figyelte az iskolai levelezést, a pályázati kiírásokat és a határidőre kért megvalósulásokat.
 Adatokat szolgáltatott és indoklást írt a Magyar Falu program keretében benyújtott tanulási
célra szolgáló iskolai konyha pályázathoz.
 Óralátogatásokat végzett, a magyar tanárokkal együttműködve felmérte a hangos olvasást.
 Biztosította a hitoktatás feltételeit és az egyéb feltételek megvalósulását.
 Elvégezte azokat a feladatokat, amire a tankerülettől utasítást kapott. Adatokat szolgáltatott,
ellenőrizte a munkatervben foglaltak megvalósulását.
 Elkészítette a tantárgyfelosztást, és az elektronikus órarendet.
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 Ellenőrzéseket végzett szemrevételezéssel, óralátogatással és Kréta lekérdezésekkel.
 A Podmaniczky AMI-val egyeztetve, kérvényezte vonós tanszak Bagra történő kihelyezését.
 Tárgyalt a szülőkkel, egyéb partnerekkel, érdeklődőkkel. Szükség esetén a tanulókkal is
elbeszélgetett. Jelenlétével igyekezett megakadályozni vagy megszüntetni a rendbontásokat.
 Gyermekvédelmi feladatokat látott el: egyeztetett a szociális és adóügyi előadóval az
iskolakezdési

támogatásokról,

a

tankerülettel

a

hátrányos

helyzetű

gyerekek

tanszercsomagjáról, a hivatal dolgozóival a gyermekétkeztetésről. (Erzsébet-tábori és iskolai
étkezés kapcsán.
 A Család és Gyermekvédelmi Szolgálattal, az esetmenedzserekkel folyamatos kapcsolatban
állt. Szintén állandó kapcsolatot tartott a Dunakeszi Tankerülettel és a körzeti megbízottal
is.
 Covid érintettség miatt felvette a kapcsolatot az Állami Népegészségüggyel, szükség esetén
az intézkedési tervnek megfelelően digitális oktatás bevezetését kezdeményezte a
veszélyeztetett osztályban. Egyeztetett a Kormányhivatallal az iskola dolgozóinak tesztelése
miatt. A helyzetről folyamatosan tájékoztatta a település polgármesterét.
 Az iskolaőre program kapcsán egyeztetett a tankerülettel, az Aszódi Rendőrörs, majd a
Gödöllői Kapitányság főkapitányával is.
 Megbeszélést szervezett a Komplex Alapprogramról és folyamatosan érdeklődik a Szerafel
Oktatási és Kutatási Zrt-nél a meg nem kapott tabletek iránt.
 Részt vett a nagyobb volumenű beszerzési folyamatokban is.
 Tankerületi értekezleteken, egyéb online konferencián az intézményvezető helyettessel
együtt képviselte az iskolát.
Az intézményvezető helyettes a tankerületi értekezleteken, egyéb online konferencián az
intézményvezetővel együtt képviselte az iskolát.


Segítette, irányította a „Tanítsunk Magyarországért!” mentorprogramot.



Intézte az Erzsébet tábor pénzügyi elszámolását.



Szervezte a napi pedagógiai folyamatokat, kiírta a helyettesítést.



Kezelte a tanulók és a dolgozók személyi ügyeit.



Az iskolai leltár alakulását figyelte, valamint a munka és a mindennapi feladatok
elvégzéséhez, programok megtartásához szükséges beszerzéseket intézte.



Szükség esetén selejtezést végzett, vagy megszervezte a javításokat.



Felvette és elszámolt a havi ellátmánnyal.
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Felügyelte a tanulói étkeztetést, mennyiségi, milyenségi ellenőrzést végzett.



Megszervezte, összefogta a technikai személyzet munkáját.



Az informatikai felületen naprakészen vezette a hiányzásokat, szabadságelszámolást, az
útiköltség és egyéb elszámolásokat, igényléseket.



Az iskolai levelezés adatszolgáltatás technikai eszközökre, humán erőforrásra vonatkozó
részét intézte. Ebben a félévben különös figyelmet fordított a fertőtlenítő szerek és a Covid
19 vírussal kapcsolatos beszerzésekre.



Ellenőrzéseket végzett szemrevételezéssel, óralátogatással és az E-napló ellenőrzésével.



Mint közvetlen segítője az intézményvezetőnek, segítette munkáját, teljes körűen
helyettesítette távolléte idején.

Mivel a tágabb értelemben vett vezetőség tagjai kevesebben lettek, mindenkire több feladat
hárult, amit igyekeztünk munkacsoportok létrehozásával és felelősök kijelölésével csökkenteni.
A munkaközösség-vezetők a 22 tanórájuk megtartása mellett végezték munkájukat.
 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.
 Ellenőrizték a tanmeneteket és az abban foglaltak megvalósulását. Ennek keretében órát
látogattak.
 A szakmai munka mellett figyelemmel kísérték a programokat, a folyosó és a vitrinek
dekorálását is.
 Koordinálták a felmérések, és a helyi mérések lebonyolítását.
 Megszervezték a félévi osztályozó vizsgákat.
 Fejlesztő javaslataikkal segítették a szűk intézményvezetés munkáját és pedagógus társaikat
is.
DÖK segítő pedagógus irányította és segítette a diákönkormányzat munkáját. Összeállította az
éves programot. Információt közvetített a tanulók és a pedagógusok, vezetőség között. A
tanulókkal megismertette a módosított Házirendet és véleményeztette azt. Részt vett a
vezetőségi értekezleteken, ahol javaslataival a munkaközösség-vezetőkkel együtt segítette a
munkát.
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A Környezetvédelmi munkacsoport vezetője: Megszervezte az elektronikai és a
papírgyűjtést. Pályázatírással és beszámolók készítésével támogatta a Szitakötő programot.
A tantárgyi munkacsoportok vezetői a szakmai munkát beszélték meg és a felmérések
szervezésében és megvalósításában vettek részt.
A gyermekvédelmi felelős és szabadidő szervező főleg a gyermekvédelmi feladatok ellátását
végezte. Védelembe vételi tárgyaláson járt, a szakvéleményeket gyűjtötte össze. Folyamatosan
tartotta a kapcsolatot a Család és Gyermekjóléti Szolgálattal. Részt vett a szülőkkel történő
megbeszéléseken, melyekről jegyzeteket készített. Hiába szervezett kirándulást (pl a Body
kiállításra) ezek a kirándulások a pandémiás helyzet miatt első félévben nem tudtak
megvalósulni. A pedagógiai asszisztenssel együtt segítettek az órák előkészítésében, a
fénymásolásban a kiküldendő/tájékoztató levelek legépelésében, a gyerekek felügyeletében, a
tanórák, főként a tanórán kívüli tevékenységek (napközi) megvalósításában, az ügyeletben, az
étkeztetésben. Mindenhol számítani lehetett rájuk, a segítségükre.
A nevelőtestület minden tagja kivette a részét a munkából, nem csak a saját területén, hanem
ad hoc helyzetekben is észrevették a tennivalót. 22-26 órát tartottak, ami a tanulók összetétele
miatt nem volt egyszerű feladat. Vezették az E-naplót, szakmai megbeszéléseket folytattak,
segítették egymás munkáját. Helyettesítettek, ügyeletet vállaltak. Az osztályfőnökök kezelték
a tanulók hiányzását, tartották a kapcsolatot a szülőkkel. Tájékoztatták őket az iskolai
eseményekről, az őket vagy gyermeküket érintő tudnivalókról. Szakvéleményeket írtak, a
szaktanároktól tájékoztatást kértek az egyes tanulókról. Jeleztek az intézményvezetésnek, ha
tudomásukra jutott bármilyen fontos információ a tanulókról, a Covid helyzetről.
A technikai dolgozók közül a takarítók az iskola rendben-tisztán tartására, a folyosó, a
kilincsek,

padok…

fertőtlenítésére,

hőmérőzésre

és

a

balesetveszélyes

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 adott feladat meghaladta karbantartóink képességeit, végzettségét, akkor a tankerülettel
szerződéses jogviszonyban álló szakemberek végezték el a munkát.
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6.3.3. A tanév során továbbképzésben részt vevő pedagógusok és támogatásuk
Tantestületünkből jelenleg 2 fő folytat tanulmányokat.
Fekete Tamásné az Eszterházy Károly Egyetem közoktatás vezetői szakvizsgára felkészítő
online továbbképzésén vesz részt.
Ifj. Szalai Zoltán Eszterházy Károly Egyetem történelemtanári szakján tanul.
Szásziné Győri Éva elvégzett egy „Beszéd és kommunikáció szakmódszertanos pedagógus”
11 pedagógus végezte, vagy végzi el az Eszterházy Károly Egyetem 4 modulból álló Komplex
Alapprogram továbbképzését.
Szekeresné Fercsik Anna Elsősegélynyújtás oktatóképzés keretében az életmentésről szerzett
ismereteket, amiből a 7. évfolyamnak újraélesztési felkészítést kell tartania február közepén.
2020 októberében Ádámné Dremmel Katalin pedagógiai és családsegítő munkatárs OKJ-s
végzettséget szerzett.
Az iskolának egyik továbbképzés sem került pénzébe.
6.3.4. Hagyományápoló, hagyományteremtő tevékenység
Elmentünk megkoszorúzni az 56-os emlékművet és a kettőskeresztet.
Csatlakoztunk a fenntarthatósági témahéthez.
Szelektíven gyűjtöttük a papírt, az elemet és az elektronikai hulladékot.
Megemlékeztünk az Aradi Vértanúk mellett a karácsonyi ünnepkörről is.
Szeptemberben elkészítettük a munkaterveket, melyekbe beleírtuk a tervezett programokat is,
melyek megvalósítását a pandémiás helyzethez igazítottuk.
6.3.5. A pedagógusok által kezdeményezett innovációk
Osztályfőnöki kezdeményezésre több tanulóval folytattunk egyeztető megbeszéléseket.
A pandémiás helyzet enyhítésére videó felvétel készült az adventi időszakban, illetve az idősek
köszöntésre is.
Iskolarádión keresztül történt az ünnepi műsorok lebonyolítása.
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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. Szintén motiváló lehet az az 5% béremelés is, amit az
intézményvezető megkért, a nehéz körülmények között végzett munkáért.
Minőségi munkára ösztönzött a vezetőség óralátogatása, illetve a beígért tanfelügyelet.
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 félévet tudhatunk magunk mögött; mindenki sokat dolgozott. Bár folyamatos
bizonytalanságban voltunk az online oktatás elrendelhetősége és a megfertőződés veszélye
miatt, jól kitartottunk, nem volt olyan saját dolgozó, aki legalább egyszer ne teszteltette volna
magát.
A tapasztalatok végiggondolásával, a munkatervben megfogalmazott feladatok beépítésével és
eddigi értékeink, eredményeink megtartásával kell felépítenünk a következő félévet,
odafigyelve arra, hogy egy-egy osztálynak bármikor elrendelhetik a karantént, az otthoni online
tanulást.

Bag, 2021.február 3.

Szásziné Győri Éva
intézményvezető
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Melléklet
A félév során kilépett tanulók listája

Félév során kilépő tanulók
Vidák Szabina
2. o. Jászapáti
Kanalas Barbara
3.o.
Hatvan
Szabó Liliána
3.o
Galgahévíz
Farkas Adrián
4.o
Kálló
Vidák Ramóna
4.o.
Jászapáti
Kanalas Evelin
7.o.
megszűnt
Szénási Letícia
7.o.
Tura
Erdei Boglárka
8.b
Galgagyörk
Sallai Ákos Mihály
8.b
átkerült a 8.a-ba

2020.09.08
2020.10.01
2020.11.09
2020.12.01
2020.09.08
2020.09.14
2020.09.28
2020.10.07
2020.10.19
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Melléklet:
Pályaorientációs mérés, Oktatási Hivatal:
Idén újdonság volt a pályaorientációs mérés, melyen a nyolcadikos tanulók vettek részt.
A tanulók kérdésekre adott válaszai alapján sorrendbe szedte a képességeiket, majd ennek
megfelelően a linkek segítségével elkalauzolta az érintett tanulót a neki megfelelő
iskolatípusba, iskolába. Az iskolák a honlapjukon, videókon keresztül hívták fel a tanulók
a figyelmét a képzéseikre.
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