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Az utolsó lezárt (2016/2017-es) tanév rövid értékelése 
 

A munkatervben, tanév helyi rendjében leírt szünetek, nevelés nélküli munkanapok, 

áthelyezett munkanapok, egyházi ünnepek, kiemelt rendezvények, táborok, 

versenyek, nyílt napok, fogadóórák, szülői értekezletek tervezés szerinti 

megvalósulása.  

Adott programokat a munkatervbe foglaltak alapján szerveztük és tartottuk meg. A nevelés 

nélküli munkanapok közül az óvodában kettőt szakmai továbbképzésre (Nagytarcsa, 

Kiskőrös), egyet pedig tagintézményi kirándulásra fordítottunk – a munkatervben rögzítettek 

alapján. Az általános iskolában egy csendes-, illetve egy diáknappal közös csendesnapot 

szerveztünk, valamint három nevelőtestületi szakmai napot – szintén a munkatervben 

rögzítettek alapján (ez utóbbiak témája a következő pontban található). Ugyanezen napok 

közül a középiskolában hármat fordítottunk az írásbeli érettségi vizsgák zavartalan 

lebonyolítására, kettőt csendesnapra, egyet pedig DÖK-napra.  

Az egyházi ünnepek közül többet (reformáció, karácsony, húsvét, pünkösd) tagintézményi 

istentisztelet keretében ünnepeltünk meg, de ugyanígy a templomban tartott ünnepélyes 

búcsúáhítat keretében köszöntünk el mind általános, mind középiskolás végzős tanulóinktól. 

A tehetséggondozás keretében tanulóinkat folyamatosan versenyeztettük, sőt magunk is 

vállaltuk több verseny szervezését - pl. Petőfi-kupa (kézilabda), 1956-os térségi 

történelemverseny, KEVI művészeti verseny (járási szintű szavalóverseny, népdaléneklési és 

művészeti verseny), Levelész-matekész (járási szintű, háromfordulós matematikaverseny), 

Matek-tájoló (Medve matematikaverseny mintájára készült járási verseny), németverseny. 

Általános iskolás tanulóink szép eredményeket értek el járási és megyei versenyeken német 

nemzetiségi nyelvből, matematikából, népdaléneklésből és sport területén. Középiskolásaink 

legszebb versenyeredményei:  

Ungvári Brigitta 11.A osztályos tanuló OKTV 18. és 37. helyezése magyar nyelvből, illetve 

németből. Szappanos Emese országos 2. helyezése a Nagy Attila szavalóversenyen – ugyanitt 

öccse, Szappanos Tamás 9. osztályos tanuló 5. helyezést ért el. Szalay fizikaverseny 

(országos) 1. helyezés (Rohoska Réka és Fodor Bálint 9.A); országos Hatvani fizikaverseny 6. 

és 9. helyezés (Fodor Bálint és Nagy Nóra 9.A); országos angolverseny (Ábrahám Örzse) 2. 

helyezés (Fodor Bálint 9.A). De ugyanígy szép eredményekkel tértek haza tanulóink az olyan 

különböző megyei és országos tanulmányi versenyekről, mint az evangélikus rajzpályázat(1-3. 

helyezések), a Bonyhádon megrendezett országos történelemverseny (8.A osztályosok 5. 

helyezése), megyei történelemverseny (Kutyifa Ákos, 11.A osztályos tanuló 15. helyezés), 

matematikaversenyek (Fodor Bálint 9.A országos 4. és megyei 5. helyezése). 

Táboraink: a Határtalanul pályázat keretében általános iskolásaink közül hetedikeseink közül 

járt 40 fő Erdélyben. A nyári szünetben az iskolában szervezett kézműves táborban vehettek 

részt szintén általános iskolásaink, illetve negyedikeseink számára Kisorosziban szerveztek egy 

tábort osztályfőnökeik. Középiskolásaink közül a bejövő tanulók részére ebben a tanévben 

először gólyatábort hirdettünk – ennek helyszíne is iskolánk volt, egy éjszakát a tantermekben 

aludtak tanulóink, illetve tavasszal Fóton vettek részt konfirmációs táborban 8. osztályos 

tanulóink közül, akik erre jelentkeztek. 

Ebben a tanévben kiemelt figyelmet fordítottunk az 1956-os forradalom 60. évfordulójának 

méltó megtartására (ünnepi műsor a városi ünnepség keretében; találkozó a még élő kiskőrösi 

1956-os forradalmárokkal, önkormányzattal közösen rendezett vetélkedő általános és 

középiskolások részére). Illetve néhány programot szerveztünk a reformáció 500. évfordulója 

kapcsán is (előadás a pedagógusok részére; intézményi szinten 1517 km-es futás a 

csendesnapon; irodalom szakos kollégánk és néhány diákunk előadása Soltvadkerten; 

iskolalelkészeink által tartott áhítatok). 

Az évközi szüneteket a központilag kiadott időpontokban adtuk ki, előtte az óvodában minden 
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esetben szülői igényfelmérés történt. Az évközi szünetekben nem volt szülői igény a 

gyermekek felügyeletére, ezért az óvoda zárva tartott. A nyári időszakban jún.19 – aug.11-ig, 

25-50 gyermekkel ügyeletet biztosítottunk. 

A szülői értekezleteket és a fogadóórákat a munkatervben rögzítettek alapján tartottuk – 

ezeken a gyermekek korának növekedésével fokozatosan csökkent az érdeklődők száma.  

 

Tantestületi és munkaértekezletek bemutatása. Nevelőtestületi értekezletek 

tervezett és megvalósított időpontja, témája  

Nevelőtestületi értekezleteinket a munkatervben rögzített időpontokban tartottuk. Ezek 

többnyire aktuális tanügyi feladatainkhoz kapcsolódtak, illetve volt néhány tematikus jellegű is 

–pl. a középiskolai őszi nevelőtestületi értekezletet (Tanórán kívüli foglalkozások 

népszerűsítésének módjai, korlátai – jó gyakorlat bemutatásával) a tanterületen tartottuk, s ott 

tevékenységközpontú foglalkozást szerveztünk a pedagógusok részére. Ami nem az eredeti 

elképzeléseink szerint valósult meg: március 30-ára terveztünk egy olyan nevelőtestületi 

értekezletet, melynek témája a miliőterápia lett volna, de ezen az értekezleten végül is csak 

aktuális feladatainkkal foglalkoztunk. Az általános iskolában havi rendszerességgel tartunk 

nevelőtestületi megbeszéléseke, értekezleteket, melyek közül a következőket emelném ki: 

2016.11.30. Szakmai nap Török Zsuzsa iskolapszichológus előadása; 2017.03.31. Szakmai nap 

(Luther és a reformáció, Lupták György püspök-helyettes előadása); 2017.05.18. Szakmai nap 

(tagintézményi tantestületi kirándulás). 

Az óvodában szintén a munkatervben rögzítettek alapján került sor a különböző 

nevelőtestületi és munkaértekezletekre. Amit itt kiemelnénk, az a 2017 februárjában 

megrendezett országos szakmai nap, amit az EPSZTI-vel közösen rendeztünk, s ahol pl. dr. 

Pécsi Rita neveléskutató és Kelemen Lajos pszichológus tartott egy-egy nagyon tartalmas 

előadást a jelenlévő kb. 100 óvodapedagógus részére. 

Pedagógusok előmeneteli rendszerével kapcsolatos események, eredmények 

Munkatervünk szerint pedagógusminősítési eljárásra négy fő számíthatott az általános, egy 

pedig a középiskolából. Közülük ebben a tanévben végül is ketten estek át ezen az eljáráson 

(94 és 96 %-os eredménnyel), hárman pedig átkerültek a következő tanévre. Gyakornokaink 

közül (5 fő) végül is négyen vettek részt a minősítő vizsgán s kerültek át a pedagógus I. 

kategóriába (82, 85, 92 és 95 százalékos eredményekkel). Tanfelügyeleti ellenőrzésre az 

intézményvezetőt és a két tagintézmény-vezetőt jelölte ki az OH. Ami itt nehézséget okozott: 

az intézményvezetőt és a két tagintézmény-vezetőt érintő tanfelügyeleti ellenőrzés 

időpontjáról (június 8.) csak április második felében kaptunk értesítést, s így „versenyt 

futottunk az idővel”, hogy az ahhoz szükséges előkészítő feladatokat (lsd. önértékelés) időben 

elvégezzünk. 

A következő naptári évre meghirdetett pedagógusminősítésre az óvodából hárman, az 

általános iskolából pedig négyen jelentkeztek, illetve az ő jelentkezésüket el is fogadta az OH 

(1 gyakornok, illetve 6 pedagógus I. kategóriába sorolt kolléga). 

 

 

Személyi feltételek  

Pedagógusok, nevelő-oktató munkát segítők, gazdasági-technikai dolgozók 

számának és felekezeti megoszlásának alakulása 

Lényegi változás nem történt.  
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Személyi változások a beszámoló által érintett időszakban 

Óvoda: a nevelési évet 11 óvodapedagógussal terveztük, azonban egyik kollégánk 

szeptembertől – veszélyeztetett kismamaként – táppénzen volt. Miután az óvodapedagógusok 

finanszírozott létszáma 10,25 fő, így a vezetői órakedvezményt pedagógiai asszisztensünk 

segítségével tudtuk érvényesíteni.  

Korábban azért terveztünk 11 fővel, mert szeptemberben újra munkába állt egy gyed-ről 

visszatérő kolléga, de miután sok a fiatal kolléganő, tudtuk, többen készülnek az anyaszerepre, 

s nem szerettük volna, ha nevelési év közben óvodapedagógus nélkül maradtunk volna 

(városunkban és környékünkön folyamatosan hirdetnek óvodapedagógusi állásokat, ezért 

hosszabbítottuk meg inkább mindkét szerződéses kolléganőnk munkaviszonyát). 

Általános iskola: egy fő GYES-ről jött vissza. Továbbra is hiányzik matematika szakos 

kolléga, ezért nyugdíjas pedagógust alkalmazunk megbízási szerződéssel. Egy napközis 

nevelőnk nyugdíjba ment, helyére újat vettünk fel. 

Egy fő technikai dolgozó helyére újat vettünk fel. Két fő pedagógiai asszisztenssel bővítettük a 

létszámot.  

Eddig négy órában alkalmazott rendszergazdánk helyett teljes munkaidőben foglalkoztatott 

kollégát vettünk fel.  

Középiskola: Az előző tanév végén egy matamatika-informatika szakos kolléganő fordított 

hátat iskolánknak, pontosabban a szakmának és helyezkedett el egy nemzetközi gépipari 

cégnél mint informatikus. Helyette megbízási szerződéssel foglalkoztattunk egy informatika 

szakos tanárt, illetve a matematika-fizika szakos tanároknak kevesebb fizikaórát adtunk, s így 

egy fizika szakos óraadót is alkalmaztunk (szintén megbízási szerződéssel.  

A tanév végén még annyi változás történt, hogy május 8-tól nyugdíj előtti felmentési idejét 

tölti ének szakos középiskolai tanárnőnk – helyette óraadó pedagógust kértünk fel e tantárgy 

oktatására, illetve az idei tanév végén elköszöntünk még két matematika (mellette egyikük 

fizika, másikuk földrajz, illetve közgazdász) szakos kollégától – Brúderné Havasi Ibolya 

nyugdíjba vonul, fiatal férfikollégánk pedig visszautasíthatatlan ajánlatot kapott a 

versenyszférából. S bár matematikatanári állást folyamatosan hirdetünk, arra számítunk, hogy 

jelentkező hiányában az ő óráikat túlórában kell majd, hogy tanítsák kollégáink. 

Továbbképzések 

A tervezett továbbképzések közül több elmaradt azok közül, melyek kapcsán jeleztük 

érdeklődésünket az EPSZTI igényfelmérésekor – ez részben a mi hibánk, ugyanis az EPSZTI 

kérése az volt, erősítsük meg szándékunkat egy konkrétabb megkereséssel is, de ez az egyéb 

programok miatt mindig eltolódott, s végül is elmaradt. Amin viszont 2 kolléga is részt vett: 

intézményi önértékeléssel kapcsolatos, EPSZTI által tartott továbbképzés Budapesten; 

„Befogadás, elfogadás” című továbbképzés szintén Budapesten az EPSZTI szervezésében (1 

óvodapedagógus); illetve 4 óvodapedagógus vett részt a Soltvadkerten megrendezett, 20 órás, 

„Eltérő fejlődésű gyermekek fejlesztése” című továbbképzésen. Ami szintén sikeres volt: IKT-s 

továbbképzés Kalocsán (2 fő a középiskolából), DExam nyelvvizsgáztatói képzés Kiskőrösön 

(mivel 12 főt be tudtunk szervezni, s közülük hatan intézményünk dolgozói voltak, így a 

vizsgaközpont vállalta, hogy helyben tartja az érintettek számára ezt a 60 órás képzést).  

 

Tárgyi feltételek  

Épületek állapota 

Az óvoda épülete részben új, részben felújított, korszerű. Az állagmegóvás folyamatos, festés, 

kisebb javítások az év folyamán történtek. A csoportszobák tágasak, világosak, esztétikusak, a 

gyermekek életkori sajátosságainak megfelelően berendezettek. Az udvar szépen parkosított, 

részben gumilapokkal és térkővel borított, az udvari játékok 80%-ban megfelelnek az uniós 

szabványnak. Általános iskolánkban elkezdtük a folyosói ajtók cseréjét. A tanév kezdetére 
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elkészült két földszinti terem és a különálló épület régi szárnyának szigetelése. Megtörtént a 

sportcsarnok tetőterének burkolása, festése és az alsó tagozatos öltözők szellőző 

berendezéssel való felszerelése. A tagintézmény-vezetői irodából leválasztottunk 10 

négyzetmétert, ezzel a területtel a nevelői irodát bővítettük, s ide számítógépeket helyeztünk. 

Tagintézményünkben sor került a sportcsarnok és a kazánház teljes festésére is. S ami még 

várat magára: helyhiánnyal küzdünk, ezért szerettük volna az egyik szomszédos épületet 

megvásárolni s abban két csoportszobát kialakítani – sajnos az ingatlanvásárlást egyelőre el 

kellett halasztanunk. Középiskolánkban a tanév kezdetére 2 tanterem kapott új 

padlóburkolatot, illetve az egyik folyosószárny mosólábazatát és folyosói szekrényeit cseréltük 

ki. Novemberre elkészült a közgazdasági szakgimnáziumi képzésünkhöz szükséges új taniroda. 

Sor került vagyonvédelmi riasztórendszerünk felújítására és bővítésére is, emellett mind 

tanterületünkön, mind iskolaépületünkben több termet, helyiséget is átfestettünk. 

Eszközellátottság, beszerzések, selejtezések 

Komolyabb selejtezésekre idén nem került sor, ugyanakkor több IKT-s eszközt is vásároltunk a 

tanév során. Így általános iskolánk felszereltségét 5 db laptoppal és 5 db tablettel, illetve 

kondicionáló gépekkel gazdagítottuk. Középiskolánkban 5 projektort, a tanirodába pedig 17 

számítógépet, monitort vásároltunk. Emellett a tanirodán kívül két kisebb létszámú tanterembe 

vásároltunk új bútorokat (tanulói székeket és padokat), illetve a fizika szaktanterembe új 

szekrényeket A tanév során az óvodába intézményi forrásból 5 db laptopot, videokamerát, 

hűtőszekrényt vásároltunk, a tornaszobába klímát szereltettünk. Alapítványunk támogatásából 

multifunkciós fénymásolót és udvari mászókát, valamint karácsonyra játékokat kaptunk. Szülői 

adományokból a tornaszoba eszközeit bővítettük és a hinta fölé árnyékolót szereltettünk. 

Működtetési igények a beszámolási időszakra vonatkozóan 

Működtetési költségeinket fedezi az állami normatíva, azonban hosszú távon gondot jelenthet 

majd tanterületünk fenntartása (ezzel kapcsolatban kollégáimmal újabb bevételi  források után 

kutatunk); illetve szintén komoly teherként nehezedik ránk az ingyenes óvodai étkezésben 

részesülők magas létszáma. Adott beszámolási időszakban mindkét területet támogatta 

fenntartónk a tartalékalapból (összesen kb. 10 millió forinttal). 

Külső források bevonása az intézményfejlesztésbe, egyházi és állami pályázati 

eredmények (Munkatervi szempont) 

A még 2016 tavaszán benyújtott 355 millió forintos EFOP-os pályázatunk pozitív elbírálásban 

részesült, s jelenleg a kivitelezéssel kapcsolatos közbeszerzés eljárás eredményhirdetésénél 

tartunk (s reményeink szerint már csak napok kérdése a projekt fizikai megvalósításának 

kezdete). A fenntartónk által meghirdetett eszközfejlesztési pályázatra egy 19 millió forintos 

pályázati anyagot nyújtottunk be, bízva annak kb. 63 %-os támogatottságában (udvari játékok 

az óvodába, általános iskolába; tantermi bútorok, falburkolat négy gimnáziumi tanterembe). 

 

A beszámolási időszak kiemelt feladatainak megvalósulása 

Gyermekek, tanulók létszámának és felekezeti megoszlásának alakulása 

Arányaiban megegyezik a tavalyi adatokkal. Általános iskolánkban tanulóink 53 %-a 

evangélikus, 28 %-a katolikus, 6 %-uk református, illetve 11%-uk vagy egyéb felekezetekhez 

tartozó, vagy etikát tanul.  

Óvodánkban a gyermekek októberi létszámához képest a tanév végére csökkenés történt 

(122 főről 118 főre), azonban az evangélikusok száma változatlanul 78 fő maradt (66%; ami 1 

%-kal magasabb az előző évinél).  
Középiskolánkban evangélikus tanulóink aránya az elő tanévi 40%-ról 43%-ra emelkedett, 

miközben tanulói létszámunk csak 1%-kal (5 fő) csökkent ugyanezen időszak alatt.  
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A tanév közbeni gyermeklétszám mozgásának (távozás, beiratkozás) okai, 

lemorzsolódás helyzete 

Óvoda: tanév közben távozott 5 (oka: elköltözés), beiratkozott 1 gyermek. A nevelési év 

végén iskolába iratkozott 39 gyermek, illetve felvételt nyert: 43. Általános iskola: a tanév 

során hatosztályos gimnáziumba 16 tanulónk iratkozott, más iskolába távozott 6 fő, érkezett 2 

fő. Két tanulónk – szülői kérésre - továbbra is magántanulói státuszban van. Középiskola: 

egészségügyi okok miatt két tanuló magántanulói státuszba került, az igazolatlan hiányzások 

magas száma miatt 2 tanulói jogviszonyt megszüntettünk (13. és 11. évfolyamon); szintén a 

13. évfolyamról kimaradt egy tanuló; illetve költözés miatt távozott és érkezett is egy-egy diák. 

S bár még október 1. előtt, de már tanévkezdés után érkezett hozzánk egy súlyos 

mozgásszervi fogyatékossággal élő 9. évfolyamos tanuló, aki nehéz szociális helyzete miatt 

eredetileg egy olyan vidéki középiskolában kezdte tanulmányait, ahol kollégiumi ellátást is 

ígértek neki, azonban két hét után gyakorlatilag elküldték, mondván, 24 órás felügyeletet 

igényel. Iskolánk nem akadálymentesített, ráadásul a tanuló állandó segítséget igényel, ennek 

ellenére vállaltuk oktatását, ugyanis kiskőrösi, ráadásul nagyon szorgalmas. 

Továbbtanulás, iskolába lépés 

A 48 tanköteles gyermek közül 39 iratkozott be iskolába, 9 szülői kérésre még az óvodában 

marad. 8. osztályos általános iskolásaink továbbtanulása a következő módon alakult: 

gimnáziumba nyert felvételt 24 tanuló (40%); szakgimnáziumba 22 (37%), illetve 

szakközépiskolába 14 tanuló (23 %). Középiskolásaink idei felvételi eredményeit még nem 

ismerjük – reméljük, a korábbi évekhez hasonlóan most is a végzettek több mint 80%-a 

kezdheti majd meg tanulmányait valamelyik felsőoktatási intézményben. 

Fegyelmi eljárások 

Az idei tanévben nem volt.  

 

Mulasztott órák, napok 

Arányaiban az előző évekhez képest jelentős változás nem volt. Ugyanakkor 1 ötödik osztályos 

tanulónk igazolatlanul 78 órát, igazoltan 689 órát mulasztott, ezért az évfolyamot köteles 

megismételni; illetve igazolatlan óráiknak magas száma miatt két (már nem tanköteles 

tanulónak) tanév közben megszüntettük a tanulói jogviszonyát intézményünkben. 

Intézményen kívüli rendezvények szervezése, azokon való részvétel 

Általános iskola: A különböző városi rendezvényeken - pl. AGRÁR EXPO, Adventi 

hangverseny, Városalapítók Napja és a Márton-napi kemenceavató - rendszeresen szerepeltek 

tanulóink.  

Középiskola: Kiállítóként részt vettünk az AGRÁR-EXPO-n, a keceli országos virágfesztiválon; 

a szüreti napokon a borutcában iskolánk külön standon kínálta termékeit; a városi napok 

keretében rendezett országos rétesfesztiválon 8.A osztályos tanulóink képviselték iskolánkat. A 

környéken nincs olyan borverseny (pl. Országos Cserszegi Borverseny, Nemzetközi Kadarka 

Borverseny, Miklós-napi országos borverseny Kunszentmiklóson, országos borverseny Izsákon 

stb.), ahol diákjaink ne segítenének a felszolgálásban, illetve boraikkal is vállalják a 

megmérettetést ezeken a felnőtt szakemberek részére meghirdetett versenyeken.  

Ami ebben a tanévben újdonság volt számunkra: egy első alkalommal meghirdetett nemzetközi 

szörpverseny kapcsán is felkérést kaptak iskolánk szakgimnáziumi tanulói. 

 Fontosnak tartjuk, hogy a különböző városi rendezésű kulturális programokon, ünnepségeken 

is képviseltessük intézményünket, sőt a korábbi évekhez hasonlóan ebben a tanévben is mi 

adtuk az 1956-os forradalom és szabadságharc tiszteletére rendezett városi ünnepség irodalmi 

műsorát. 
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Gyermekvédelmi feladatok 

Intézményi szinten négy kolléga kíséri figyelemmel a hátrányos, halmozottan hátrányos és 

védelembe vett gyermekeket; folyamatos a kapcsolattartás a szülőkkel, Gyermekjóléti 

Szolgálattal és a Járási Gyámhivatallal. S míg pl. korábban a középiskolában csak igazolatlan 

mulasztások miatt volt szükség a helyi gyermekjóléti szolgálattal való megkeresésére, idén már 

egy tanulónk labilis családi helyzete miatt is kértük e szervezet munkatársainak segítő 

közreműködését.  

Az óvodában egy kirívó eset jelentett folyamatosan problémát.  

Gyermek-és tanulói balesetek, és az azok megelőzésére tett intézkedések 

Nagyobb baleset nem történt, folyamatosan ellenőrizzük a helységek, eszközök állapotát. 

Diákönkormányzat tevékenységének értékelése 

Intézményünkben két diákönkormányzat is működik. Az általános iskolai aktívan részese volt 

minden gyermekeket érintő program szervezésének (pl. DÖK-nap, teremszépségverseny, 

bálok, tanulói ügyelet). A középiskolai DÖK két tagja és a diákönkormányzatot segítő tanár 

számára az év idén is egy, az aszódi evangélikus középiskolában megrendezett 

diákparlamenttel kezdődött. E diákszervezet őszi programjai közül legfontosabb az a 

fotópályázat, melynek eredményeként a következő tanévre készíttettünk egy saját iskolai 

naptárt. A második félévben vezetőváltás történt – Szabó Nikol 12. évfolyamosként  már 

inkább a tanulásra akart koncentrálni, így helyette a 10.D osztályos Schuller Grétát 

választották meg diákjaink e diákszervezet élére.  

Tanórán (óvodai nevelésen) kívüli programok, szabadidős tevékenységek 

Szakkörökön, sportkörökön vehetnek részt az iskola tanulóink. Nagy létszámban vettek részt 

színház- és hangverseny látogatásokon, mozielőadásokon, kerékpártúrákon, 

osztálykirándulásokon, a szülők bevonásával tartott családi napokon, táborozásokon.  
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A nevelő-oktató munka eredményeinek mérése-értékelése 

Tanulmányi eredmények és azok változásának tendenciái 

Általános iskola: 2 tanulónk sikeres Junior, 1 tanulónk komplex középfokú nyelvvizsgát tett 

német nyelvből. A D.D.D. Országos Idegen nyelvi levelező versenyen iskolánk nívódíjat nyert. 

 111 tanulónk kitűnő tanulmányi eredményt ért el (20%), 3 tanulónk bukott tanév végén 

(0,7%), ők augusztusban javító vizsgát tehetnek, 1 tanulónk mulasztásainak magas száma 

miatt köteles évfolyamot ismételni (Az előző tanév végén 10 fővel volt több a kitűnő és eggyel 

a bukott tanulók létszáma.) 

Középiskola: kitűnő eredményt ért el 31 tanulónk (6 %), javítóvizsgára bukott 14 fő (2%; 1 fővel 

kevesebb, mint tavaly), s akár az előző tanév végén, most is egy tanulónak kellett évet ismételnie. 
Országos mérések (kompetenciamérés, NETFIT), érettségi vizsgák eredménye, 

értékelése  

 Az országos kompetenciamérésen 2016-ban 60 hatodikos és 52 nyolcadikos általános 

iskolás tanulónk vett részt. Eredményünk az országos átlagtól nem tért el szignifikánsan: 6. 

évfolyamon matematikából 1511 (országos: 1486), szövegértésből 1538 (1494), 8. 

évfolyamon matematikából 1554 (1597) szövegértésből 1559 (1568). 

Az alapszintet el nem érő tanulóink aránya: 6. évfolyamon matematikából 25%, 

szövegértésből 18,3%, 8. évfolyamon matematikából 49,9% szövegértésből 36,5%, ami az 

országos átlagtól jobb a hatodik évfolyam esetén, és lényegesen nem tér el a nyolcadik 

évfolyamot vizsgálva. 

NETFIT: általános iskolás tanulóink állapotát jól jellemzi, hogy 3 területen (Testtömeg-index, 

Testzsír százalék, Állóképességi ingafutás) vannak csak a „fokozott fejlesztés szükséges” 

kategóriában 8 , 9 illetve 14 %-ban. Többségük az egészséges zónában helyezkedik el. 

Az eredmények értékelése és elemzése a tanévzáró értekezleten megtörtént 

Középiskola: Az országos kompetenciamérésen hat évfolyamos gimnazistáink közül 33 

nyolcadikos tanuló vett részt. Ők egy nagyon erős évfolyam – ezt érezzük mi is, a felmérések 

is ezt bizonyítják. Az ő teljesítményük szignifikánsan magasabb minden viszonyításban, 

csupán korábbi eredményeikhez képest nem javítottak, de nem is rontottak.  

Hat évfolyamos képzésünkben a 10. évfolyamról a mérésen 31 diák vett részt.  Eredményeik 

matematikából és szövegértésből egyaránt magasabbak az országos átlagtól, lényegesen nem 

térnek el saját iskolatípusukhoz és a korábbi mérésekhez képest.  

Négy évfolyamos gimnazistáink közül 50 tízedikes vett részt a felmérésben. Teljesítményük 

matematikából és szövegértésből is az országos átlag feletti, a négy évfolyamos 

gimnáziumoknak és a közepes négy évfolyamos gimnáziumoknak megfelel, illetve 

matematikából kissé magasabb. 

A jelentésben szereplő 24 szakközépiskolás tanulónk eredménye nem tér el szignifikánsan 

sem az országos átlagtól, sem saját iskolatípusuk átlagától, de matematikából gyengébben 

teljesítettek korábbi eredményükhöz képest. 

Az evangélikus iskolák körében is hasonló helyet foglalnak el tanulóink, mint az országos 

mérésekben: a hat évfolyamosok átlag felettiek, a négy évfolyamosok átlagosak, míg 
szakközépiskolásaink kissé gyengébben szerepeltek. 

 Az alapszintet és a minimumszintet el nem érő tanulók aránya a megfelelő iskolatípushoz 

képest általában alacsonyabb vagy hasonló, csak matematikából magasabb a hat 

évfolyamosoknál a tízedik évfolyamon. 

Több évet követve tanulóink teljesítménye jónak mondható, korábbi mérési eredményüknek 

megfelel, a családi hátterük alapján várható eredménytől általában jobb. Ezek alapján 
feladatunk a szinten tartás, illetve a szakközépiskolások esetében a felzárkóztatás. 
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NETFIT: a középiskolában 184 fiút és 291 lányt mértek kollégáim. Megállapításaik: testtömeg-

indexük alapján a 14 éves fiúk teljes mértékben fejlesztésre szorulnak, kis mértékben 

serdültek, általában alacsony a BMI indexük. A 15 és 16 éves tanulók közül viszont többre 

jellemző már a magas indexszám, vagyis az elhízás. 

Ezt igazolják a magas testzsír százalékok is, ami a tanulók nem megfelelő táplálkozásának a 

következménye. Erről beszélni kell a tanulókkal, akár osztályfőnöki óra keretén belül is. 

Állóképesség: szinte minden korosztálynál problémás terület, bár itt valószínűleg 

alulmotiváltság jellemezte a tanulókat (ennél többre képesek, de mivel erre nem kapnak 

osztályzatot, nem hozták saját teljesítményüket). A többi kategóriánál nagyon jó eredmények 

születtek, gyakorlatilag senki nem került „fokozott fejlesztés szükséges” zónába. 

Érettségi vizsga eredményei: a vártnak megfelelően alakultak. Ennél az évfolyamnál már 

korábban is több diákra jellemző volt a felületesség, irreális önértékelés. Sajnos néhányan 

most is rosszul mérték fel képességeiket és vállalták az emelt szintű megmérettetést, ami 

látszik eredményeiken is. Ugyanakkor voltak pozitív meglepetések is: így pl. a 12.D 

osztályban 4 kitűnő eredmény is született, köztük egy olyan diáknak is, aki BTMN-esként 

végezte középiskolai tanulmányait. 

Belső –helyi tantervben, pedagógiai programban foglalt- mérések, vizsgák 

(óvodában iskolaérettségi vizsgálat) eredménye 
Belső mérési szempontjaink a következők: tanulmányi eredmények, versenyeredmények 

(összehasonlítva az előző évekével); a központi mérések közül különösen fontos 

visszajelzések számunkra a DIFER és a kompetencia-, idegen nyelvi, Netfit-mérés 

eredményei, illetve tanulóink érettségi vizsgán nyújtott teljesítménye.  Fontos mérési 

eszközként tekintünk továbbtanulási mutatóinkra is, illetve az "Év osztálya" nevű, egész 

tanéven keresztül zajló osztályok közötti komplex (tanulmányi eredmény, tanórán kívüli 

programok stb.) versenyünkre, ami a középiskolában már hagyományosnak mondható, az idei 

tanévben azonban már az általános iskolánkban is meghirdettük.  

A központi vizsgákon kívül idén is szerveztünk néhány önként vállalt is: a nemzetiségi nyelvet 

tanuló 4. és 6. osztályos általános iskolásaink német nyelvből tettek írásbeli és szóbeli 

vizsgát, illetve 10. évfolyamos középiskolásaink számára három, illetve négy tantárgyból (ez 

utóbbit a hatosztályos gimnazistáknak) szerveztünk ún. „kisérettségit”.  

Az óvodában minden tanköteles korú gyermeknél elvégezzük a DIFER mérést. A kiértékelést 

követően szülői értekezleten és egyéni fogadóóra keretében tájékoztattuk a szülőket a mérés 

területeiről és az elért eredményről. 39 gyermek érte el a befejező szintet, ők szeptemberben 

megkezdik általános iskolai tanulmányaikat. 

Nevelő-oktató munka eredményei, felvetődő problémák 

Az elért eredmények tükrözik az iskolában folyó nevelő - oktató munka színvonalát. Felvetődő 

problémánk a nevelő munka területén van. Sajnos egyre több az olyan tanulónk, aki 

valamilyen nevelési, magatartási, beilleszkedési problémával küzd. Folyamatosan tartjuk a 

kapcsolatot a szüleikkel, iskolánk pszichológusával és az egyéb szakmai szervezetekkel. 



  

11 

 

Az intézményben folyó munkavégzés értékelése, ellenőrzése 

Az önértékelési1 program megvalósulása  

 Miután az informatikai támogatófelület s a módosított önértékelési kézikönyv csak december 

végére készült el, így ezzel a programmal csak tavasszal kezdtünk el foglalkozni, s végül is 

csak az intézményvezetői önértékelésekkel készültünk el. Ami megnyugtató számunkra: az 

ehhez szükséges informatikai felület jól „vizsgázott”, alapvetően jól kezelhető, áttekinthető.  

Belső ellenőrzési rendszer működése, a tervek megvalósulása 

A vezetői ellenőrzés kiterjedt a pedagógusokra, az adminisztratív és technikai dolgozókra. A 

pedagógiai munka területén ellenőriztük a tanórákat. A vezetőség és az 5 mentor pedagógus 

az általános iskolában 71, a középiskolában 48 tanórát látogatott, míg az óvodavezető 7 

óvodapedagógus foglalkozásain vett részt. A középiskolai munka ellenőrzése részben a 

folyamatos vizsgáztatásokon keresztül is megvalósult – lsd. osztályozóvizsgák, kisérettségik, 

ECDL-vizsgák, érettségi és szakmai vizsgák, versenyeredmények.  

A beírási naplók, diginaplók, törzslapok vezetése, az étkezés és a tankönyvellátás 

adminisztrációs vezetésének ellenőrzése szintén kiemelt feladat volt ebben a tanévben is –  

főleg mert idén több külső ellenőrzés kapcsán is előkerültek ezek a dokumentumok. Ami 

tanulságos számomra: amiről azt gondolnánk, hogy már rutinfeladat a pedagógusok számára, 

sokszor az is nehézséget okoz számukra, s muszáj évről évre mindent pontosan utasításban 

kiadni - pl. a bizonyítványok adminisztrációja vagy a naplóba írandó érdemjegyek száma 

kapcsán is.  

Az óvodában a csoportnapló digitálisan történő vezetése 1-2 kollégának okozott kezdeti 

nehézséget, a gyakorlottabb pedagógusok segítséget nyújtottak a szerkesztésben. Itt a 

dokumentumok ellenőrzésére (formai, tartalmi-szakmai, esztétikai) szempontok alapján 

kétszer került sor. 

Technikai dolgozóink munkáját az épület és a környezet tisztaságának ellenőrzésével tudjuk 

értékelni. Ez általában folyamatos, s míg a közvetlen feladatok kijelölése mindig személyes 

megbeszélés keretében történik, az ellenőrzések szóbeli értékelése csak akkor 

elmaradhatatlan, ha valamilyen hiányosságot észlelünk. 

A pénzügyi-gazdasági ellenőrzés szintén folyamatos. Az egyes műveletek, folyamatok 

ellenőrzése megszakítás nélküli (pl. számla-felülvizsgálat, utalványozási rend betartása, a 

számlák határidőben való átutalása, a számvitel-politika betartása).   

Intézményvezetői, magasabb-vezetői ellenőrzési terv megvalósulása 

Az éves munkatervben 5 ellenőrzési területet emeltem ki: tantárgyfelosztás, elektronikus 

napló, kiemelt figyelmet érdemlő tanulók ellátása, pedagógusok önértékelése, munkaidő 

elszámolása. Ebből négy ellenőrzése, szükség szerinti korrigálása megtörtént, azonban a 

pedagógusok önértékelését nem kezdtük el, ugyanis a hozzá szükséges informatikai támogató 

felületet és átdolgozott Önértékelési kézikönyvet az OH a tervezettnél lényegesen később tette 

elérhetővé számunkra. 

Munkaszervezés, információáramlás értékelése  

Az általános iskolában és a középiskolában hétfőnként vezetőségi megbeszélés van, illetve 

szinte minden hónapban van olyan program, ami intézményegységenkénti nevelőtestületi 

megbeszélést igényel - ezeken általában pontosítjuk is az adott feladatok kapcsán az egyes 

felelősségi köröket. A minél frissebb információátadás-fogadás érdekében próbáljuk rászoktatni 

kollégáinkat az intézményi honlap figyelésére, az e-mailek rendszeres ellenőrzésére. 

Intézményi szinten a vezetőség tagjai (igazgató, tagintézmény-vezetők, igazgatóhelyettesek, 

gazdasági vezető) szinte napi kapcsolatban állnak egymással, emellett azonban tudatosan 

szervezünk vezetőségi megbeszéléseket is, melyek előnye, hogy ott nem csak az aktuális 
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feladataink kerülnek szóba, hanem valamilyen szinten értékelünk és irányt is kijelölünk. 

Intézményünkben két iskolalelkész biztosítja az iskola keresztény arculatának kialakítását - 

velük (tagintézményi szinten) szintén biztosított a napi kapcsolattartás.  

Intézményvezetőként a székhelyen szinte bármikor elérhető vagyok a kollégák számára, így az 

információáramlás ott személyesebb, ugyanakkor e-maileken keresztül minimum heti szinten a 

tagintézményi kollégákkal is rendszeresen kommunikálok. Az egyes intézményegységekben a 

tagintézmény-vezetők mind a kollégák, mind a szülők számára napi szinten elérhetőek, így 

ilyen szempontból az információáramlás gyors és folyamatos is. A személyes és online 

információátadáson kívül (ez utóbbit bővítettük általános és középiskolás facebook-profilokkal 

is)  hirdető táblákat is használunk az egyes intézményegységek bejáratainál, illetve a 

középiskolában a hétfői áhítatokon is elhangoznak a heti programtervek. Úgy gondolom, 

minden adott ahhoz, hogy az információk eljussanak az érintettekhez. 

Külső ellenőrzések (tanulmányi, szakmai, törvényességi) főbb megállapításai, 

következményei 

Általános iskolánkban, óvodánkban az ÁNTSZ tartott ellenőrzést, illetve az általános iskolában 

sor került még egy, az iskolagyümölcs-programmal kapcsolatos ellenőrzésre is – egyiknél sem 

tártak fel hiányosságokat, apró korrekciós intézkedéseket javasoltak csak (pl. mérleg vásárlása 

az ételadagok pontosabb kiméréséhez), illetve elismeréssel szóltak az 

intézményegységeinkben megfigyelhető rendről, tisztaságról. 

Miután a bor jövedéki terméknek minősül, így tanterületünkön NAV-ellenőrzésre került sor 

(mindent rendben találtak), illetve ebben a tanévben is volt katasztrófavédelmi ellenőrzés is. 

Törvényességi ellenőrzést tartott középiskolánkban az OH (közösségi szolgálatos 

adatszolgáltatásunkat követte az a helyszíni ellenőrzés, amit végül is azzal a megállapítással 

zártak, hogy ennek dokumentálása példaértékű intézményünkben).  

Június 8-ára írta ki az OH az intézményvezetői tanfelügyeleti ellenőrzéseket, melyek végül is 

rendben lezajlottak. 

A MEE belső ellenőre februárban járt nálunk, korrekciós javaslatait igyekszünk beépíteni 

mindennapos gyakorlatainkba. 

Idén zajlik a fenntartó által kétévente megszervezett intézményvezetői értékelés – ennek 

zárása júliusra várható. 

 

Intézményi fejlesztési feladatok kijelölése 

Munkaközösségi foglalkozásokon, tanév végén intézményegységenkénti nevelőtestületi 

értekezleteken elemeztük a felmerült problémákat, tantárgyankénti és személyenkénti 

követelményrendszert és haladást. A tapasztalatok tükrében augusztusban térünk vissza a 

konkrét fejlesztési feladatok meghatározására. 

 

Külső kapcsolattartás  

Egyházi intézményekkel 

Óvoda: Saját intézményünkön belül az általános iskolával az eddig kialakított programokon 

keresztül tartja szorosabban a kapcsolatot (Vackor-nap, szülői értekezlet, karácsonyi 

istentisztelet, ballagás). 

Baráti kapcsolatot ápolunk a Soltvadkerti Egyházi Óvodával, kölcsönösen meghívjuk egymást 

rendezvényeinkre (kicsik avatója, szülők-nevelők bálja, mesenap, versmondó nap). Az 

evangélikus egyház óvodák vezetőivel, pedagógusaival a különböző szakmai konferenciákon és 

a NYEPA-n találkozhatunk. 

Jó kapcsolatot ápolunk a helyi evangélikus egyházközség fenntartásában működő idősek 

otthonával – az októberi idősek napján óvodásaink (sőt iskolásaink is) rendszeresen műsorral 

köszöntik az otthon lakóit. 

Iskola: tanulóink a közösségi szolgálat keretében is rendszeresen bekapcsolódnak a különböző 
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egyházi intézmények (gyülekezet, szeretetotthon) munkájába. A különböző egyházi iskolák 

által szervezett tanulmányi versenyeken, továbbképzéseken is egyre nagyobb létszámban 

vesznek részt diákjaink, dolgozóink. Pedagógusaink közül van, aki a helyi gyülekezet cserkész-

programjainak lebonyolításakor vállal aktív szerepet, illetve pedagógusaink közül van, aki a 

református gyülekezet kórusában énekel, illetve van, aki a Gospel Sasok tagja; tavaly a 

középiskolában megalakult a magyarul „Lyukasóra” nevű kórus, melynek tagja iskolalelkészünk 

és kántorunk mellett egy katolikus hitoktató, illetve egy szintén katolikus kémia és biológia 

szakos tanár. 

Más közintézményekkel (helyi és regionális közgyűjtemények, művelődési 

központok) 

A város minden oktatási-, művelődési-, és sportintézményével folyamatos a kapcsolatunk. 

Nagycsoportos óvodásaink havonta járnak a városi könyvtárba, illetve valamennyi korosztály 

rendszeresen vesz részt a helyi művelődési ház, illetve helyi múzeumok által szervezett 

programokon. Fontos számunkra Kiskőrösi Óvodákkal való jó kapcsolat megőrzése, erősítése. 

Számos programon, nyílt napon vettek részt kollégáink, gyermekeink( rajzpályázat, környezeti 

vetélkedő, ovi zsaru, Márton nap).  

Kistérségi vonzáskörzettel rendelkező iskolaként fontosnak tarjuk a járásunk területén 

található egyéb oktatási intézményekkel való aktív együttműködést is: közös versenyeken 

szervezünk, illetve részt veszünk egymás fontosabb programjain. Különösen jó kapcsolatot 

ápolunk a Petőfi Szülőház és Emlékmúzeum igazgatójával és dolgozóival, így közös 

programunk pl. a költészet napján megrendezésre kerülő versmaraton.  

Intézményünket képviselni szoktam városunk többi iskolájának legfontosabb ünnepségein - 

mint ahogy az ottani vezetők is megtisztelik a mi ballagásainkat, szalagavató ünnepségünket. 

Óraadó tanárokkal szintén évek óta segítjük egymás munkáját.  

Nemzetiségi nyelvoktató programunk kapcsán a bajai német nemzetiségi gimnáziummal 

épített ki általános iskolánk nagyon jó kapcsolatot, illetve akikkel szintén sok közös 

programunk van, sőt akiktől sokszor anyagi támogatást is kapunk rendezvényeinkhez: a helyi 

német kisebbségi önkormányzat. Ebben a tanévben pl. a következő programjainkat 

támogatták: Bábeli zűrzavar című projekthét, Deutsche Bühne előadása, Trachttag, bécsi 

kirándulás, jutalomkirándulás németeseknek és a görög cserediákoknak, német cserediákok 

fogadása, Bajára kirándulás, iskolalátogatás, Márton-nap, német Mikulás, sváb településekre 

kirándulás, óvodai szavalóverseny. 

 

Pedagógiai szakszolgálatokkal, tanulási képességet vizsgáló szakértői bizottsággal 

A logopédiai feladatok ellátása az EGYMI utazó pedagógusa által biztosított, s ugyancsak az 

EGYMI fejlesztő pedagógusai foglalkoznak az SNI-s tanulókkal. Megfelelő a kapcsolatunk a 

Nevelési Tanácsadóval, az intézményünkből küldött gyermekeket maradéktalanul ellátják. 

Elsősorban a BTMN-es gyermekek felülvizsgálatát és az iskolaérettség megállapításához 

szükséges vizsgálatokat kértük. Az SNI-s  gyermekek felülvizsgálati kérelmét a kecskeméti 

Szakértői Bizottsághoz továbbítottuk. 

Szakmai szervezetekkel 

Az EPSZTI, illetve a NOO munkatársain keresztül folyamatosan kapjuk az információkat 

(konferenciák, továbbképzések, e-mail).  Emellett szakközépiskolai képzési profilunk miatt 

kapcsolatban állunk a Bács-Agrárkamarával és a MAKESZISZ-szel.  

 

Gyermekjóléti intézményekkel 

Az általános iskolában 2, az óvodában és középiskolában 1-1 kolléga kíséri figyelemmel a 

hátrányos és a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekeket, illetve tartja a kapcsolatot 

rendszeresen a Gyermekjóléti szolgálattal. Sajnos egyre több a nehézségekkel küzdő gyermek, 

így idén már a középiskolából is kellett kérnünk a helyi Gyermekjóléti szolgálat segítségét 
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(korábban innen csak az esetleges igazolatlan hiányzások miatt kerestük őket).  

Gyámhatósággal, más kormányhivatali szervekkel 

Gyermekvédelmi felelőseink eseti kapcsolatban állnak a Járási Gyámhivatallal. 

 

Szülői szervezetekkel 

A nagy intézményi szülői munkaközösség főleg a különböző véleményezési joggyakorlás 

kapcsán tevékenykedik, egyéb területen aktivitásukat a szülői szervezetek inkább 

intézményegységenként fejtik ki. A tagintézményi szülői munkaközösségek rendszeresen részt 

vesznek a gyermekek programjain, sőt azokon (Mikulás-nap, szülők-nevelők bálja, 

pedagógusnap, adventi téri adománygyűjtés) sokszor aktív szervező munkát is végeznek. 

Intézményi szinten idén is több mint 1000 vendég vett részt a tagintézményenként 

megrendezett bálokon, melyeken intézményegységeink jelentős adományokkal gazdagodtak.  
Fenntartó egyházi önkormányzati szervvel (presbitérium, közgyűlés) való 

kapcsolattartás 

Országos fenntartású intézményként a MEE Nevelési és Oktatási Osztályán keresztül, közvetve 

van kapcsolatunk az Országos Presbitériummal. 

MEE országos irodája Nevelési és Oktatási Osztályával való kapcsolattartás 

A földrajzi távolság miatt telefonon és e-mailen keresztül kommunikálunk inkább – ez azonban 

sokszor inkább gyorsítja az ügyintézést, mint lassítja, hiszen a felmerülő kérdésekre általában 

1-2 órán belül választ kapok (vagy szükség szerint adok). 

Pedagógiai-szakmai szolgáltató intézményekkel (pl. EPSZTI) való kapcsolattartás 

Intézményünk pedagógiai szolgáltatója az EPSZTI, melynek szakértői az idei tanévben is 

nagyon sok kérdésben nyújtottak segítséget számunkra, emellett több olyan továbbképzést is 

szerveztek, melyeken nemcsak pedagógusaink, de pl. óvodai dajkáink is részt vettek. Az idei 

tanévben már a megyei POK-tól is több szakmai programra kaptunk meghívót. 

Gyülekezetekkel való kapcsolattartás 

A MEE intézményeként elsődleges célunk és feladatunk a helyi evangélikus egyházközséggel 

való kapcsolattartás, kapcsolatépítés, melynek keretében mind óvodás, mind iskolás 

gyermekeink A gyülekezettel való kapcsolatépítést szolgálják a januári teaestek, melyek 

keretében összesen kb. hatszázan vettek részt idén ilyen alkalmon intézményünk tanulói, 

családtagjai közül.  

Iskolalelkészeink, óvodai hitoktatónk (aki egyébként a gyülekezet kántora) a különböző nyári 

gyülekezeti táboroztatásból is kiveszik részüket, s így természetesen főleg az intézményünkbe 

járó gyermekek, tanulók azok, akikre ezeknél a programoknál számíthatnak. 

Pedagógusaink közül már öten tagjai a Gombárné Farkas Ildikó (óvodai hitoktatónk) által 

vezetett énekkórusnak, sőt tagjai közt egy középiskolás diákot is tudhatunk. 

Az egyéb gyülekezetek közül a helyi katolikusokkal van még szorosabb kapcsolatunk, akik 

kiemelt ünnepeikre külön is meg szokták hívni mind dolgozóinkat, mind tanulóinkat. 

 

Összegzés, értékelés, a következő nevelési év fő feladatainak meghatározása  

(rövid, pár mondatos beszámoló) 

Tartalmas, programokban gazdag, s pénzügyileg is eredményesnek mondható tanévet zártunk, 

a kitűzött célokat és feladatokat sikeresen megvalósítottuk. Az új kollégák beilleszkedése 

zökkenőmentesen zajlott, a tanév közbeni személyi változások sem okoztak nagyobb 

feszültséget, fennakadást. Ami inkább nehezítette ezt a tanévet: az egymást követő 

ellenőrzések, az óvoda fenntartóváltással kapcsolatos elképzelések, illetve valamilyen szinten 
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feszültséget teremtett a garantált bérminimum emelése is a nem pedagógusként 

foglalkoztatottak körében 

A következő tanévben fő feladatunk a szakmai munka színvonalának megőrzése, a külső és 

belső ellenőrzéseknek történő megfelelés lesz – ezek közül külön is kiemelném a pedagógusok 

önértékelését, ugyanis ezzel kapcsolatban eddig még nagyon a kezdeti lépéseknél tartunk. 

Változatlanul fontos feladatunknak tartom az arányosabb tehermegosztást, amit nehezít, hogy 

a szakos ellátottság biztosítása miatt nem egyforma az egyes kollégák leterheltsége. A 

munkaerő-gazdálkodás kapcsán komoly kihívást jelent számomra a mezőgazdasági 

szakmacsoportban dolgozó, szakmai tárgyakat oktató pedagógusok foglalkoztatása, ugyanis az 

ezen a területen lejátszódó drasztikus gyereklétszám-csökkenés miatt egyre kevesebb 

óraszámban van szükségünk a munkájukra. Másik oldalról viszont tanárhiánnyal küzdünk 

(matematika, fizika). 

S amire szintén kiemelt figyelmet kell fordítanunk: az igazolatlan órák számának csökkentése, 

illetve az emelt szintű érettségit választók számának növelése a középiskolában.  

Néhány az intézmény erősségei közül 

Többségében szakmailag felkészült, elhívatott pedagógusok intézményünk dolgozói; tanulóink 

neveltségi szintje a kívülállók visszajelzései szerint dicséretes; ökumenikus 

szemléletmódunknak köszönhetően nagyon jó a kapcsolatunk a helyi katolikus, református, 

pünkösdi és baptista gyülekezetekkel, vezetőikkel; kiváló infrastrukturális háttér, felszereltség; 

pénzügyi mutatóink; kapcsolatunk a médiával; gyorsan tudunk és merünk reagálni a külső 

körülmények változásaira. 

Néhány azok közül az eredmények közül, amire az intézmény a legbüszkébb 

Az idei évben DExam nyelvvizsgahely lettünk, s már lezajlottak az első középfokú nyelvvizsgák 

iskolánkban. 

Tanulóink versenyeredményei közül a legbüszkébbek az OKTV döntőjébe jutott és ott 18. és 

37. helyezést elért Ungvári Brigitta 11.A osztályos diákunk teljesítményére vagyunk (magyar 

nyelvből és német nyelvből). 

Infrastrukturális fejlesztéseink közül kiemelném az új tanirodát, illetve az általános iskolában a 

sportcsarnok padlásterének részbeni hasznosítását, illetve az új TÉT-es szaktantermet. 

Sikeresek közösségi programjaink is, melyek közül szalagavató ünnepségünk és gimnáziumi 

jótékonysági bálunk nemcsak a városban, de a szomszéd településeken is kiemelt eseménynek 

számítanak. 

Öröm számunkra, hogy a nálunk megrendezett Országos Óvodai Szakmai Nap kapcsán 

(intézmény - EPSZTI- tantárgygondozó együttműködése)  az elégedettségmérés eredménye 

97-100%-os volt. 

Nyertes pályázataink közül kiemelném a 355 milliós EFOP-os pályázatot, illetve a német 

kisebbségi önkormányzathoz benyújtott támogatási kérelmeinket; illetve van egy olyan egyéni 

siker, mely kapcsán szerepünk csak közvetett: iskolánk technikai dolgozója, Suba Róbert 

ezüstéremmel tért haza ősszel a paralimpiáról.  

Tanulóink kompetenciamérésen elért eredményei kapcsán büszkék vagyunk arra, hogy az 

intézményünk által hozzáadott érték mértékét az elemzők az elvártnál magasabbnak találták. 

 

 

Kelt: Kiskőrös, 2018. április 4-én 


