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1. Az intézmény gazdálkodása: 

 

2013. szeptember 1-jétől december 31-ig 

 

Beadás 

ideje 
Cím Téma 

Igényelt tá-

mogatás 

Kapott támoga-

tás 
Tartalma 

2013. 

03.12. 

Emberi Erőforrások 

Minisztériuma 

„Határtalanul 

BGA-13-HA-01” 
575.000.- 575.000.- 

II. Rákóczi Ferenc öröksége 

Kárpátalján tanulmányi 

kirándulás 

(2014.06.06-2014.06.08.) 

 

2014. január 1-jétől június 30-ig 

 

Beadás 

ideje 
Cím Téma 

Igényelt 

támogatás 

Kapott támo-

gatás 
Tartalma 

2014. 

04.29. 

Magyar Cetelem 

Bank 
„Zöld Suli Program” 499.872.- nem nyert 

Udvar, zöld területek felületé-

nek fejlesztése, szépítése, egy 

zöldebb, fenntarthatóbb kör-

nyezet megteremtése 

2014. 

06.05. 

Környezet- és Ter-

mészetvédelmi Okta-

tóközpontok Orszá-

gos Szövetsége 

„Svájci – Magyar 

Együttműködési 

Program” 

153.000.- folyamatban 

Erdei iskola a 

2014/2015-ös tanév 

7. évfolyama részére 

(2014.09.08-2014.09.12.) 

 

Fejlesztési, felújítási, egyéb felhalmozási célú igények 

 

Felújítás: 

Egyéb raktár, fedeles tároló a színpad részére nem valósult meg, nagy szükség lenne rá, mert nem  

 férünk el a szertárban 

Nemenkénti zuhanyzó a fiú öltözőben folyamatban a Polgármesteri Hivatal által 

 

Karbantartás: 

Külső lépcsők újraburkolása a bejáratoknál  csak javítás történt 

Veszélyes fák kivágása a kézilabdapályán  nem valósult meg, folyamatban 

Tetők javítása, újrafóliázása   nem valósult meg 

Az alsó folyosó festése    VKSZ által megvalósult 

A főbejárati kapu cseréje tavasszal  Czaun János képviselői keretéből + VKSZ által 

 

Eszközbeszerzés: 

2013. 

UPC TV és Internet előfizetés októberben (ISZSZ) 

7 db vezeték nélküli egér, 1 db router, 5 db antenna a régi routerekhez (54.100.-) (ISZSZ) 

Nagy teljesítményű fénymásoló az ISZSZ által bérelt gép 

Mászórúd beszerzése nem valósult meg 
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2014. 

Bérelt fénymásoló beszerzése februárban (ISZSZ) 

Sportszerjavítás (231.600.- Ft) (ISZSZ) 

 

KLIK részéről 

2013. 

októberben TV-antenna (digitálisan fogható adók) 

decemberben Toshiba TV beszerzése 

 

2. A tanév személyi feltételei (2014. június 1-jei állapot szerint) 

 

2013. szeptember 1-jén a KLIK állományában 30 fő (28 tanár + 2 oktatást segítő) dolgozott. 

Ebből teljes állású: 25 fő volt, részmunkaidőben 3-an dolgoztak a tanárok közül. 

Az oktatást segítő dolgozók közül 1 teljes állású iskolatitkár, valamint a rendszergazda novemberig fél 

állásban, majd egész állásban változó munkahellyel végezte munkáját. 

Informatikatanárunk a herendi iskolából, technikatanárunk egy veszprémi iskolából járt hozzánk, és 

részmunkaidőben dolgozott nálunk. 

Szakos ellátottságunk megfelelő, 100%-os. 

Munkánkat segíti egy gyógypedagógiai asszisztens, egy gyógypedagógus, egy logopédus és egy védőnő. 

 

3. Tárgyi feltételek 

 

A tanév során megvalósult fejlesztések: 

 Az iskola kapuját Czaun János képviselő úr keretéből (100.000 Ft) sikerült felújítani a VKSZ által 

biztosított szakember segítségével. 

 Az alsó folyosó festése tavasszal valósult meg a VKSZ helyi dolgozóinak jóvoltából. 

 Az iskola két kapujára kérésünkre a VKSZ szakemberei hirdetésekhez üveges szekrényeket készí-

tettek, melyek esztétikus formában teszik lehetővé a kötelező és alkalmi plakátok kihelyezését. 

 Az ISZSZ finanszírozta a sporteszközök felújítását 231.000 Ft értékben, mert már balesetveszé-

lyes állapotban voltak a szerek és az eszközök. 

 Az ISZSZ-től gyorsabb internetet kaptunk, amely a UPC-vel kötött szerződés keretében valósult 

meg. 

 Az ISZSZ-szel kötött szerződés alapján bérelt fénymásolóval rendelkezünk, mert a régi leselejte-

zésre vár, javítása nem lehetséges. 

 A KLIK-től kaptunk egy LCD tévét, melyet a rajzteremben helyeztünk el, illetve egy kábeltévé 

adásainak vételére alkalmas vevőkészüléket. 

 

Szünidei munkák, áthúzódó hiányok, problémák 

A szünidőben a következő munkákat végzik el a VKSZ és az ISZSZ nálunk dolgozó munkavállalói: 

 Tisztasági meszelés 3 tanteremben, az iskolatitkári irodában, a felső folyosón, a mellékhelyisé-

gekben, az étteremben 

 Nyári nagytakarítás 
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Áthúzódó hiányok, problémák: 

 A konyhaajtó és a technikaterem ablakainak cseréjére továbbra is nagy szükség lenne biztonsági 

és energetikai okból. 

 Az iskola számítógépes gépparkja sajnos, nem változott, nem frissült az idei tanév során sem. A 

darabszám maradt a statisztikával megegyező számú, új gépeket sem sikerült még az idei évben 

pályázatok útján beszerezni. Az idei tanévben lejárt a Windows XP támogatása, amely nagyobb 

vírus veszélyt jelent az XP-s gépekre nézve, ami kb. a géppark 80%-át teszi ki. A számítástechni-

ka teremben lévő gépeket tekintve 8 darab olyan gép van, amely órai munkára már egyáltalán nem 

alkalmas, azok sürgős cserére szorulnak. A többi számítógép állapota elfogadható, lehet velük 

dolgozni, de köztük csak 8 modernebb gép van, amin Windows 7 operációs rendszer fut. Csak 

ezeket nevezhetjük korszerűnek. 

 

 



4. Tanulói adatok (1. sz. táblázat) 

 

Tanulólétszám alakulása 2013/2014             

Intézmények év eleji 

lét-

szám 

év 

végi 

lét-

szám 

távo-

zott 

érke-

zett 

veszé-

lyezte-

tett 

hátrá-

nyos 

alsó 

tago-

zat  

csopor-

tok 

száma 

felső 

tagozat 

csoportok 

száma 

Mulasztások óra/ 

tanuló 

felmentett tanulók magántanu-

ló 

           igazolt igazolat-

lan 

test. nyelv egyéb  

Gyulaffy László 

Német Nemzeti-

ségi Nyelvoktató 

Általános Iskola 

239 237 4 2 11 33 132 7 105 6 53,8 0 0 10 15 3 

 

A 3 jelölt magántanuló közül egy valójában jogviszonyát szünetelteti szülei külföldi tartózkodása miatt. Szeptemberben osztályozó vizsgával 

folytatja tanulmányait saját osztályával. 

 

 



 

A tanulók szociális helyzete, ifjúságvédelmi tevékenység 

 

A feladat ellátását nagymértékben nehezítette, hogy ettől a tanévtől megszűnt az ifjúságvédelmi felelős 

félállású státusza. Az ő összehangoló szerepe nélkül jóval nehézkesebb ezeknek a problémáknak a meg-

oldása, orvoslása. A Családsegítő Szolgálat is érzékelte az iskolai ifjúságvédelmi felelősök hiányából 

adódó helyzetet. Például a korábban sokak által látogatott szakmai programjaikon kisebb volt az érdeklő-

dés. Ők is szorgalmazzák az ifjúságvédelmi felelősök ismételt alkalmazását az általános iskolákban, amit 

az is indokol, hogy ebből a típusú intézményből érkezik a legnagyobb számú esetjelzés, s ez az elmúlt 

években folyamatosan emelkedő tendenciát is mutatott, vagyis valós szükséglet áll a háttérben. 

Tovább nehezítette a munkánkat az is, hogy idén iskolapszichológus sem dolgozott e területen iskolánk-

ban. 

Idén az ilyen jellegű feladatok ellátása a gyerekek körében az osztályfőnökök dolga volt, az összehango-

lás, a társszervekkel történő kapcsolattartás pedig az iskola vezetőié. 

 

A Családsegítő Szolgálatnál veszélyeztetettként nyilvántartott tanulók száma: 8 fő 

(2013-ban: 17 fő; 2012-ben:16 fő,2011-ben: 21 fő, 2010-ben: 23 fő) 

 

A csökkenés leginkább abból adódik, hogy változtak a hátrányos helyzet, ill. halmozottan hátrányos hely-

zet megállapításának feltételei. Halmozottan hátrányos helyzetűnek kell tekinteni minden olyan tanulót is, 

akit átmeneti vagy tartós nevelésbe vettek. Őket a korábbi statisztikákban a veszélyeztetettek között tar-

tottuk számon. 

 

Az átmeneti otthonból az első félévben két 8. osztályos tanulót fogadtunk. Viselkedésük is többször 

okozott problémát, de főként a sok igazolatlan mulasztásuk miatti jelzések sokasága, az ügyintézés és 

adminisztráció jelentett nagy terhet az osztályfőnöknek. A második félévben nem érkezett hozzánk tanuló 

az otthonból. 

 

Hátrányos helyzetű tanulók 

 

Osztály Rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesül, 

HH-s 

 

Átmeneti vagy tartós nevelésbe 

vett, ezért HHH-s 

1.a 5 fő  

1.b 2 fő 1 fő 

2.b 5 fő 1 fő 

3.o. - 1 fő 

4.a 2 fő (ebből 1 fő HHH-s)  

4.b 1 fő  

5.a 2 fő  

5.b 4 fő 1 fő 

6.o. 1 fő  

7.o. 4 fő (ebből 1 fő HHH-s) 1 fő 

8.b 1 fő ( ő HHH-s)  
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Összesen: 33 fő (ebből jelenlegi ismereteink szerint HHH-s 8 fő) 

(2013-ban: 28 fő, 2012-ben: 30 fő, 2011-ben: 34 fő, 2010-ben: 40 fő) 

 

Esetmegbeszélések a 2013-14-es tanévben: 

 

Érintett tanuló A megbeszélés helye 

 (iskola, Családsegítő Szol-

gálat, Gyámhatóság/) 

A megbeszélés oka, 

témája 

Kik voltak jelen? 

8.o. tanuló 

 

 

 

megbeszélések az iskolában tanulmányi munka, 

védelembe vétel 

gyerek, szülő, családsegítő, 

osztályfőnök, igazgató 

8.o. tanuló 

 

 

családlátogatás 

telefonos kapcsolattartás a 

családsegítővel 

magatartási problémák gyerek, szülő, családsegítő, 

osztályfőnök, igazgató 

8.o. tanuló 

 

 

családlátogatás 

megbeszélés az iskolában 

tanulmányi helyzet, 

hiányzások 

gyerek, szülő, családsegítő, 

osztályfőnök 

7.o. tanuló 

 

 

 

 

telefonos kapcsolattartás 

megbeszélés az iskolában 

megbeszélés a családsegítő-

ben 

magatartás 

veszélyeztetettség 

magatartás 

családi problémák 

gyerek, családgondozó, osz-

tályfőnök, testvérek tanárai 

5.o. tanuló 

 

 

 

 

iskola helyzetelemzés 

családi háttér 

tanulmányi előmenetel 

megbeszélése 

osztályfőnök 

családsegítő 

8.o. tanuló 

 

 

iskola rossz magatartásából 

adódó gyenge tanulmá-

nyi munka 

családsegítő 

osztályfőnök 

igazgató 

1.o. tanuló 

 

 

családsegítő problémák a szociális 

háttérrel 

védelembe vétel 

osztályfőnök, szülő 

családsegítő 

4.o. tanuló 

 

 

 

 

 

 

 

családsegítő 

 

 

 

 

iskola 

magatartási problémák 

 

 

 

eltúlzott szexuális ér-

deklődésből adódó 

konfliktusok a csoport-

ban 

a családsegítő munkatársai, a 

gyerekek osztályfőnökei 

 

érintett tanulók és szülők, osz-

tályfőnök, 

iskolarendőr, családsegítő, 

igazgatóhelyettes 

(A szülő és a gyermek nem 

jelent meg.) 

4.o. tanuló 

 

 

 

 

családsegítő 

 

 

 

 

iskola 

magatartási problémák 

 

 

 

eltúlzott szexuális ér-

deklődésből adódó 

konfliktusok a csoport-

ban 

a családsegítő, szülő, napközis 

nevelő, osztályfőnök 

 

 

érintett tanulók és szülők, osz-

tályfőnök,iskolarendőr, család-

segítő, igazgatóhelyettes 
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3.o. tanuló 

 

 

 

 

 

 

iskola az átmeneti nevelésbe 

vett gyermekről havi 

rendszerességgel érdek-

lődött a nevelőszülői 

hálózat munkatársa 

osztályfőnök, a nevelőszülői 

hálózat képviselője 

 

Arizona-program 

 

Iskolánkban öt éve működik sikeresen az Arizona–program. Ez évi tapasztalataink is az eddigieket erősí-

tik. Megalapozottnak, hatékonynak, jól működőnek ítéljük meg. 

Az Arizona-program szabályait a gyerekek és a szülők is jól ismerik, elfogadják, tisztában vannak a kö-

vetkezményekkel. 

Az előző évekkel összehasonlítva az idei év viszonylag eseménymentesnek mondható. 

A tavalyi év folyamán 90 alkalommal, az idén összesen 81 alkalommal választották a tanulók a tanóra 

egy része helyett az Arizona-szobát. (Az első félévben összesen 34, a második félévben 47 óra.) 

Idén 28 tanuló járt az Arizona-szobában, ebből egy gyermek alsó tagozatos, a többiek felső tagozatosok. 

Egy kivétellel az összes fiú. 

A legtöbbször jártak az Arizona-szobában: 

1. 8. osztályos 11 alkalom 

2. 8. osztályos 10 alkalom 

3. 8. osztályos 8 alkalom 

 

Osztályszinten: 

1. 8.a osztály 6 tanuló összesen 30 alkalom 

2. 7. osztály 7 tanuló, összesen 17 alkalom 

3. 8. b osztály 3 tanuló, összesen 10 alkalom 

 

Hónapokra lebontva: 

1. február :15 alkalom 

2. október és május: 12 alkalom 

3. november: 11 alkalom 

 

Arizona 2013/14 - összesen 81

Első félév 34

Második félév 47
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Támogatások 

 A Hátrányos Helyzetű Fiatalokért Egyesület karácsonykor írószercsomaggal ajándékozta meg 

négy tanulónkat. 

 A Veszprémi Nők Kerekasztala három hátrányos helyzetű nagycsaládost támogatott karácsonykor. 

 Nehéz körülmények között élő családoknak ajánlott fel támogatást egy szülő szintén karácsony 

előtt. Az adományozott 100.000 Ft-ot tíz család között osztottuk szét. 

 A Veszprémi Hátrányos Helyzetű Fiatalokért Egyesülethez pályáztak az osztályfőnökök rászoruló 

gyermekek számára főként az osztálykirándulásokhoz felhasznált összegekért. 

 

A tanuló neve A támogatás célja Az összeg 

1 fő 8.b kirándulás Határtalanul 10.000 Ft 

1 fő 7.o. kirándulás Határtalanul 5000 Ft 

1 fő 2.a osztálykirándulás 1500 Ft 

3 fő 1.a osztálykirándulás 1500 Ft/fő 

2 fő 1.b osztálykirándulás 1500 Ft/fő 

2 fő 4.b osztálykirándulás 1500 Ft/fő 

2 fő 3.o.. osztálykirándulás 1500 Ft/fő 

3 fő 2.b osztálykirándulás 1500 Ft/fő 

 

2014. 05. 17-én Környezetvédelmi – ifjúsági – sport – egészségnapon vett részt 7 tanuló. Ottani szereplé-

sük jutalmaként a városlődi kalandparkba szóló belépőt kaptak ajándékba. A kirándulást megszerveztük 

számukra az utolsó tanítási héten. 

 

5. A nevelő-oktató munka eredményessége: 

 

Néhány fontos adat tanév végén 

 

Létszám: 237fő alsó tagozat: 132 fő 

felső tagozat: 105 fő 

   szorzósokkal: 249 fő 

   év közben távozott: 4 fő 

   év közben érkezett: 2 fő 

Osztályok száma: 13 

Nemzetiségi tagozat: 125 fő 

Csoportok száma: 9 

Napközis létszám: 111 fő 

Csoportok száma: 5 

Tanulószobai létszám: 40 fő 

Csoportok száma: 2 

 

A tanulmányi munka megítélésének egyik legfontosabb kifejezője napjainkra a kompetencimérések 

eredménye lett. 
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A mérések, illetve az intézmény helyi vizsgáinak konklúziói 

A 2012. és 2013. évi mérések eredményeinek összehasonlítása: 

2012-es eredmények: 

 

6.évfolyam matematika 

 

 saját iskola országos megyeszékhelyi 

iskolák 

megyeszékhelyi 

közepes iskolák 

átlageredmény 1471 1489 1532 1499 

jobban teljesítő 

telephelyek száma 

- 688 133 16 

képességeloszlás 

% 

képességeloszlás 

% 

képességeloszlás 

% 

képességeloszlás 

% 

 

1. szint alatti 3,4 5,3 2,7 - 

1. szint 3,4 12,3 8,1 - 

2. szint 41,4 21,4 19,0 - 

3. szint 24,1 27,3 29,0 - 

4. szint 17,2 21,5 25,6 - 

5. szint 10,3 9,5 12,0 - 

6. szint - 2,3 3,1 - 

7. szint - 0,4 0,6 - 

 

A CSH-index tükrében várható eredmény: 1502 (a tényleges eredmény: 1471 ettől nem különbözik szig-

nifikánsan) 

Az átlageredmény csak a megyeszékhelyi iskolákkal összevetve mutat szignifikánsan alacsonyabb ered-

ményt, a megyeszékhelyi közepes iskolákkal összevetve nem különbözik szignifikánsan. Ebben a körben 

az iskolánknál jobban teljesítő iskolák száma viszonylag alacsony, 16. 

A képességeloszlás tekintetében az 1. szint alatti vagy 1. szinten teljesítők száma nem tér el jelentősen az 

országos százaléktól, feltűnő viszont, hogy iskolánkban nagyon magas a 2. szinten elhelyezkedők száma, 

és senki nem érte el a 6-7. képességszintet. 

A korábbi évek eredményeivel összevetve csak a 2008-as évvel összevetve alacsonyabb szignifikánsan az 

eredmény, a többi évvel összevetve nincs szignifikáns változás. 

 

6.évfolyam szövegértés 

 

 saját iskola országos megyeszékhelyi 

iskolák 

megyeszékhelyi 

közepes iskolák 

átlageredmény 1470 1472 1515 1483 

jobban teljesítő 

telephelyek száma 

- 494 117 24 

képességeloszlás 

% 

képességeloszlás 

% 

képességeloszlás 

% 

képességeloszlás 

% 

 

1. szint alatti - 1,7 0,7  

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

2.szint 10,3 18,2 14,4  

3.szint 51,7 25,8 24,6  



 13 

4.szint 20,7 24,7 28,7  

5.szint 13,8 15,4 18,8  

6.szint - 5,5 7,1  

7.szint - 0,9 1,2  

 

A CSH-index tükrében várható eredmény: 1487 (a tényleges eredmény: 1470 ettől nem különbözik szig-

nifikánsan) 

Az átlageredmény nem különbözik szignifikánsan egyik viszonyítási csoporthoz képest sem. 

Nincs 1. szint alatti képességszintű tanuló, s viszonylag alacsony az 1-2. szinten állók száma is. Az évfo-

lyam 50%-a 3. szinten volt, s itt sem találunk 6-7. szintet elérő tanulókat. 

A korábbi évek eredményeivel összevetve a 2008-as és 2011-es évvel összevetve alacsonyabb szignifi-

kánsan az eredmény, a többi évvel összevetve nincs szignifikáns változás. 

 

8. évfolyam matematika 

 saját iskola országos megyeszékhelyi 

iskolák 

megyeszékhelyi 

közepes iskolák 

átlageredmény 1557 1612 1643 1590 

jobban teljesítő 

telephelyek száma 

- 953 162 25 

képességeloszlás 

% 

képességeloszlás 

% 

képességeloszlás 

% 

képességeloszlás 

% 

 

1. szint alatti - 1,7 1,1  

1. szint 7,4 5,5 3,2  

2. szint 25,9 12,7 10,2  

3. szint 11,1 21,7 20,2  

4. szint 29,6 26,4 28,1  

5. szint 22,2 20,3 23,8  

6. szint 3,7 9,1 10,7  

       7. szint - 2,6 2,7  

 

A CSH-index tükrében várható eredmény: 1636 (a tényleges eredmény: 1557 ettől nem különbözik szig-

nifikánsan) 

Az átlageredmény csak a megyeszékhelyi iskolákkal összevetve mutat szignifikánsan alacsonyabb ered-

ményt, a megyeszékhelyi közepes iskolákkal összevetve nem különbözik szignifikánsan. Ebben a körben 

az iskolánknál jobban teljesítő iskolák száma viszonylag alacsony, 25. 

Nincs 1. szint alatt teljesítő tanuló, a többi szinteken megjelenő százalékos értékek sem térnek el jelentős 

mértékben a viszonyítási csoportok értékeitől. Vannak 6. szinten teljesítő tanulók. 

A korábbi évek eredményeivel összevetve a 2012. évi eredményekben nincs szignifikáns változás. 
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8. évfolyam szövegértés 

 saját iskola országos megyeszékhelyi 

iskolák 

megyeszékhelyi 

közepes iskolák 

átlageredmény 1568 1567 1601 1561 

jobban teljesítő 

telephelyek száma 

- 501 96 15 

képességeloszlás 

% 

képességeloszlás 

% 

képességeloszlás 

% 

képességeloszlás 

% 

 

1. szint alatti - 0,7 0,2  

       1. szint - 3,7 1,7  

2. szint 11,1 10,5 7,1  

3. szint 18,5 19,7 18,0  

4. szint 29,6 26,2 28,3  

5. szint 33,3 23,2 26,4  

6. szint 3,7 12,6 14,7  

7. szint 3,7 3,4 3,6  

 

A CSH-index tükrében várható eredmény: 1593 (a tényleges eredmény: 1568 ettől nem különbözik szig-

nifikánsan) 

Az átlageredmény nem különbözik szignifikánsan egyik viszonyítási csoporthoz képest sem. 

Nincs 1. szint alatt vagy 1. szinten álló tanuló, 4-5. szinten a viszonyítási csoportokhoz képest magasabb a 

százalék, s vannak 6-7. szintet elérő tanulók is. 

A korábbi évek eredményeivel összevetve a 2012. évi eredményekben nincs szignifikáns változás. 

 

2013-as eredmények 

6.osztály matematika 

 

 saját iskola országos megyeszékhelyi 

iskolák 

megyeszékhelyi 

közepes iskolák 

átlageredmény 1476 1489 1527 1483 

jobban teljesítő 

telephelyek száma 

 473 99 13 

képességeloszlás 

% 

képességeloszlás 

% 

képességeloszlás 

% 

képességeloszlás 

% 

 

1. szint alatti - 5,0 2,5  

1. szint 16,7 13,0 8,8  

2. szint 20,8 22,0 20,3  

3. szint 37,5 26,6 28,4  

4. szint 25,0 20,9 24,7  

       5. szint - 9,5 11,7  
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      6. szint - 2,6 3,0  

     7. szint - 0,4 0,6  

 

A CSH-index tükrében várható eredmény: 1515 (a tényleges eredmény: 1476 ettől nem különbözik szig-

nifikánsan) 

Az átlageredmény nem különbözik szignifikánsan egyik viszonyítási csoporthoz képest sem. 

Nincs 1. szint alatt álló tanuló, 3-4. szinten a viszonyítási csoportokhoz képest némileg magasabb az 

eredmény, de 5-7. szintre nem jutott el senki. 

A korábbi évek eredményeivel összevetve a 2013. évi eredményekben nincs szignifikáns változás. 

 

6.osztály szövegértés 

 

 saját iskola országos megyeszékhelyi 

iskolák 

megyeszékhelyi 

közepes iskolák 

átlageredmény 1554 1497 1545 1510 

jobban teljesítő 

telephelyek száma 

 130 26 3 

képességeloszlás 

% 

képességeloszlás 

% 

képességeloszlás 

% 

képességeloszlás 

% 

 

1. szint alatti - 1,6 0,6  

1. szint 4,2 7,7 4,5  

2.szint - 16,0 12,1  

3.szint 37,5 23,1 21,5  

4.szint 29,2 23,8 26,4  

5.szint 12,5 18,2 22,5  

6.szint 12,5 8,0 10,2  

7.szint 4,2 1,5 2,2  

 

A CSH-index tükrében várható eredmény: 1531 (a tényleges eredmény: 1554 ettől nem különbözik szig-

nifikánsan) 

Az átlageredmény nem különbözik szignifikánsan egyik viszonyítási csoporthoz képest sem. 

Nincs 1. szint alatt álló tanuló, 3-4. szinten a viszonyítási csoportokhoz képest némileg magasabb az 

eredmény, 6-7. szintre pedig az országos mértéknél nagyobb százalékban jutottak nálunk tanulók.  

A korábbi évek eredményeivel összevetve megállapítható, hogy a 2013. évi eredmény a 2012. évihez vi-

szonyítva szignifikánsan magasabb. 

 

8.osztály matematika 

 

 saját iskola országos megyeszékhelyi 

iskolák 

megyeszékhelyi 

közepes iskolák 

átlageredmény 1666 1620 1654 1602 

jobban teljesítő - 297 48 6 
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telephelyek száma 

képességeloszlás 

% 

képességeloszlás 

% 

képességeloszlás 

% 

képességeloszlás 

% 

 

1.szint alatti - 1,5 1,0  

             1.szint 3,3 5,4 3,1  

2.szint  11,9 9,1  

3.szint 33,3 21,2 19,4  

4.szint 33,3 26,0 28,4  

5.szint 10,0 20,8 23,9  

6.szint 13,3 10,1 12,0  

7.szint 6,7 3,0 3,3  

 

A CSH-index tükrében várható eredmény: 1649 (a tényleges eredmény: 1666 ettől nem különbözik szig-

nifikánsan) 

Az átlageredmény nem különbözik szignifikánsan egyik viszonyítási csoporthoz képest sem. 

Nincs 1. szint alatt álló tanuló, 3-4. szinten a viszonyítási csoportokhoz képest némileg magasabb az 

eredmény, az 5. szinten pedig alacsonyabb; 6-7. szintre pedig az országos mértéknél nagyobb százalékban 

jutottak nálunk tanulók.  

A korábbi évek eredményeivel összevetve megállapítható, hogy a 2013. évi eredmény a 2012. évihez vi-

szonyítva szignifikánsan magasabb. 

 

8.osztály szövegértés 

 

 saját iskola országos megyeszékhelyi 

iskolák 

megyeszékhelyi 

közepes iskolák 

átlageredmény 1628 1555 1590 1545 

jobban teljesítő 

telephelyek száma 

- 142 12 3 

képességeloszlás 

% 

képességeloszlás 

% 

képességeloszlás 

% 

képességeloszlás 

% 

 

1.szint alatti - 1,0 0,5  

1.szint - 3,9 2,1  

2.szint 6,7 10,6 7,3  

3.szint 26,7 20,3 18,6  

4.szint 20,0 26,9 28,6  

5.szint 20,0 23,3 26,7  

6.szint 13,3 11,4 13,3  

7.szint 13,3 2,5 2,9  
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A CSH-index tükrében várható eredmény 1587 (a tényleges eredmény: 1628 ettől nem különbözik szigni-

fikánsan) 

Az átlageredmény nem különbözik szignifikánsan egyik viszonyítási csoporthoz képest sem. 

Nincs 1. szint alatt és 1. szinten álló tanuló, 2. szinten is kisebb hányad áll a viszonyítási csoportokhoz 

képest 3-4. szinten a viszonyítási csoportokhoz összevetve körülbelül azonos az eredmény, az 5. szinten 

pedig alacsonyabb; 6-7. szintre pedig az országos mértéknél nagyobb százalékban jutottak nálunk tanu-

lók.  

A korábbi évek eredményeivel összevetve a 2013. évi eredményekben nincs szignifikáns változás. 

 

Összegezve megállapítható, hogy mindkét vizsgált évben megfelelő eredményt értünk el a kompetencia-

mérésben. Az eltérések, pozitív, illetve negatív elmozdulások elsősorban abból adódnak, hogy az egyes 

osztályok, csoportok eltérő adottságú, készségű és képességű tanulókból állnak. 

Az eredmények jobban összevethetőek, ha ugyanannak az évfolyamnak az eredményeit hasonlítjuk össze 

6., illetve 8. évfolyamon, s erre a kompetenciamérés eredményeit elemző program kiválóan alkalmas. 

Ekkor jól látszik, hogy a 6. évfolyamon elért képességszintet megtartotta vagy meghaladta a tanuló, eset-

leg alacsonyabb szintre esett vissza. 

A 8. évfolyamos tanulók eredményeinek összehasonlítása a 6. évfolyamos 

eredményeikkel 

Képességeloszlás (%) 

 

Matematika 

2011 (6.évf.) 

Matematika 

2013 (8.évf.) 

Szövegértés 

2011 (6. évf.) 

Szövegértés 

2013 (8. évf.) 

1. 

szint 

alatt 

0 0 0 0 

1. 

szint 
3,8 3,3 0 0 

2. 

szint 
34,6 0 15,4 6,7 

3. 

szint 
30,8 33,3 26,9 26,7 

4. 

szint 
15,4 33,3 19,2 20 

5. 

szint 
11,5 10 15,4 20 

6. 

szint 
3,8 13,3 15,6 13,3 

7. 

szint 
0 6,7 7,7 13,3 
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Év végi felmérés német nyelv és irodalom tantárgyból 4a/4b osztály 

 

A dolgozat felépítése: 

1. feladat: feleletválasztós teszt a tanult témakörökre, szókincsre épülő feladatokkal. 

2. feladat: erős és gyenge igék mondatba való illesztése, ragozás. 

3. feladat: elöljárószók felismerése, kiválasztása 

4. és 5. feladat: I. és II. múlt idő alkalmazása 

5. feladat: kérdések – válaszok párosítása, kérdőszók felismerése 

6. feladat: szövegértés, ismeretlen szöveg olvasása, megfelelő adatok kikeresése. 

Eredmények: 

 
Név 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Össz. 

elérhető pont 10 10 6 5 5 6 11 53 

Átlag elért pont 8 7 5 3 3 5.5 8.5 38 

% 80% 70% 83% 60% 60% 90% 75% 72% 

 

Jól sikerültek a szövegértési feladatok, ill. azok a nyelvtani feladatok, amelyeket az utóbbi időben tanul-

tak a gyerekek. Nehezebben mentek a múlt idővel, igeragozással kapcsolatos feladatok. 

A negyedikes társaság egy nagyon jó képességű, tanulós, nagyon jól motiválható, érdeklődő, sok- sok 

plusz dolgot vállaló kemény maggal bír. Ebből a magból most ki jobban, ki kevésbé jól tudta hozni az 

eredményeket. Összességében reálisnak tarthatjuk ezt az eredményt. Ez egy pillanatnyi teljesítmény, ami 

nem mindenkinél tükrözi a valós tudást vagy képességeket. 

 

Év végi felmérés német nyelv és irodalomból 6. osztály 

 

A dolgozat felépítése: 

1. Lückentext – kiegészítős feladat 

2. Kérdések – válaszok párosítása 

3. Lückentext – nyelvtani tartalommal, 2 válasz közül kell a helyeset megjelölni 

4. szövegértés – igaz/hamis 

5. nyelvtani teszt 
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 1.feladat 2. f. 3.f. 4.f. 5.f. Össz. 

elérhető pontszám 6 5 15 6 15 47 

Átlag elért pont 3.6 3.6 11.5 5 6.1 31.4 

% 61% 61% 77% 83% 41% 70% 

 

Az elért eredmény reálisnak mondható. A csoport rendkívül nehezen motiválható, sokan nagyon érdekte-

lenek, nem tanulnak, kapkodnak. 

A nyelvtani teszt kivételével az eredményeket átlagosnak mondhatjuk. Legjobban a szövegértési feladat 

sikerült. 

 

A 8. a osztály év végi felmérése német nyelv és irodalomból szóban és írásban történt. A tanulók 5 fel-

adatból álló feladatlapot oldottak meg, amely a következő feladattípusokból állt: 

1. Rokon értelmű szavak felismerése 

2. Nyelvtani teszt  

3. Szövegértés - „igaz, hamis” választással 

4. Szövegértés - kérdésekre válaszadással 

5. Nyelvtani feladat – az elbeszélő múlt idő 

 

Feladat 1. 2. 3. 4. 5.   

Max. pontsz. 5 7 7 12 17 48 % 

% 80% 64% 86% 50% 61% 64% 64% 

 

A gyerekek a legsikeresebben az első és a harmadik feladatot oldották meg. Az „igaz - hamis” állítások-

nál segített nekik, hogy a megoldás egy német tartomány neve volt. 

Nehezebben ment a nyelvtani teszt és az elbeszélő múlt igealakjainak a felidézése. A gyerekek kevés időt 

fordítottak a tanultak bevésésére, néhányuknál ez csak a tanórára korlátozódott. 

A szövegértéses feladat válaszai pontatlanok voltak. 

Az osztály teljesítménye a szóbeli vizsgán gyengébb lett, mint az írásbelin, 57%. 

 

Helyzetkép a nevelési feladatokról, eredményekről, problémákról 

A nevelési tevékenység eredményeiről pontos képet alkotni nem könnyű feladat. Sokféle adat nyújt segít-

séget a tájékozódásban. 

 

A napközis csoportok létszáma általában stabil volt ebben a tanévben. A napközis létszám összességében 

a tanév végére három fővel csökkent. A legnagyobb mértékű csökkenésre a IV. csoportban került sor. 

Ennek fő oka néhány deviáns viselkedésű tanuló magatartása volt. 

 

A tanulószobai csoportokban jóval nagyobb volt a mozgás tanév közben. Egyrészt a hatékonyabb műkö-

dés érdekében tanulókat helyeztünk át az egyik csoportból a másikba, másrészt több tanuló kapcsán ta-

nulmányi problémák miatt a szülőkkel egyeztetve javasoltuk a tanulószobára történő beiratkozást. 

A tanulószobai létszám összességében azonos volt tanév elején és tanév végén, ami az ott dolgozó kollé-

gák kitartását is bizonyítja. 
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Csoport Év eleji 

létszám 

Érkezett Távozott Év végi lét-

szám 

I. 27 0 0 27 

II.a 28 0 2 26 

II.b 15 3 0 18 

III. 22 1 1 22 

IV. 22 1 5 18 

V. 22 2 3 21 

VI: 18 9 8 19 

Összesen 154 16 19 151 

 

A szolgáltatás igénybevétele szempontjából a napköziben több változat variálódik: 

Lehetőség Létszám 

Ebédel, de nem marad napköziben 9 

Háromszori étkező, de nem marad napköziben 1 

Ebédel és napköziben marad 63 

Háromszori étkező és napköziben marad 85 

Nem ebédel, de napköziben marad 3 

 

A neveltségi szintről tájékoztatnak a magatartást minősítő osztályzatok, bár az átlagolás miatt ez 

nem nyújthat árnyalt képet a valós helyzetről. 

 

Osztályfok jelenleg Az osztály 

átlaga 2010-

11-ben 

Az osztály 

átlaga 2011-

12-ben 

Az osztály 

átlaga 

2012-13-ban 

Az osztály 

átlaga 

2013-14-ben 

1.a - - - - 

1.b - - - - 

2.a - - - 4,7 

2.b - - - 4,6 

3. - - 4,0 4,0 

4.a 4,3 4,3 4,4 4,3 

4.b 4,8 4,9 4,4 4,6 

5.a 4,5 4,3 4,6 4,3 

5.b 4,5 4,2 4,0 3,9 

6. 4,4 4,4 4,1 4,2 

7. 4,2 3,9 4,2 4,0 

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

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

iskolai átlag    4,2 

 

Szín Jelentése 

 szinten tartás 

 javulás 

 gyengülés 

A színkódokat megfigyelve és átgondolva a mindennapok tapasztalatait egy-egy osztállyal kapcsolatosan 

tapasztalhatunk meglepő tendenciákat. 
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Motiváló, illetve fegyelmezési eszköztárunkból jól számszerűsíthetőek az írásbeli dicséretek és bün-

tetések. 

 

Dicséretek, büntetések 2013-2014-es tanév 

(A zárójelben szereplő számok az előző évek adatai.) 

 Dicséretek Büntetések 

szint Alsó Felső Db 

össze-

sen 

Alsó Felső Db össze-

sen 

osztf. ( 38, 57,46) 

 

33 

( 141, 82, 175) 

 

122 

 

 

155 

( 17, 16, 12) 

 

12 

( 83, 62, 53) 

 

71 

 

 

83 

szakt. ( 3, 4, 3) 

28 

( 19, 20, 12) 

32 

 

60 

( 0, 21, 46) 

7 

( 97, 61, 29) 

113 

 

120 

ig. ( 31, 23, 79) 

82 

( 54, 53, 36) 

51 

 

133 

( 1, 0, 0) 

2 

( 6, 5, 4) 

6 

 

8 

 

Hiányzások 

Az utóbbi években nagy előrelépést tettünk az igazolatlan hiányzások megelőzése érdekében. 

Az idei tanév során tanórákról nem hiányoztak igazolatlanul tanulóink. Előfordult azonban, hogy tanuló-

szobai foglalkozásról vagy kötelező gyógytestnevelésről, gyógyúszásról igazolatlanul maradt távol a ta-

nuló. Az ilyen esetekben is értesítettük a szülőt, illetve az érintett szerveket a mulasztásról. 

 

A korábbi adatok: 

 2008-2009-ben 10 tanuló 751 igazolatlan óra 

 2009-2010-ben 15 tanuló 1354 igazolatlan óra 

 2010-2011-ben 4 tanuló 50 igazolatlan óra 

 2011-2012-ben 4 tanuló 54 igazolatlan óra 

 2012-2013-ban 6 tanuló 563 igazolatlan óra 

Az igazolatlan órák zömét az átmeneti otthonban élő gyerekek gyűjtötték. Idén is voltak ilyen tanulók, s 

ők is mulasztottak igazolatlanul, de a tanév vége előtt más iskolába távoztak. 

 

Az összes mulasztott órák száma: 

 2009-2010-ben: 15085 óra, ez 3017 tanítási nap, egy tanulóra 11,3 nap esik 

 2010-2011-ben: 15939 óra, ez 3187 tanítási nap, egy tanulóra 12,8 nap esik 

 2011-2012-ben: 10610 óra, ez 2122 tanítási nap, egy tanulóra 9,06 nap esik 

 2012-2013-ban: 13542 óra, ez 2707 tanítási nap, egy tanulóra 11,1 nap esik 

 

2013-2014-ben: 12772 óra, ez 2554 tanítási nap, egy tanulóra 10,7 nap esik 
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Hiányzás osztályonként 2013-14-es tanév 

 

Érdekes megfigyelni az egyes osztályok közötti jelentős eltéréseket az azonos vagy hasonló életkori sza-

kaszban. 

 

Osztály Összes 

hiányzás 

(igazolt) 

2014-ben 

az egy 

főre eső 

2013-ban 

az egy 

főre eső 

2012-ben 

az egy 

főre eső 

2011-ben 

az egy 

főre eső 

2010-ben 

az egy 

főre eső 

1.a 882 46     

1.b 521 33     

2.a 808 40 40    

2.b 747 42 37    

3. 1398 56 31 30   

4.a 861 57 59 55 71  

4.b 863 45 42 40 41  

5.a. 767 64 43 46 
58 33 

5.b 987 62 51 32 

6. 669 39 35 47 66 33 

7. 1625 60 57 40 51 42 

8.a 1248 83 65 37 76 54 

8.b 1396 77 75 48 45 52 

összesen  Átlag: 

54,2 

Átlag: 

55,5 

Átlag: 44 Átlag: 62 Átlag: 54 

Színmagyarázat: A rózsaszín-lilás árnyalatú cellák az átlag alatti, a szürke árnyalatúak az átlag feletti 

hiányzásszámokat mutatják. 

Feltűnő a tagozatok közötti különbség. Az alsós osztályok zöme átlag alatt, míg a felsősök zöme átlag 

felett hiányzott. 

 



 

Tanulmányi eredmények 2013/2014 
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Gyulaffy László Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános 
Iskola 1 2 4,1 20 8 1 5 4,2 4 33 9 131 13 14 6 0 

  1 2 0,4 20 8 1 5 0,42 0,40 33 9 131 13 14 6 0 



A tanulmányi munka értékelése 2013-14-es tanév 

 

A tanulmányi munkát az egyes tantárgyakban elért átlageredmények, a bukások száma, a felvételi, a 

kompetenciamérések eredményei és a tanulmányi versenyek eredményei tükrözik. 

 

Az alsó tagozat eredményeiről, mivel 4. éve ismét osztályzatokkal értékelünk 2-4. évfolyamon, már 

számszerű adatok is tájékoztatnak minket. 

A tanítónők idén 20 tanulót jelöltek meg kitűnőként (2008-ban 14, 2009-ben 21, 2010-ben 13, 2011-ben 

20, 2012-ben 21, 2013-ban 26 ilyen gyermek volt). A tanév újdonságaként, egyben hagyományteremtő 

szándékkal úgy döntöttünk, hogy az első osztályokból nem emelünk ki kitűnőket, mert ennek megítélése 

a szöveges értékelés miatt nehéz. 

 

Általános nevelőtestületi dicséretet kaphat az a tanuló, aki 4,6 feletti átlaggal és legalább három tantárgy-

ból dicsérettel rendelkezik. 

Az alsó tagozaton általános tantestületi dicséretben részesült: 12 fő. 

 

A nehézséggel küzdő, lemaradó tanulókról a szakvéleménnyel rendelkező, egyéni foglalkozás keretében 

fejlesztettek és a differenciált foglalkozásokon korrepetáltak, felzárkóztatásra szorulók száma ad képet. 

Ez utóbbi adat nehezen meghatározható, mert e foglalkozás keretében más céllal is (tehetséggondozás, 

betegség miatti hiányosságok pótlása, nehezebb tananyagrészek gyakorlása) foglalkoznak a kollégák a 

tanulókkal. 

 

Az alsó tagozaton: 

 

Szakvéleménnyel rendelkezők: 

 NT-tól: 14 fő (2013-ban 16 fő; 2012-ben: 15 fő; 2011-ben:20 fő) 

 TKVB-tól: 4 fő  (2013-ban 8 fő; 2012-ben: 7 fő; 2011-ben:2 fő) 

 SNI tanuló:  4 fő  (2013-ban: 5 fő; 2012-ben: 3 fő; 2011-ben: 0 fő) 

 btmn-s tanuló: 10 fő  (2013-ban: 14 fő; 2012-ben: 14 fő; 2011-ben:15 fő) 

 2-ős szorzó: 3 fő (2013-ban: 18 fő; 2012-ben 17 fő; 2011-ben:15 fő) 

 3-as szorzó: 1 fő (2013-ban: 1 fő) 

A szorzósok száma a megváltozott szabályok miatt csökkent ilyen nagymértékben. (Csak SNI-s tanulók.) 

Két tanuló esetén várható, hogy a Nevelési Tanácsadó javaslatára SNI-státuszt kap a TKVB-től: 1 fő: 2.b 

és 1 fő: 4.b. 

Egyéni foglalkozáson vett részt: 

15 fő –(2013-ban: 12 fő; 2012-ben: 16 fő; 2011-ben: 15 fő) 

(A 4 SNI-s tanulóval az EGYMI utazó gyógypedagógusa foglalkozott, a btmn-s 

gyerekekkel pedig saját kollégáink.) 

 

Logopédiai ellátást kapott: 10 fő– (2013-ban 17 fő; 2012-ben: 16 fő; 2011-ben: 10 fő) 

A tavalyi évhez viszonyított csökkenés nem a problémás tanulók számának csökkenéséből adódik, hanem 

abból a helyzetből, hogy idén csökkent az utazó logopédus nálunk töltött óráinak száma. 
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A tanulási nehézséggel és magatartási zavarral küzdő tanulók ellátásában nagy segítséget jelent számunk-

ra a Bárczi Iskola nálunk dolgozó gyógypedagógiai asszisztense. Munkájára a továbbiakban is számítunk, 

segítségét a jövőben napközis tanórák idején is várjuk a problémás gyerekek kapcsán, akiknek gyakran 

kell egyéni segítséget nyújtani, vagy magatartásuk olyan zavaró, hogy nagyon megnehezítik a többi 

gyermek számára az elmélyült tanulást. 

Felmentett volt:   2011-ben:  1 fő 

2012-ben:  7 fő 

2013-ban:  7 fő 

2014-ben:  3 fő 

1 fő 4.a részleges: magyar nyelv helyesírása 

részleges: német nyelv írásbelisége, 

teljes: matematika  

1 fő 4.a részleges: magyar nyelv helyesírása,  

részleges: német nyelv írásbelisége  

1 fő 4.b részleges: magyar nyelv 

részleges: német nyelv helyesírása  

 

3 fő; 7 felmentés (1 teljes, 6 részleges) 

 

Évismétlés, bukás:  

2013-ban: 2 fő matematikából 

Idén egy tanulónak matematikából javítóvizsgát kell tennie: 

Tanulók száma Osztály 

1 fő 4.a 

 

Osztályozóvizsgák: 

A szülő kérésére tanulói jogviszonya szünetel, és külföldi tartózkodása miatt augusztus végén tehet osztá-

lyozóvizsgát1 fő. 

 

Külföldi tartózkodása miatt magántanuló, de távozásáig elegendő jegyet szerzett, és év végéig hiányzása 

nem haladja meg a 250 órát, így a nevelőtestület engedélyével az osztályozó vizsga alól mentesült, és 

bizonyítványt kap: 1 fő. 

 

A 2-4. évfolyam átlagai: 

 

Tantárgy Átlag (2011) Átlag (2012) Átlag (2013) Átlag (2014) 

Magatartás 4,5 4,4 4,4 4,4 

Szorgalom 4,4 4,4 4,2 4,4 

Magyar nyelv 4,0 4,2 4,0 4,3 

Magyar irodalom 4,1 4,4 4,2 4,4 

Német nyelv és irodalom 4,2 4,4 4,5 4,5 

Német nyelv 3,5 - 3,8 3,7 

Angol nyelv   4,9 - 

Matematika 4,0 4,1 3,9 4,0 

Környezetismeret 4,2 4,2 4,0 4,2 

Informatika 4,5 4,5 4,4 4,5 
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Technika 4,5 4,4 4,7 4,6 

Rajz 4,5 4,5 4,6 4,7 

Ének-zene 4,4 4,5 4,5 4,5 

Testnevelés 4,6 4,6 4,6 4,6 

 

A két utolsó év eredményei között nincs jelentős eltérés, talán a magyar nyelv és irodalom, matematika, 

környezetismeret tárgyakból némi javulás érzékelhető, s ez szinkronban áll a 4,4-re emelkedő szorgalom 

átlaggal. A tavalyi évben épp fordított helyzetet tapasztalhattunk az előző évhez viszonyítva, de ezek az 

eltérések csekélyek. 

 

A 4. év végén szerzett jegyeket érdekes összevetni az 5. évfolyamon szerzett osztályzatokkal, mivel az 

összehasonlítás tükrözheti a két tagozat közötti átmenet okozta nehézségeket. 

A tavalyi 4. osztályok átlagai a nem készségtárgyakból, összehasonlítva az idei év végi (tehát 5. évfolya-

mon szerzett) eredményekkel: 

4.a oszt.(2013)   5.a oszt. (2014) 

Nyelvtan:    3,9    3,7 

Irodalom:    4,3    3,8 

Matematika:    3,9    3,6 

Környezetismeret:   3,7    3,8 

Informatika:    4,8    4,6 

Német nyelv és irodalom:    3,9    3,9 

 

4.b oszt.(2013)   5.b oszt. (2014) 

Nyelvtan:    3,8    3,4 

Irodalom:    3,9    3,5 

Matematika:    3,5    3,2 

Környezetismeret:   3,8    3,4 

Informatika:    4,1    4,3 

Német nyelv:     3,8    2,9 

 

A 2-4 tizedes gyengülések a két tagozat eltérő követelményeivel magyarázhatók, illetve a tanár szemé-

lyének változása is magyarázatul szolgálhat. A legnagyobb „rontást” német nyelvből láthatjuk. Itt a tanár 

személye is változott, valamint a nyelvtanulás kezdő évét követően nyilván a tantárgyi követelmények is 

erősödtek, s ebben a csoportban több a tanulási nehézséggel küzdő gyermek is. 

 

A felső tagozatban tanítók számára fontos adatsorok a jelenlegi 4. osztályok eredményei. 

 

Tantárgy 4.a 4.b 

Magatartás 4,3 4,6 

Szorgalom 4,3 4,3 

Magyar nyelv 4,0 4,2 

Magyar irodalom 4,3 4,4 

Német nyelv és irodalom 4,2 4,5 

Német nyelv 3,6 3,8 

Matematika 3,8 3,6 

Környezetismeret 4,1 4,1 

Informatika 4,4 4,5 

Technika 4,6 4,7 
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Rajz 4,7 4,5 

Ének-zene 4,3 4,7 

Testnevelés 4,6 4,8 

 

Az idei tanévben a nevelőtestület döntése alapján nem végeztük el ezen az évfolyamon a készség- és ké-

pességmérést. Kérjük ezért az osztályt tanító kollégákat, tájékozódjanak az alsós osztályfőnököktől a gye-

rekekről. Tanulmányozzák a nevelők által írt helyzetelemzéseket! A felső tagozatba történő minél 

zökkenőmentesebb átmenet érdekében fontos, hogy ezeket az információkat a leendő osztályfőnökök és 

az osztályban tanító szaktanárok megismerjék. Szintén ezt a megismerést segíti a 4. évfolyam végén az 

osztálytanítók által elvégzett gyerekenkénti neveltségi szint felmérése, melynek tanulmányozását ajánljuk 

a felső tagozatba kerülő 5. osztályokban tanító kollégák számára. 

 

Az alsós osztályok tanulmányi átlaga (magatartás és szorgalom nélkül): 

 

Osztály Átlag 2011-ben Átlag 2012-ben Átlag 2013-ban Átlag 2014-ben 

2.a - - - 4,7 

2.b - - - 4,4 

3.o. - - 4,5 4,4 

4.a - 4,4 4,4 4,2 

4.b - 4,7 4,6 4,3 

5.a. 
4,35 

4,3 4,3 4,3 

5.b 4,1 4,0 4,0 

 

Elmondható, hogy az alsós osztályokban megvalósul a tanulmányi eredmény szinten tartása, az esetleges 

gyengülés is csak elenyésző mértékű. Az alsós osztályozás realitását bizonyítja az is, hogy a két 5. osztály 

esetében sincs rontás. 

Az alsós átlag 2014-ben: 4,4 

 

Tantárgyi dicséretet érdemelt az alsó tagozaton: 

2011-ben  2012-ben 2013-ban 2014-ben 

Magyar nyelv:   4 fő   1 fő  2 fő  4 fő 

Magyar irod.:   1 fő   8 fő  1 fő  6 fő 

Német ny. és irod.:  8 fő   3 fő  12 fő  15 fő 

Környezetismeret:  2 fő   0 fő  2 fő  1 fő 

Informatika:   1 fő   1 fő  3 fő  1 fő 

Matematika:    12 fő   8 fő  1 fő  5 fő 

Technika:   4 fő   1 fő  2 fő  5 fő 

Rajz:    6 fő   2 fő  3 fő  5 fő 

Ének-zene:   2 fő   3 fő  0 fő  5 fő 

Testnevelés.   13 fő   8 fő  6 fő  5 fő 

Összesen   53   35  32  52 

 

A tantárgyi dicséretek száma idén jelentősen emelkedett a tavalyi évhez viszonyítva. Főként a piros szín-

nel kiemelt adatoknál jelentős a változás. A tehetséggondozás szempontjából fontosnak tartjuk, hogy ver-

senyeken szereplő, illetve a szakkörökön nagy aktivitást mutató gyerekeket az elismerés ezen formájával 

továbbra is jutalmazzuk. 
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Az alsó tagozatos kitűnő tanulók: 20 fő 

Az alsós tanulók közül 12 fő kapott általános nevelőtestületi dicséretet. 

 

A felső tagozatról 

 

A tanulási problémák meglétét sok más mellett itt is jelzi a szakvéleménnyel rendelkezők magas száma 

 NT-tól:  20 fő (2013-ban: 26 fő; 2012-ben: 18 fő; 2011-ben: 12 fő) 

 TKVB-tól:   6 fő (2013-ban: 11 fő; 2012-ben: 9 fő; 2011-ben: 9 fő) 

 SNI tanuló:  6 fő (2013-ban 10 fő; 2012-ben: 9 fő; 2011-ben:9 fő) 

 btm-s tanuló:  14 fő (2013-ban: 13 fő; 2012-ben: 9 fő; 2011-ben:7 fő) 

 2-ős szorzó:  6 fő (2013-ban 23 fő; 2012-ben: 18 fő; 2011-ben: 14 fő) 

 3-as szorzós:  0 fő (2013-ban: 0 fő; 2012-ben : 0 fő; 2011-ben: 1 fő) 

 

A szorzósok száma a törvényi változások miatt csökkent ilyen jelentős mértékben, hisz csak a SNI- tanu-

lóknál vehetjük ezt figyelembe. Az SNI- tanulók száma némileg csökkent, bár a Nevelési Tanácsadó még 

egy tanuló esetén javasolja a TKVB-nak az SNI-státusz megállapítását: 1 fő. 

 

Az idei tanévtől az ifjúságvédelmi felelős státuszának megszűnésével a szakvéleményes tanulók ügyeinek 

bonyolításában is még nagyobb feladat hárult az osztályfőnökökre. A tavalyi tanév végén jelzett kontrol-

lok, illetve az új tanév folyamán jelzett új vizsgálatok döntőrészt rendben lezajlottak. 

 

(Az alábbi adatok alsó és felső tagozatosokat is tartalmaznak.) 

TKVB-nál: 3 fő 

VM Ped. Szaksz. Veszprémi Tagintézményénél: 

kontroll: 7 fő 

új vizsgálat: 4 fő 

Három tanuló esetén javasolja a szakvélemény a TKVB-nak az SNI státusz megállapítását. 

 

A következő tanév kontrollvizsgálatait is előkészítettük: 

TKVB-nál: 3 fő 

VM Ped. Szaksz. Veszprémi Tagintézményénél: 

10 fő 

Egyéni foglalkozáson vett részt: 23 fő 

(A 6 SNI-s tanulóval az EGYMI utazó gyógypedagógusa foglalkozott, a btmn-s gyerekekkel pedig saját 

kollégáink.) 

(2013-ban: 25 fő; 2012-ben:20 fő, 2011-ben 17 fő, 2010-ben:16 fő) 

 

Az idei tanévben a tavalyi évnél jóval kevesebb egyéni órát használtunk fel nyelvoktatásra, illetve nyelv-

ből történő felzárkóztatásra. Erre leginkább akkor van szükség, ha egy később beiratkozó tanuló (főként 

az átmeneti otthonosok) előző iskolájában olyan nyelvet tanult, melyet az adott évfolyamon mi nem taní-

tunk. Ilyen formában tanítottunk az elmúlt tanévben német nyelvet a két év közben beiratkozó tanulónak. 
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Felmentettek 

 

1 fő 5.a részleges: magyar nyelv helyesírása 

részleges: német nyelv és irodalom helyesírása 

1 fő 5.b részleges: magyar nyelv helyesírása 

részleges: hangos olvasás 

részleges: német nyelv helyesírása 

1 fő 5.b teljes: matematika 

teljes: német nyelv 

1 fő 6.o részleges: magyar nyelv helyesírása, 

teljes: német nyelv és irodalom 

1 fő 7.o. részleges: magyar nyelv helyesírása 

teljes: német nyelv 

teljes: matematika 

1 fő 7.o. részleges: magyar nyelv helyesírása 

1 fő 7.o. teljes: matematika 

1 fő 7.o. teljes: matematika 

1 fő 8.a részleges: magyar nyelv helyesírása 

1 fő 8.a részleges: magyar nyelv helyesírása 

részleges: német nyelv és irodalom helyesírása 

1 fő 8. a részleges: magyar nyelv helyesírása 

részleges: német nyelv és irodalom helyesírása 

1 fő 8. b részleges: magyar nyelv helyesírása 

 

12 fő; 21 felmentés (14 részleges, 7 teljes) 

 

Differenciált foglalkozások 

 

Az 1. félévben differenciált foglalkozást szerveztünk a 8. évfolyam számára magyar, matematika és né-

met nyelv és irodalom tárgyakból elsősorban a felvételire való felkészülést segítendő. Egész évben fog-

lalkozások voltak a 7. osztályban német nyelv és irodalom tantárgyból versenyekre és a felvételire történő 

felkészítés céljából. A 2. félévben a 6. és 8. évfolyamnak magyar és matematika tárgyakból a kompeten-

ciamérésre történt felkészítés. 

 

Bukásszám: 

2010   9 tanuló 18 elégtelen 

2011  5 tanuló 15 elégtelen 

2012  1 tanuló 1 elégtelen 

2013  5 tanuló 13 elégtelen 

2014  5 tanuló 8 elégtelen 
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Javítóvizsgázhat: 

 Osztály Tantárgyak 

1 fő 5.b matematika 

1 fő 5.b magyar irodalom, történelem 

1 fő 7.o. matematika, biológia 

1 fő 7.o. magyar nyelv, fizika 

1 fő 7.o. magyar nyelv 

 

Évek óta jelentős a bukásszám csökkenése mind félévkor, mind év végén. Nehéz egyértelmű választ ke-

resni az okra. A tanulói összetétel és hozzáállás folyamatos változásán túl reméljük, az okok között szere-

pel az az óriási erőfeszítés, melyet a tanulási nehézséggel küzdő gyerekek érdekében évek óta teszünk: 

problémák szűrése, vizsgálatok kezdeményezése, a kontrollok nyomon követése, gyakori konzultáció a 

kollégákkal, külső szakemberekkel, szülőkkel, egyéni foglalkozások, korrepetálások, egyéni bánásmód, 

egyénre szabott követelmények alkalmazása. 

 

Osztályozóvizsga: 

Ebben a tanévben szakvéleménybeli javaslat alapján magántanuló volt 1 hetedik osztályos tanuló. Számá-

ra hetente 10 egyéni foglalkozás keretében tartottak szaktárgyi órákat a kollégák, esetenként osztálya órá-

in is részt vett. A tanév végén osztályozó vizsgát tett. 

 

Kitűnők 

A felsőben az elmúlt tanévhez viszonyítva kicsit emelkedett a kitűnők száma: 8 fő 

(2013-ban: 6 fő; 2012-ben 9 fő, 2011-ben: 8 fő, 2010-ben 5 fő.) 

17 tanuló kapott általános nevelőtestületi dicséretet 

 

Tantárgyi dicséretek 

Idén a tavalyihoz viszonyítva némileg nőtt a tantárgyi dicséretek száma. A készségtárgyak esetén különö-

sen fontos a tanulók ilyen elismerése, motiválása, s ezt az ilyen tárgyat tanító kollégák többsége alkal-

mazza is, hisz ezen tárgyaknál a legmagasabb a dicséretek száma. 

 

2013-ban: 70  2012-ben: 52,   2011-ben: 48,   2010-ben: 61 volt. 

 

Tantárgy:   2011-ben 2012-ben 2013-ban 2014-ben 

ének:    14  11  16  21 

technika:    3  3  6  1 

testnevelés:   7  8  9  10 

matematika:    2  3  4  8 

nyelvtan:    1  2  3  3 

irodalom:    1  3  8  7 

német nyelv és irodalom:   4  5  11  8 

történelem:    5  4  4  3 

természetismeret:   1  1  0  1 

földrajz:    1  2  0  1 

fizika:    1  0  2  0 

német nyelv:    3  0  0  0 

kémia:     1  2  0  0 

biológia:    1  2  0  0 
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informatika:   1  1  4  3 

angol nyelv.    2  4  3  0 

rajz          12 

összesen   48  52  70  78 

 

A reáltárgyak némileg elmaradnak ezen a téren, bár idén a tavalyihoz viszonyítva matematikából meg-

duplázódott a dicséretek száma. 

 

Az egyes osztályok szorgalom átlaga: 

 

Osztály Átlag 2012 Átlag 2013 Átlag 2014 

5.a - - 4,1 

5.b - - 3,5 

6.o. - 4,2 4,0 

7.o. 3,7 3,8 3,4 

8.a 3,5 3,5 3,0 

8.b 3,4 3,5 3,4 

 

Felsős átlag: 3,6 (2013-ban:3,7; 2012-ben: 3,7) 

A tanulmányi átlagok szinkronban állnak a szorgalomjegyek átlagaival. 

 

Az osztályok tanulmányi átlagának változása az utóbbi 4 tanévben: 

 

Osztály Átlag 2011-ben Átlag 2012-ben Átlag 2013-ban Átlag 2014-ben 

5.a - - - 4,3 

5.b - - - 4,0 

6.o. - 4,3 4,1 4,0 

7.o. 4,0 4,0 4,1 3,7 

8.a 4, 3,8 3,5 3,2 

8.b 4,0 3,9 3,7 3,7 

 

A 7. osztály 0,4-es rontása az évfolyamon belépő új tárgyakkal, valamint az osztályban előforduló 

magasabb bukásszámmal magyarázható. Sajnálatos a 8.a osztály jelentősnek mondható átlagcsökkenése 

is, de örvendetes, hogy a párhuzamos 8. osztály meg tudta őrizni 7. év végi átlagát. 

 

A felső tagozat átlaga:3,8 (2013-ban: 3,8) 

 

Az egyes tárgyak átlagai az elmúlt 5 tanévben: 

    2009-10 2010-11 2011-12 2012-13 2013-14 

Magatartás 4,0 4,0 4,0 4,0 3,9 

Szorgalom 3,6 3,7 3,7 3,7 3,6 

Magyar nyelv 3,6 3,6 3,5 3,4 3,5 

Magyar irodalom 3,7 3,8 3,6 3,7 3,6 

Német nemzetiségi 

nyelv 
3,8 3,6 3,9 3,9 3,8 
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Német népismeret - - -  4,7 

Német nyelv 3,1 3,2 3,5 3,6 3,1 

Angol nyelv 3,4 3,6 3,6 3,0 4,2 

Természetismeret 3,6 3,8 3,5 3,6 3,5 

Történelem és állam-

polgári i. 
3,4 3,5 3,6 3,5 3,6 

Földrajz 3,1 3,0 3,6 3,0 3,1 

Informatika 4,2 4,3 4,5 4,3 4,1 

Matematika 3,4 3,6 3,4 3,3 3,3 

Fizika 3,2 2,9 3,3 3,0 2,9 

Kémia 3,3 3,5 3,6 3,4 3,3 

Biológia 3,1 3,1 3,5 3,2 3,0 

Hon- és népismeret - - - - 3,9 

Erkölcstan/Hit- és 

erkölcstan 
- - - - 4,3 

Technika 4,4 4,4 4,4 4,3 4,4 

Rajz 4,2 4,7 4,4 4,5 4,5 

Ének-zene 4,7 4,6 4,2 4,5 4,2 

Testnevelés 4,2 4,4 4,6 4,4 4,5 

 

A tavalyi évvel összevetve csak angol és német nyelvből szembetűnő az eltérés. Angolból jóval szebb az 

idei eredmény, ez a jelenlegi 8.b osztály azon tagjainak eredménye, akik 2. idegen nyelvként tanulták az 

angolt. Német nyelvből az elmúlt évek folyamatos javulása után jelentősnek mondható a 0,5-ös 

visszaesés. A legeredményesebb nem készségtantárgyak: a német népismeret: 4,7 (ezt csak az 5.a osztály 

tanulta), valamint az 5. évfolyamon most bevezett erkölcstan/hit- és erkölcstan: 4,3, és a már említett 

angol nyelv: 4,2; valamint ismét az informatika (4,1); a leggyengébb a fizika (2,9) 

 

Német nemzetiségi tagozat 

 

A tagozaton a 2013. október elsejei statisztika alapján 134 gyermek tanul (77 alsós, 57 felsős). Ez az 

összlétszám (240 fő) 55,83 %-a. 

 

Népismeret: 

Az idei tanév újdonsága az 1.a és 5.a osztályban bevezetésre került új tantárgy a német népismeret oktatá-

sa. A kollégák visszajelzése alapján a gyermekek szeretik, érdeklődőek. Ez további lehetőséget teremt a 

tanulók számára a magyarországi német nemzetiség történelmével, hagyományaival, kultúrájával való 

mélyebb megismerkedésre, valamint a tanulók nyelvtudásának fejlesztésére is, hiszen ezeket az órákat a 

nyelvtanárok tartják. 

E két osztály kivételével a többi osztályban továbbra is integrált népismereti órákat tartunk. 
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A tagozat a munkáját az éves munkaterv alapján végzi. 

 

Szeptember 

Szeptember 27-én Veszprémben a „Cserhát múltidéző” program keretében iskolánk táncosai a helyi Né-

met Nemzetiségi Kulturális Egyesülettel közösen részt vettek a városrészek bemutatkozása programban. 

Szeptember 28-án bekapcsolódtunk a falu nemzetiségi napi programjába. Táncoltak a 2.a osztályosok, 

énekelt a nemzetiségi kamarakórus és szerepeltek még ezen kívül 5. osztályos tanulók egy kis vidám jele-

nettel. 

 

Október 

Október 19-én Zircen a megyei német nemzetiségi gálán szintén szerepelt néhány táncos gyermek. 

Október 25-én a Dózsa Iskola szervezte meg a veszprémi nemzetiségi iskolák találkozóját. Iskolánkból a 

6. osztályosok vettek részt a programon. 

 

November 

November 9-én a negyedikes nemzetiségis csoport szerepelt a kultúrházban a Márton-napi programon. 

Színvonalas műsorukkal örvendeztették meg a nagyszámú közönséget. 

Iskolánk Márton-napi programját a rossz idő miatt november 11-e helyett másnap délelőtt tartottuk meg. 

Lebonyolítottuk az iskolai német nemzetiségi szavalóversenyt. A városlődi versenyen Albrecht Hanna 2. 

helyezést, Krózser Amanda 3. helyezést értek el, a kamarakórus „ezüst” oklevelet, a táncosok „dicséretes 

ezüst” oklevelet kaptak. Örvendetes, hogy Cziráki Bálint személyében ismét van iskolánkban egy olyan 

tanuló, aki ügyesen harmonikázik és kísérni is tudja a kamarakórust. 

November 22-én részt vettünk 36 alsó tagozatos tanulóval a Dózsa Iskola „Jeder ist anders” c. gyermek-

musical előadásán Veszprémben. 

 

December 

A Botev Iskola által szervezett adventi vetélkedőn idén az ötödik osztályosok egy csoportja vett részt. 

A Gyulafirátóti Német Nemzetiségi Kulturális Egyesület december 11-én Christkindl-bemutatót és kiállí-

tást szervezett a Kultúrházban. Ezen a műsoron két 6. osztályos kislány szavalt. 

A 7. osztályos lányokkal Christkindl-játékot mutattunk be. Két csoporttal készültünk. Az egyik csoport 

magyar nyelven, a másik csoport német nyelven mutatta be a lány betlehemezést. A Nemzetiségi Önkor-

mányzattól kapott 100.000,- Ft-ból egy öltözet Christkindl-is ruhát varrattunk. Ebben nagy segítségünkre 

voltak a helyi Nemzetiségi Egyesület tagjai, akik vállalták, hogy megvarrják a díszes Christkindl-s ruhá-

kat, és segítenek az egyéb kellékek elkészítésében is. Dima Mónika szülő varrta a szoknyákat, mellénye-

ket és a nadrágokat, Simon Gábor technika szakos kollégánk pedig két bölcsőt is készített. 

 

Január 

A 8. osztályosok a felvételire készültek. A Lovassy Gimnázium nemzetiségi tagozatára ketten felvételiz-

tek, és egy tanuló nyert felvételt. 
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Február 

Vendégül láttuk az óvodásokat és az óvó néniket, valamint az érdeklődő szülőket az alsó tagozatos né-

metórákon. 

Részt vettünk a kitelepítési emlékmű koszorúzásán. 

 

Március 

Részt vettünk a leendő első osztályosok számára szervezett játszóházban, és sok-sok próbával készültünk 

a gálaműsorra. 

 

Április 

Az iskola névfelvételének 20. évfordulójára szervezett gálaműsorban a nemzetiségi tagozatos diákok 

együtt szerepeltek a német nyelvet idegen nyelvként tanulókkal. 59-en táncoltak és énekeltek a színpadon. 

A 3. osztályosok pedig német nemzetiségi gyermektáncokat mutattak be. 

Az országos német nyelvi verseny helyi fordulóját a 7. osztályosokkal megírtuk. Ketten érték el a megyei 

továbbjutáshoz szükséges pontszámot. Sajnáljuk, hogy szervezési problémák miatt nem hívták be őket a 

megyei fordulóra. 

Az ugodi drámafesztiválon a 2.a osztály a „Der Rattenfänger von Hameln” mondát mutatta be „jó” ered-

ménnyel. 

 

Május - Június 

A „Bund der Ungarndeutschen Schulvereine” szervezésében iskolánkból 5 fő 7. osztályos tanuló vehetett 

részt ausztriai jutalomkiránduláson. 

A budapesti országos német nemzetiségi szavalóversenyen egy hetedikes diákunk 14. helyezést ért el. 

Az ajkarendeki megyei német nemzetiségi nyelvi versenyen egyik 6. osztályos tanuló 5. helyezést, egyik 

7. osztályos tanuló pedig 6. helyezést ért el. 

A Gizella Napok programsorozatba ismét bekapcsolódtunk. Ebben az évben a kamarakórus szerepelt a 

nemzetiségi délutánon Veszprémben. 

A Cholnoky iskola fordítási versenyén két 7. osztályos tanulónk vett részt. Egyikük 2. helyezést ért el. 

Lebonyolítottuk a pedagógiai programunknak megfelelő helyi nyelvi felméréseket 4., 6. és 8. évfolya-

mokon. 

 

Projektnapok 

Az idei tanévben nem tartottunk projektnapokat, amit a gyerekek nagyon sajnáltak. A projektnapok tanu-

lóink körében nagyon népszerűek és ezért is szeretnénk a következő tanévben ismét megtartani. 

 

Tanulmányi eredmények: 

 - német nyelv és irodalom osztályátlagok: 

1.a: szöveges értékelés 

2.a:  4,8 – tantárgyi dicséret: 9 fő 

3.o.: 4,6 – tantárgyi dicséret: 4 fő 

4.a:  4,2 

4.b:  4,5 – tantárgyi dicséret: 2 fő 

5.a:  3,9 

6.o.: 3,9 – tantárgyi dicséret: 2 fő 
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7.o.: 4,5 – tantárgyi dicséret: 6 fő 

8.a:  2,9 

 

- német népismeret: 

1.a: szöveges értékelés 

5.a: 4,7 

 

Továbbtanulási mutatók 

Az idei tanévben 15 tanuló végzett nemzetiségi tagozaton. Közülük 3 tanuló gimnáziumban, 7 tanuló 

szakközépiskolában és 5 tanuló szakiskolában folytatja tanulmányait. 

A Lovassy Gimnázium nemzetiségi tagozatára egy kislány nyert felvételt. Nyelvi előkészítő osztályban 

(Zirc: III.Béla Gimnázium) egy tanuló tanul tovább. 

 

Kapcsolataink 

Az eddigiekből is kitűnik, hogy a tagozatunk szoros kapcsolatokat ápol a helyi nemzetiségi egyesülettel, a 

veszprémi és a Veszprém megyei nemzetiségi tagozatos általános iskolákkal, a Lovassy Gimnázium nem-

zetiségi tagozatával, a regionális irodával, valamint a Veszprémi Német Nemzetiségi Önkormányzattal. 

 

Pénzügyek 

A Veszprémi Német Nemzetiségi Önkormányzattól a 2013. gazdasági évre 100.000,- Ft támogatást kap-

tunk. Ebből finanszíroztuk a Dózsa Iskola gyermekmusical előadására utazáskor a buszköltséget (19.811), 

valamint a Christkindl-s ruhákat (80.189,- Ft). 

A Gyulaffy Alapítvány is támogatta a tagozatot 31.280,- Ft-tal. Ennek egy részét – 11.469,- Ft-ot szintén 

a fenti buszköltségre fordítottuk. A maradék 19.811,- Ft, még elköltésre vár. 

 

Beiskolázatlan veszprémi tanköteles tanuló adatai: - 

 

Napközis adatok (3. sz. táblázat) 

 

Napközi 2013/2014           

Intézmények napközi 
csop 
alsó 

lét-
szám 

iskola-
otthonos 

alsó 

lét-
szám 

tan-
szoba 
csop 
felső 

tan-
szoba 
létsz 
felső 

szak
körök 
szá-
ma 

fegyelmik 
száma 

ig.dics. 
száma 

ig. figy. 
száma 

            

Gyulaffy László 
Német Nemzeti-
ségi Nyelvoktató 
Általános Iskola 

5 111 0 0 2 40 14 0 133 8  
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5. Tanulmányi és egyéb versenyek eredményei 

 

Az eredmények a mellékletben olvashatók, és tanúskodnak sokrétű tehetséggondozó tevékenységünkről. 

Piros színnel jelöltük a legjelentősebb versenyeredményeket. 

 

6. Egyéb tevékenységek 

 

A tanév kiemelkedő eseménye, rendezvénye 

Ebben a tanévben a 20. évfordulós rendezvénysorozatunk volt a „sikertörténet”. Nagyon pozitív volt a 

megítélése akár szülői, akár egyéb körökben, s ami a legfontosabb, a kollégák és gyerekek körében is. 

Nagy feladat volt a gálaműsor Hangvillában történő megszervezése, de az eredmény az ötlet helyességét 

igazolta. A siker feltételeként több tényezőt kell kiemelnünk: Czaun János képviselő úr biztosította szá-

munkra a Hangvilla színháztermét, mely méltó volt e nagyszabású rendezvényhez; időben kezdtük meg a 

szervezést, volt idő a részletek átgondolására; ismét olyan összefogást tudtunk megteremteni, mely nélkül 

egy ilyen jellegű program lebonyolítása lehetetlen. 

Méltóképpen, értékes programokkal ünnepeltünk. A hagyományosan megrendezett és az újszerű progra-

mok is jól sikerültek, a gyerekek számára nagy élményt jelentett a kalandparkbeli kirándulás. Az utóbbi 

években sokat léptünk előre nevelés szempontjából azon a téren is, hogy a gyerekek átérezzék az ünnep-

lés lényegét, megtanulják a helyes, elvárt viselkedési formákat ilyen alkalmakkor. 

 

Örökítse meg ez a beszámoló azokat a programokat, amelyek megvalósultak e neves ünnepi héten: 

Program 
2014. április 2. 17 óra Gálaműsor a Hangvillában 

Köszöntőt mondott: Dr. Friedler Ferenc, a Pannon Egyetem rektora 

      Czaun János, önkormányzati képviselő 

2014. április 7. 11 óra Koszorúzás névadónk szobránál 

A Gyulaffy-hét megnyitása 

Köszöntőt mondott: Porga Gyula, VMJV polgármestere 

Lajkóné Rózsa Judit és tanítványai selyemfestő kiállítása 

Megnyitotta: Kauker Katalin 

2014. április 7. 14 óra Megyei Gyulaffy-szavalóverseny 

2014. április 8. 14 óra Koszorúzás Hadnagy László helytörténész sírjánál a gyulafirátóti felső te-

metőben Megemlékező: Timer Jánosné, Hadnagy László-díjas volt 

2014. április 9. 15 óra Jubileumi kiállítások megnyitása az iskolában 

Köszöntőt mondott: Szauer István, a KLIK megyei igazgatója 

A megyei rajz- és olvasópályázat eredményhirdetése 

Természetfotó-kiállítás Kreiner Attila fotóiból 

Természetfotó-kiállítás a BABAKO szervezésében 

2014. április 9. 17 óra Gyulaffy-díjas tanárok és diákok, valamint Hadnagy László Ifjúsági Díjasok 

találkozója az iskolában 

2014. április 10. 8 óra Öko- és sportdélelőtt, hüllőbemutató 

2014. április 11. Ifjúsági Nap - Kirándulás a Balatoni Élményparkba 
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Gyulaffy-szavalóverseny 

A tanév kiemelt eseményének tekintjük iskolánk névadásának 20. évfordulójára szervezett megyei szava-

lóversenyünket is, amely a Gyulaffy Napok keretében, 2014. április 7-én délután került megrendezésre. 

Ezt az ünnepi programot is gondos szervezőmunka előzte meg. A magyaros munkaközösség az iskolave-

zetéssel egyeztetve készítette elő az eseményt. A versenyre vonatkozó előzetes felhívásunkat már 2013 

decemberében elküldtük az általános iskoláknak. 

A szavalóversenyre a résztvevőknek ezúttal két verssel kellett készülniük: egy kötelező és egy szabadon 

választott művel. Kötelező vers bármely kortárs magyar költő verse lehetett, a szabadon választott versek 

pedig a magyar és a világirodalom költeményeiből is választhatók voltak. A versenyre 3 korcsoportban 

jelentkezhettek a tanulók. 

A fentiek alapján a Gyulaffy-szavalóversenyen ebben a tanévben 33 tanuló vett részt a megye 12 iskolá-

jából. 

Az iskolánkban ezen a délutánon vendégeskedő tanítónők és magyar szakos kollégák mindig nagyon elé-

gedetten „nyilatkoznak” a verseny szervezésével kapcsolatban, a zsűri tagjai pedig évről évre megerősíte-

nek minket abban, hogy versmondó versenyünk színvonala átlagon felüli. 

Rendezvényünk a 2014 májusában megrendezett "Regösök húrján" elnevezésű dunántúli vers- és próza-

mondó verseny megyei előválogatója is volt egyben, hisz a felsős kategóriák legjobbjai meghívást kaptak 

az említett regionális versenyre. Nagy örömünkre szolgál, hogy ezen a megmérettetésen 6. osztályos ta-

nulónk különdíjas lett, így a nyáron részt vehet egy országos versmondó táborban, s a részvételi díjat 

(40 000 Ft) Veszprém Város Önkormányzata ajánlotta fel a sikeres versmondónknak. 

 

Gyulaffy-olvasópályázat 

Hagyományainkhoz híven, idén 10. alkalommal hirdettünk a Gyulaffy Napok keretén belül olvasópályá-

zatot a megye iskolásainak. 

A két korcsoportban meghirdetett versenyre a megye 12 iskolájából 76 dolgozat érkezett. 

A veszprémi iskolákon kívül Sümegről, Bakonynánáról, Várpalotáról, Nagyesztergárról, Szentgálról, 

Úrkútról, Szigligetről érkeztek igényes, alapos munkáról tanúskodó pályaművek. 

 

Gyulaffy-rajzpályázat 

A kiírás szerint ebben az évben Kedvenc kirándulóhelyem címmel vártuk az alkotásokat a megye általá-

nos iskoláiból és gimnáziumaiból. Bármilyen technikával és méretben készült munkákat beküldhettek az 

alkotók. A zsűri szerepére immár hagyományosan Szűcs István Miklós zirci művésztanárt és egy volt rajz 

szakos kolléganőnket kértük fel. 252 pályamunka érkezett a megye intézményeiből: Veszprém, Tapolca, 

Zirc, Révfülöp, Szigliget, Városlőd, Úrkút, Balatonfüred…A zsűri nyolc iskola diákjait jutalmazta, s a 

művekből egy szép kiállítást is megnyitottunk a Gyulaffy Napok keretében. 

 

A munkaterv teljesülése 

 

Az ellenőrzési terv értékelése 

 

1. félév 

 A munkaközösségek összehangolt tevékenysége 
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A három munkaközösség évtizedek óta nagyon jó munkakapcsolatban dolgozik. Jó döntés volt a néhány 

évvel ezelőtti alsó tagozatos és napközis munkaközösség összevonása. Ez még szorosabbá tette a délelőtt 

és délután dolgozó kollégák együttes munkáját. Az alsó és a felső tagozat közti átmenet zavartalanságáról 

tanúskodtak azok az adatok, amelyek a tanulmányi munkában megnyilvánultak. Ez is szép példája az 

együttműködésnek. A kompetenciamérés eredményeinek folyamatos javításáért is csak együtt tudunk 

dolgozni. Minden kolléga részt kell, hogy vállaljon első osztálytól a nyolcadik osztályig abban a folya-

matban, amelynek a végén tanulóink elérik a megfelelő szintet. 

 

 Az arányos teherviselés megvalósulása 

A helyettesítések tapasztalatai: 

Az idei tanévben a kollégák nagyon elfáradtak. A helyettesítések száma is kiemelkedően magas volt. 

Adódik ez abból is, hogy a csoportok száma is növekedett. Az 5 napközis és a 2 tanulószobás csoport 

megnövelte a délutáni helyettesítések számát. Többen voltak a kollégák közül betegek, és általában hosz-

szasan betegeskedtek. 

 

 Az interaktív táblákkal felszerelt termek kihasználtsága, az ott folyó munka minősé-

ge 

A hét interaktív táblával felszerelt terem maximális kihasználtsággal működött. Így sem tudtuk biztosítani 

minden kolléga számára az ilyen terem lehetőségét. Ez örvendetes tény, hiszen ez azt is bizonyítja, hogy a 

kollégák fontosnak érzik az interaktív tananyagok alkalmazását, valamint a tudás minél sokoldalúbb köz-

vetítését. Nagyon szeretnénk bővíteni az eddigi lehetőségeket, illetve az elavult számítógépes gépparkun-

kat fejleszteni. Azt a javaslatot tettük a délután dolgozó kollégáknak, hogy a napköziben és a tanulószoba 

idején is minél többet dolgozzanak az interaktív táblákkal annak érdekében, hogy a tehetséggondozás és 

felzárkóztatás minél sikeresebb legyen a továbbiakban is. 

 

 A délután négy óráig történő benntartózkodás minősége 

A kötelező benntartózkodás miatt ez a feladat a korábbi évekhez viszonyítva az alsóban is nagyobb tanu-

lói kört érintett, illetve ismét megszerveztük a felsős tanulószobát. Emiatt a délután az iskolában tartóz-

kodó tanulók száma közel egyharmadával növekedett. (2013-ban: 108 fő, 2014-ben: 151 fő). Különösen a 

tanév elején jelentett komoly adminisztrációs feladatot a minden tanuló helyzetét a benntartózkodás 

szempontjából tisztázó szülői kikérők begyűjtése és az igazgatói határozatok elkészítése. Az ebédeltetés 

rendjének kialakítása sem volt egyszerű feladat, általában nagy nehézséget jelentett a sokféle délutáni 

program összehangolása. Főként a napköziben, tanulószobán történő helyettesítéseknél jelentett gondot a 

zsúfolt menetrend követése, megvalósítása. 

 

 A tehetséggondozás erősítése, a tanulók felkészítésének eredményessége 

A tehetséggondozásról és a tanulók középiskolára történő felkészítéséről a továbbtanulási mutatók és a 

beszámoló végén olvasható versenyeredmények adnak tájékoztatást. Büszkék vagyunk szép eredménye-

ket elérő diákjainkra, és továbbra is hiszünk abban, hogy minden gyermek tehetséges valamiben, csak 

meg kell találnunk ezt a területet, és lehetőséget kell biztosítani a tehetség kibontakoztatásához számukra. 

 

 A felzárkóztatás és a kompetenciamérésre történő felkészítés minősége 

Az iskolában folyó pedagógiai/szakmai munka (tárgyi és személyi összefüggések) 
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Intézményünk szakos ellátottsága 100%-os, tárgyi feltételeink jónak mondhatók. A tantestület jól képzett, 

összeszokott, egységes pedagógiai elvek mentén dolgozik. Pedagógiai programunkban határozott célkitű-

zések fogalmazódtak meg. 

Az iskolánkba járó tanulók összetétele vegyes. 3 település tartozik beiskolázási körzetünkbe: Gyulafirátót, 

Kádárta, Eplény. Van néhány körzeten kívüli tanulónk is, de a városrész viszonylagos zártsága befolyá-

solja a tanulólétszám alakulását. 

A tanulói képességeloszlás is vegyes képet mutat. A gyerekek zöme átlagos képességű. Vannak minden 

osztályban kiemelkedő, nagyon tehetséges tanulók, és vannak komoly nehézségekkel küzdők is szép 

számmal. Ebben a helyzetben fontos szerepe van a hozzáadott pedagógiai értéknek, ezért szorgalmazzuk 

a CSH-indexhez szükséges kérdőívek kitöltését a szülők körében. 

Célunk tehát kettős: a lemaradók, hátrányokkal küzdők felzárkóztatása, illetve az átlagos képességű vagy 

ezt meghaladó tanulók tehetséggondozása. E kettőre egyenlő mértékben kell gondot fordítanunk. A csalá-

di háttérből adódó hátrányok leküzdése nem könnyű. Ebben a munkában a nevelőtestület sokféle mód-

szerrel és kreatívan próbál eredményes lenni. Szívesen vállalkozunk pedagógiai innovációra, illetve kér-

jük a társintézményekben dolgozó kollégák segítségét is. 

 

A további fejlődés érdekében tett intézkedések: 

A korábbi gyakorlatnak megfelelően a kompetenciamérés eredményének javítása érdekében folytatjuk az 

alábbi tevékenységeket: 

 A tanévzáró értekezleten a helyi mérés koordinátora, aki mérés, értékelés szakirányon szakvizsgá-

zott pedagógus, részletes elemzést mutat be a tantestület számára az aktuális év eredményeiről. Az 

osztályokat tanító kollégák munkájának értékelésekor figyelembe vesszük azt a hozzáadott peda-

gógiai értéket, amelyet egy-egy tanulócsoport felkészítésébe fektetnek a jobb eredmény elérése 

érdekében. 

  A 7. évfolyam tanulóival egyéni eredményelemzést végzünk a 6. évfolyamon elért eredményeik-

ről a tanulói jelentések letöltésével, és felhívjuk a tanulók figyelmét arra is, hogy szüleikkel otthon 

is megtekinthetik az eredményeket, s ha szükségesnek látják, tanácsot kérhetnek a szaktanároktól 

is. 

 Minden tanév 2. félévében differenciált foglalkozás keretében felkészítő foglalkozásokat tartunk 

magyar, illetve matematika tantárgyakból. Ezeken főként a tanulási nehézséggel küzdő, illetve 8. 

évfolyamosok esetén a 6. évfolyamos mérésen gyengén teljesítő gyerekek részvételét szorgalmaz-

zuk. 

 A szaktárgyi órákon kiemelt figyelmet fordítunk a szövegértés fejlesztésére. Törekszünk arra, 

hogy változatos műfajú szövegek feldolgozásával a hétköznapi életben is hasznosítható jártasságot 

szerezzenek tanítványaink ezen a területen. (Használati útmutatók, plakátok, tájékoztató szövegek, 

felhívások, pályázati kiírások, menetrendek, programfüzetek stb. feldolgozásán keresztül.) 

 Különösen kiemelt figyelmet fordítunk azokra a tanulókra, akik a 6. évfolyamos mérésben 1. szint 

alatti vagy 1-2. képességszintet értek el. Indokolt esetben vizsgálatot kezdeményezünk a Tanulási 

Képességet Vizsgáló Szakértői Bizottságnál, és egyéni foglalkozás keretében fejlesztő pedagógu-

saink segítik képességeik erősítését. 

 Annak érdekében, hogy a jelenleginél több tanuló érje el a 6., illetve 7. képességszintet, még több 

figyelmet kell fordítani a tehetséggondozásra, több lehetőséget kell biztosítani a jó képességű gye-

rekek számára a különféle tanulmányi versenyeken való részvételre. 
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 A napközis és tanulószobai foglalkozásokon alkalmat teremtenek a kollégák a differenciálásra és 

az egyéni fejlesztésre. Ez idő alatt könyvtárba is járhatnak a tanulók, illetve számítógépes fejlesztő 

játékokkal is gyakorolhatják a szövegértést és a matematikai kompetenciákat. 

 

2. félév 

 

 A tanmenetek teljesülése, az év közben szükséges korrekciók minősége és mennyisé-

ge, különös tekintettel az interaktív táblákkal vezetett órák beépülésére 

Már a tanév elején felhívjuk a kollégák figyelmét a tanmenetek alapos átgondolására és az év közbeni 

folyamatos korrekciók fontosságára. Az interaktív táblákkal végzett tananyag-feldolgozást mindig beje-

gyezzük a naplóba, és jelöljük a tanmenetekben is. Az órák minőségét az óralátogatások alkalmával is 

értékeljük. A tanmenetek megőrzésére felhívtuk a kollégák figyelmét, gondolva a minősítő folyamatokra. 

A tananyag adott évben történő befejezését kértük a tanároktól, év közben is lehetőséget nyújtva az elma-

radt órák pótlására. Például a Vetési laboros napokon elmaradt órákat óracserékkel pótoltuk. 

 

 Az órákra történő tudatos felkészülés dokumentumainak erősítése: az óravázlatok 

minősége és reflexiókkal történő ellátása, felkészülés a minősítésekre és a portfóliók 

elkészítésére 

Nagyon büszkék vagyunk arra, hogy intézményünkben 11 olyan pedagógus dolgozik, aki szakvizsgával 

és legalább 14 év szakmai múlttal rendelkezik. Közülük 7-en fel is töltötték portfóliójukat a megadott 

határidőig. Egy kolléganő nyugdíjba vonul közülük, egy pedig jelenleg GYED-en van. Egy tanár kolléga 

pedig jelentkezett a 2015-ös minősítési rendszerbe. Jelentkezéséről várjuk a visszajelzést. 

Közben folyamatosan elemezzük a tapasztalatokat, és arra biztatjuk a kollégákat, hogy tudatosan készül-

jenek az útmutatók alapján a minősítésekre, így készítsék óravázlataikat, olvassák el az útmutatókat, és 

folyamatosan tájékozódjanak a követelményekről. Az iskolavezetés nevelési értekezleteken készítette 

ugyanerre a kollégákat. Áttekintettük a jogszabályi hátteret, elemeztük az eddig megtett lépéseket, és ké-

szültünk a változások napi gyakorlatban történő alkalmazására. 

 

 Az iskola tanulmányi munkájának eredményessége, a felvételi eredmények elemzése 

Munkánk eredményességét a beiskolázási adatok is jól tükrözik. Az adatsor három tanévet mutat be. 

A 8. évfolyam továbbtanulási mutatói: 

 2010-11 2011-12 2012-13 2013-14 

Iskolatípus fő százalék fő százalék fő százalék fő százalék 

gimnázium 11 23 % 2 7 % 8 23 % 6 18 % 

szakközépiskola 20 43 % 20 72 % 14 40 % 14 42 % 

szakképző 15 32 % 6 21 % 13 37 % 13 40 % 

összesen 46  28  35  33  

 

A tavalyi tanévhez nagyon hasonlóan alakultak az arányok a középiskolák típusainak arányát illetően. 

Most is előfordult olyan iskolaválasztás, mely jelenlegi megítélésünk szerint  a gyerek szempontjából 

nem teljesen megfelelő, “alul-” és “túlvállalásra” is akadt példa idén is. A középiskolában eltöltött első év 

majd igazolja vagy cáfolja jelenlegi megítélésünket. 
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Rangsor szerint 

2010-11-ben  2011-12-ben  2012-13-ban  2013-14-ben 

1. helyen: 31   19   29   22 

2. helyen: 6   5   5   8 

3. helyen: 6   1   1   0 

4. helyen: 2   1   0   2 

5. helyen: 1   2   0   1 

6.helyen:  

 

A rangsor szerinti kimutatás azt tükrözi, hogy a 8. osztályosok többsége reális iskolaválasztási 

elképzeléseket tűzött maga elé. Néhány tanuló (3 fő) kevésbé jól ítélte meg saját eredményeit és a 

megjelölt iskolák elvárásait, ők a rangsorban 4. illetve 5. helyen választott iskolába jutottak be. Sajnos, az 

sem volt egyedi jelenség ebben az évben, hogy szülői oldalról több gyermek alig kapott segítséget, 

támogatást ennek a fontos döntésnek a meghozatalában, így még nagyobb szerep hárult az 

osztályfőnökökre. 

 

A KIR-ben a középiskoláknak rögzíteniük kell tanulóik érdemjegyeit, így az általános iskolák 

lekérdezhetik a náluk végzettek eredményeit. 

2013 őszén második alkalommal sikerült szinte hiánytalanul megtalálni az előző két tanévben nálunk 

végzettek középiskolás 9. és 10. év végi eredményeit. Ezt az adatsort az egyes személyek azonosításának 

lehetőségét kizárva, törvényi kötelezettségünknek eleget téve nyilvánosságra hoztuk a honlapunk különös 

közzétételi listáján. 

 

 A hiányzások ellenőrzése és adminisztrációja 

A gyakorlatban sokat tettünk annak érdekében, hogy a gyerekek egyre kevesebbet hiányozzanak, illetve a 

szülők és a gyerekek is átérezzék annak a felelősségét, hogy a hiányzásokat nagyon rövid határidőn belül 

igazolni kell. Folyamatos kapcsolatban vagyunk iskolaorvosunkkal, jelzést adunk egymásnak a felmerülő 

problémákról. Az osztályfőnökök és a gyógytestnevelő különösen figyelnek a gyógytestnevelés órákra 

járó tanulók hiányzásaira. Elértük, hogy az úszás is szívügye legyen a szülők többségének. A kollégák az 

adminisztrációt is pontosan végzik. Időben jelzést küldenek a jogszabályban előírtak szerint a szülőknek, 

a társintézményeknek és a Kormányhivatalnak. 

A jövőben a délután 16 óráig kötelező benntartózkodás és a kikérők rendszerét szeretnénk a szülők és a 

tanulók körében is egyértelműen szabályozhatóvá tenni. A tavalyi bevezetés óta összegyűlt annyi tapasz-

talat, amely már elegendő egy ilyen szabályozás kidolgozásához és a Házirendbe történő beemeléséhez. 
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A munkaközösségek működése 

 

Az alsó tagozatos munkaközösség 

 

Az alsós munkaközösségben a tanítók és a napközis kollégák sokkal jobban össze tudtak dolgozni azáltal, 

hogy az idén délelőttönként itt voltak a napközisek is. Nagy segítség, hogy ők felügyelnek a szünetekben 

a gyerekekre, s ha kellett más feladatban is szívesen segítettek. Többet tudtak beszélgetni egymással a 

kollégák a tanulókról, a problémákról, a feladatokról. 

Mindenki lelkiismeretesen végezte a munkáját, ha kérés volt, mindenki készségesen segített, vállalt fel-

adatokat. Mindenki kivette a részét a közös feladatokból. Egyre jobb közösséggé vált az alsó tagozatos 

munkaközösség. 

 

Szeptember: 

 A tanévnyitó műsort a harmadikos tanulók adták 

 A Mihály-napi vásáron vettünk részt az óvodában 

 A Német Nemzetiségi Egyesület nemzetiségi napján szerepeltek diákjaink 

Október: 

 A törzslapok kitöltése történt meg 

 Iskolai mesemondó verseny zajlott 

November: 

 9-én Márton-nap: a negyedikes tanulók műsort adtak a művelődési házban, majd az iskolában is 

 12-én hangszerbemutatón voltak a 3. és 4. osztályosok 

 Népdaléneklési versenyt rendeztünk 

 15-én Városlődön a Ki mit tud? –on szerepeltek a harmadikos nemzetiségi tanulók 

 27-én bábszínházba mentünk az első és második osztályosokkal a művelődési házba 

 28-án az óvónők jöttek el meglátogatni volt óvodásaikat, s megnéztek egy tanórát 

 30-án tartottuk az első játszóházat a leendő elsősöknek 

December: 

 5-én jött a Mikulás az osztályokba 

 6-án volt a Mikulás-buli 

 10-én hangszerbemutató volt 3. és 4. osztályosoknak 

 19-én másodikos tanulók adtak karácsonyi műsort Kádártán 

 20-án pedig harmadikos tanulók szerepeltek Eplényben a karácsonyi műsoron 

 21-én jól sikerült a korcsolyázás 

Január: 

 A félévi bizonyítványok kiosztása 

 A napköziben folytattuk a Mesevár című programot, ahol egymásnak mondtak meséket a gyere-

kek. Havonta egy alkalommal tartjuk a napközis tanítók felkészítésével. 

 December 18-án délután a napköziseknek a Palánta gyülekezet adott egy kis előadást a kará-

csonyhoz kapcsolódva. 

Február: 

 Megtartottuk a napköziben a most már hagyománnyá vált „Téltemetés”-t. Elégettük a kiszebábut. 
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 Farsangoltunk 

Március: 

 Gergely-napon a leendő első osztályosok látogattak iskolánkba, s betekinthettek az iskolai életbe. 

 Készültünk a Gyulaffy Napokra. 

Április: 

 A Gyulaffy Napokon mindenki kivette a részét a feladatokból 

 A negyedikes tanító nénik a nagycsoportosoknak játszóházat szerveztek 

 Húsvét után a napközis gyerekek tojást gurítottak a Kálvárián. Ezt a hagyományt is évek óta ápol-

juk 

 A hónap utolsó napján délután májusfát díszítettünk az udvaron 

Május: 

 Anyák napi műsort tartottak az osztályok 

 Gyereknapot rendeztünk a napköziben. A játékos feladatok nagyon tetszettek a gyerekeknek. 

Amíg versengtek, addig megfőtt a „kőleves”, amit az udvaron az asztaloknál jóízűen elfogyasztot-

tak. 

 A 4. a osztályosok Balácára mentek a Juvenáliára. 

 A negyedikesek ellátogathattak egy- egy felsős tanórára. A gyerekek megnézhették, mi vár rájuk 

jövőre.  

Június: 

 Az osztálykirándulások jól sikerültek 

 A bizonyítványok nyomtatása rendben megtörtént 

 

A felső tagozatos munkaközösség 

 

 Szeptemberben a tanévkezdéssel kapcsolatos számtalan feladatot láttuk el (dokumentumok meg-

nyitása, ügyeleti beosztás, Arizona-program elindítása, faliújság gondozása…) 

A tanmeneteket mindenki elkészítette és bemutatta. 

A hetedik osztályos tanulók a „Cserhát csörte” elnevezésű programon vettek részt. 

 Októberben az alsó és felső tagozatot képviselő tanárok és diákok részt vettek az október 6-i vá-

rosrészi megemlékezésen. 

A hetedik osztály szerepelt műsorral a Köztársaság kikiáltásának városrészi ünnepségén. 

Októberben avatták fel a nyolcadikosok az ötödikeseket felsősökké. 

Szülői értekezletet szerveztünk a felvételi eljárás rendjéről a 7. és a 8. osztályos tanulóknak és szü-

leiknek, amelyen az idén rendkívül nagy volt az érdeklődés. 

A 7.-es és 8.-os tanulók ismereteket gyűjthettek a pályaválasztási kiállításon az Arénában. 

 Novemberben a fogadóóra előtt megtartottuk a szokásos negyedéves értékelést. 

Elkezdődtek a természettudományos órák a Vetési Gimnáziumban, a 8. évfolyam kezdte a mun-

kát. 

Kémiai játszóházba kísértük a gyerekeket az Ipari Szakközépiskolába, a foglalkozás színvonalas 

és hasznos volt. 

 Decemberben több középiskola (Medgyaszay, Közgazdasági, III. Béla, Reguly) igazgatója is tá-

jékoztatást tartott a nyolcadikos gyerekeknek. 

A Mikulás-buli lebonyolításában segítettük a szülői munkaközösséget. 



 44 

Gyerekek látogatták meg a lappföldi Mikulást a Hangvillában. 

A „Cserhát csörtén” résztvevő gyerekek jutalomként Budapestre kirándultak. 

A hittanos és énekkaros gyerekek karácsonyi koncerten vettek részt a katolikus templomban. 

Karácsonyi műsort adó gyerekeket kísértünk Veszprémbe és Eplénybe. 

Az utolsó tanítási napon, szombaton az alsó és felső tagozatos gyerekek korcsolyázni voltak 

Veszprémben. 

A színjátszó csoport tagjai „A muzsika hangjai” című előadásukat mutatták be kétszer a helyi mű-

velődési házban, egyszer az iskolában és Sólyban. 

 Januárban megnézték a gyerekek az első színházi előadást. 

A Vetési-laborban kísérletezhettek a nyolcadikos tanulók. 

Szeptembertől kezdődően számos informatikai versenyen vettek részt tanulóink. ( Logó, Ipari, Bá-

thory, Lovassy és az Öveges Iskola által szervezett versenyeken). 

Megtartottuk a félévi szülői értekezleteket. 

 Februárban segítettünk a farsangi karnevál lebonyolításában. 

Nyílt napot tartottunk, az interaktív táblák használatát mutattuk be a szülőknek. 

Elküldtük a 8. osztályosok továbbtanulási lapjait. 

A Zrínyi matematika versenyen vettek részt tanulóink. 

A kommunista diktatúra emléknapja alkalmából megemlékező műsort hallgattunk meg az iskola-

rádión keresztül. 

 Márciusban több alkalommal is próbát tartottunk, a Gyulaffy-gála műsorszámait gyakoroltuk. 

A Vetési-laborban gyakorlaton vettek részt a 7. osztályosok. 

Március 15-ére emlékezve műsort adott a 6. osztály. Részt vettünk a fáklyás felvonuláson és a vá-

rosrészi megemlékezésen is. 

 Áprilisban bemutattuk a Hangvillában a Gyulaffy-gála műsorát. 

A Gyulaffy Napok keretében megkoszorúztuk névadónk szobrát és Hadnagy László sírját. Lebo-

nyolítottuk a megyei rajz- és szavalóversenyt, az olvasópályázatot, megrendeztünk öt kiállítást, az 

öko és sport délelőttöt, találkoztunk a Gyulaffy-díjas kollégáinkkal és diákjainkkal, illetve elvittük 

a gyerekeket a Balatoni élményparkba. 

A 8. évfolyam tanulóinak Czaun János városrészi képviselőnk utazást szervezett Budapestre, meg-

látogattuk az Országházat és a Terror Háza múzeumot. A kiránduláson Fiskál János, Eplény pol-

gármestere is részt vett, aki szintén támogatást nyújtott a kirándulás megszervezéséhez. 

A 7. és a 6. évfolyamból 15 tanuló a budapesti Hungexpo-ra látogatott el egy pályaválasztást segí-

tő programra. 

Színházba kísértük a gyerekeket. 

A Kaán Károly természetismereti és a Herman Ottó biológia versenyen szerepeltek tanulóink. 

 Májusban szülői értekezletet tartottunk a 8. osztályos tanulók szüleinek. 

A Határtalanul pályázat keretében szülői értekezletet, tanórákat, vetélkedőt szerveztek kollégáink. 

Szemetet szedtünk településünkön, a Halastó környékén és a Kádártára vezető út mentén. 

A 4. osztályosok látogattak történelem és természetismeret tanórákat. 

Tablóképet készítettek a 8. osztályosok. 

Megírták a kompetencia felméréseket a 6. és a 8. osztályosok. 

Részt vettünk a hősök napja városrészi megemlékezésen. 

A Vetési-laborban dolgoztak a 7. évfolyam tanulói. 
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A Veszprémi Hátrányos Helyzetű Fiatalok Alapítványa által szervezett egészségnapra vittünk gye-

rekeket. 

 Júniusban megtekinthették a 8. osztályosok a várbörtönt és a Kádártai Büntetés-végrehajtási Inté-

zetet, ahol tartalmas tájékoztatókat és egy finom ebédet is kaptak Czaun János képviselő úr jóvol-

tából. 

Tanulmányi kirándulásra vittük a gyerekeket, a Határtalanul pályázatban résztvevő gyerekek pedig 

Erdélybe utaztak. 

A VHHF egészségnapján nyert jegyekkel a Sobri Jóska Kalandparkba kísértünk gyerekeket. 

A Határtalanul pályázat lecsengéseként televíziós felvétel, kiállítás készült, osztályfőnöki órára és 

egy iskolai élménybeszámolóra került sor. 

Az 5. évfolyam tanulói a Fergeteg Fesztiválon vettek részt. 

A 7. osztályosok a balatonfüredi Jókai-villát látogatták meg. 

A 8.-osok kis műsor keretében elbúcsúztak tanáraiktól. 

A 8.-osok végigjárták a Jutasi őrmester túra útvonalát. 3. helyezést értünk el, így 10 000 Ft sport-

szervásárlási utalványt nyertünk. 

Az ünnepi könyvhéten az 5. osztályosok műsorral vettek részt. 

 

Magyar szakosok munkaközössége 

 

 Október 3-én jutalomkirándulást szerveztünk a felső tagozatos tanulóknak a Zirci Apátságba, il-

letve az Országos Széchényi Könyvtár fiókkönyvtárába. Ezen a kiránduláson azok a tanulók ve-

hettek részt, akik különböző magyaros versenyeken képviselték iskolánkat, valamint érdeklődőek 

a magyar nyelv és irodalom tantárgy iránt. 

Október 6-án az aradi vértanúk emléknapján 7. osztályos tanulóink színesítették szavalatukkal a 

részönkormányzati megemlékezést. 

Október 17-én a 6. osztályos tanulókkal iskolarádiós megemlékezést tartottunk Gárdonyi Géza 

születésének 150. évfordulójáról. 

 November 13-án a magyar nyelv napjára emlékeztünk az 5. osztályosok iskolarádiós műsorával. 

Novemberben részt vettünk a Simonyi helyesírási versenyen 4. osztályos és felsős tanulóinkkal. 

5 tanulónk szerepelt a Veszprém Főegyházmegyei Szavalóversenyen a Padányi Iskolában. 

 Decemberben előkészítettük a Gyulaffy-szavalóversenyt, és elküldtük az előzetes jelentkezésre 

való felhívásunkat az iskoláknak. 

December 7-én a nagyesztergári szavalóversenyen képviselték tanulóink iskolánkat. 

Szintén decemberben a gyulafirátóti Német Nemzetiségi Kulturális Egyesület műsorán, valamint a 

gyulafirátóti templom karácsonyi ájtatosságán egy verssel szerepeltek 6. osztályos tanulóink. 

 Január elején egy az MTVA által kiírt pályázatra küldtek el 6. és 7. osztályos tanulóink egy-egy 

anyagot. A pályázat célja elfelejtett adventi, karácsonyi szokások felelevenítése volt. 

Január 21-én iskolarádiós megemlékezést tartottunk a magyar kultúra napjáról. 

A félév során nagy gondot fordítottunk 8. osztályos tanulóink írásbeli felvételire való felkészítésé-

re heti 1-1 differenciált óra keretében. 

 Február 11-én a megyei Kazinczy szépkiejtési versenyen egy 7. osztályos tanulónk 2. helyezést 

ért el. 

Február 27-én megtartottuk a Simonyi helyesírási verseny iskolai fordulóját. 
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 Márciusban előkészítettük az iskolai Gyulaffy-szavalóversenyt. 

Március 14-én a városrészi megemlékezésen két 6. osztályos tanulónk verset mondott. 

Március 25-én szerveztük meg a megyei Gyulaffy-szavalóverseny iskolai fordulóját a felső tago-

zatos tanulóinknak. 

Március 27-én író-olvasó találkozó házigazdái voltunk: Kálnay Adél költő, író, pedagógus volt a 

vendégünk. Az írónőt egy 6. osztályos tanuló köszöntötte szavalattal. Az író-olvasó találkozó a 

Gyulaffy László Általános Iskolában a Szépírók Társaságának támogatásával és a Művelődési Ház 

szervezésében jöhetett létre. A találkozón 45 tanuló és 8 tanár kolléga vett részt. 

 Április 7-én tartottuk iskolánkban a megyei Gyulaffy-szavalóversenyt. 

Április 11-én, a magyar költészet napján versek hangzottak el az iskolarádióban tanulóink előadá-

sában. 

Április 17-én Lajkóné Rózsa Judit verseinek bemutatóján vettünk részt 8.a osztályos tanulóinkkal 

a gyulafirátóti művelődési házban. 

Április 26-án négy tanulónk a Regösök húrján elnevezésű regionális szavalóversenyen szerepelt. 

6. osztályos tanulónk különdíjat kapott. 

5. a osztályos tanulóink szép eredményeket értek el  az iskolánk által meghirdetett megyei 

Gyulaffy-olvasópályázaton. 

 2014 májusában kollégáimmal összeállítottuk a következő tanév magyaros munkatervét. 

Május 29-én 8. a osztályos tanulónk szerepelt a városrészi hősök napja alkalmából rendezett meg-

emlékezésen. 

 Június 13-án egy tartalmas, jó hangulatú kiránduláson vettünk részt 7. osztályos diákjainkkal Ba-

latonfüreden, ahol a Jókai-villát látogattuk meg a gyerekekkel. 

 

Sportéletünk 

 

Három sportcsoportban: labdarúgás, kosárlabda és asztalitenisz sportágban kb. 70 tanulót foglalkoztat-

tunk. Az asztalitenisz csoportunkban alsó tagozatos gyerekek is edzettek. A kosárlabdaedzéseken a máso-

dik félévben- a lányok engedélyével- fiúk is részt vehettek. A sportcsoportok működése jónak mondható, 

legstabilabb létszámmal a kosárlabda csoport működött, de a többi edzésre is szívesen jártak el a gyere-

kek. 

Az alábbi versenyeken vettünk részt: 

Köztársaság Kupa Megyei Atlétika 

Városi Úszó Diákolimpián  

Megyei Úszó Diákolimpián  

Városi Atlétika Diákolimpia egyéni és csapatverseny 

Megyei Atlétika egyéni Diákolimpia IV. kcs. 

Megyei Atlétika egyéni Diákolimpia III.kcs. 

Városi Labdarúgó Diákolimpia tavaszi fordulóján  

Megyei Mezei diákolimpia 

Országos Mezei diákolimpia 

Országos Gumiasztal diákolimpia 

MountenBike Területi Diákolimpia 

MountenBike Országos Diákolimpia 

Stop. Shop futóverseny –„Legsportosabb” iskola díj 
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ISK küldöttgyűlést megtartottuk ősszel és tavasszal is. A beszámolót elfogadta a küldöttgyűlés. A gyere-

kek szavazatai alapján kosárlabda, labdarúgás alsó, labdarúgás felső és asztalitenisz sportköröket hirde-

tünk meg a következő tanévben. 

 

Az öko- munkacsoport által teljesített feladatok: 

 

 Szeptemberben részt vettünk az Autómentes Nap városi rendezvényén: futóversenyen, a stadion-

ban sportági bemutatón, illetve az előzetesen meghirdetett akcióban. Eszerint két héten keresztül 

regisztráltuk a gyalogosan, valamint „környezetbarát” módon érkező tanulókat. A veszprémi isko-

lák közül mi vettünk részt legnagyobb létszámmal, jutalmunk egy kerékpár, illetve egy faültetési 

„jogosítvány”. Helyi szinten tanulóinkat müzli szelettel jutalmaztuk. 

 Októberben két csapattal állatismereti vetélkedőn voltunk az Állatok világnapja alkalmából. Si-

keresen szerepeltünk: az ötödikes csapatunk 2., a nyolcadikos csapatunk 1. helyezést ért el, könyv-

jutalomban részesültek. 

A szelektív hulladékgyűjtést továbbra is folytattuk, igaz csak az alsó tagozatban.  

Az ősz folyamán papírgyűjtést, valamint elektromos hulladékgyűjtést szerveztünk, s előkészítettük 

a januárban induló italos kartondoboz gyűjtését. Januártól az óvodával közösen gyűjtöttük május 

végéig, de sajnos, nem sikerült az öt hónap alatt a kitűzött 1,5 tonnás mennyiséget teljesíteni, ami-

ért a 100 000 forintos különdíj járt volna. 

A fűszerkert növényeit ápoltuk, s új növényeket ültettünk a kinti tanterem közelébe. Örömmel vet-

tük a szülői munkaközösség segítségét: a növények köré ismertető táblák kerültek, illetve kis kerí-

tés. Tavasszal a DÖK anyagi támogatásával, a karbantartónk segítségével megoldottuk a kinti tan-

terem árnyékolását nádborítással. 

A Bakony-Balaton Oktatóközponttal továbbra is jó kapcsolatot ápolunk: bekapcsolódtunk az álta-

luk lebonyolított „Rajtunk is múlik” levelezős versenybe. A júniusi eredményhirdetésre 12 tanulót 

hívtak meg, ők mindhárom forduló feladatait megoldották. Közülük két alsó tagozatos tanulónk 

június 13-án jutalomkiránduláson vehetett részt. Az Oktatóközpont biztosította számunkra a 

Gyulaffy Napokhoz kapcsolódó fotókiállításhoz az anyagot. Turistatérképeket is kaptunk ajándék-

ba tőlük egy pályázat jóvoltából. 

 Januárban részt vettünk a Szitakötő folyóirat továbbképzésén, Viktor András jóvoltából nagyon 

érdekes előadást hallgathattunk meg. Bemutatta, hogyan lehet a Szivárvány újság cikkeit a külön-

böző tanórákon feldolgozni. 

Részt vettünk a Balaton-Balaton Geopark kétfordulós vetélkedőjén, s mivel nagyon jól szerepel-

tünk, ezért meghívtak bennünket az áprilisi döntőre. A döntő egy terepbejárásból, egy feladatlap 

kitöltéséből, valamint egy előzetesen elkészített, a lakóhelyhez kötődő ismertető bemutatásából 

állt. Hetedik helyezést értünk el. 

Az országosan indított „Klímaőrjárat” vetélkedőn is elindultunk egy hetedikesekből és egy nyol-

cadikosokból álló csapattal. A 167 csapatból az előkelő 25. és 32. helyezést értük el. 

A Gyulaffy Napok egyik rendezvénye volt a hagyományosan megrendezett ökodélelőtt. A felső 

tagozatos tanulók forgószínpadszerűen megismerkedhettek és számot adhattak tudásukról az 

ökokert, a vízhasználat, a tudatos vásárlás, az energiatakarékos otthon, a szabadidő helyes eltölté-

se, az egészséges étkezés témakörökben. Az alsó tagozatos gyerekek papírsárkányt készítettek. 

 Áprilisban egy negyvennégy órás továbbképzésen vettünk részt, amelyet a KOKOSZ szervezett. 

E továbbképzésen való részvétel volt a feltétele az erdei iskolai támogatásra való pályázatnak. A 
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pályázatot beadtuk, és várjuk az elbírálásának eredményét. Az erdei iskola a következő tanév ele-

jén, szeptember 8-tól lesz. 

Májusban elindultunk a „Cetelem zöldsuli „pályázaton is, ezen 500 ezer forintot lehetett volna 

nyerni az iskola zöldítésére, de sajnos, nem nyertünk. 

A jövő tanévben fontos feladatnak nézünk elébe, ugyanis pályázatot adhatunk be az „Örökös 

Ökoisola” cím elnyerésére. 

 

Vetési laborgyakorlat tapasztalatai 

 

A Vetési-labor az idén is hasznos és tartalmas órákat kínált a tanulóknak. Az utaztatás rendben működött. 

A kollégák egyre rutinosabban szervezik meg az órákat, és maguk is sok tapasztalatot gyűjtenek ez idő 

alatt. 

 

Énekkar, zenei nevelés, Rátóti Művészeti Fórum 

 

A tanulók közül egyre többen szeretik az énekórát, mint tantárgyat. 

A Művelődési Házzal közösen szerveztük a Rátóti Művészeti Fórumot, ahol rendszeresen van lehetősé-

gük tanulóinknak is bemutatkozni, színpadi gyakorlatot szerezni bármilyen műfajú produkcióval, előse-

gítve a diákok művészetekkel való kapcsolatának erősítését. Eddig már 5 alkalommal volt előadás, ahová 

lelkesen jöttek szerepelni. 

Az első félévben a német nemzetiségi kamarakórus ezüst minősítést szerzett a városlődi német nemzeti-

ségi versenyen. Egy 7. osztályos tanuló tangóharmonikával kísérte a lányok énekét. November végén 

sikeresen szerepelt az énekkar a Rátóti Művészeti Fórumon. A karácsonyi koncert elmaradt ebben a tan-

évben, de részt vettünk a Katolikus Egyház által szervezett karácsonyi áhítaton. 

A második félévben a Hangvillában tartott gálára fókuszáltunk leginkább. Az összes gyerek nagy fegyel-

mezettségről és kitartásról tett tanúbizonyságot. Éneküket Barbarics Csanád kísérte elektromos zongorán. 

 

A könyvtár működése 

 

 Szeptember első két hetében megtörtént az ingyenes tankönyvellátásban részesülő tanulók tartós 

tankönyveinek bevételezése és a tanulókhoz való eljuttatása. 

 Októberben megtartottuk az alsó tagozatosok számára a Népmese napja alkalmából meghirdetett, 

már hagyományosnak mondható mesemondó versenyt. 

A szintén hagyományos Hétmérföldes mesevetélkedőn (egy csapatunk részvételével) három for-

dulón jutottak túl a gyerekek. A több hónapon átívelő versenyre a 3. osztályosokat készítettük fel. 

A könyvtári órák a szokásos módon és rendben zajlottak, a kollégákkal történő előzetes egyezteté-

sek alapján. 

 Decemberben „Délutáni esti mesék” címmel meseolvasó délutánt tartottunk vállalkozó kedvű 

anyukák segítségével. A második félévben is folytatni szerettük volna a programot, de erre vállal-

kozók hiányában nem került sor. 

A helyi Művelődési Ház szervezésében iskolánk márciusban író – olvasó találkozónak adott ott-

hont. Kálnay Adél írónővel találkozhattak tanulóink. 

 

Selejtezés történt a brosúra, ill. a címleltári nyilvántartásban szereplő dokumentumok között. 
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Sajnos, állományfejlesztés a tanévben nem történt, csak ajándékozás útján gyarapodott az állomány. 

 

Tartós tankönyvek 

A mostani 1. osztályokban néhány szülő jelezte, hogy a használatra kapott tartós tankönyv sérült, és így 

az árát megtérítené. 

 

Tanulóinknak ebben a tanévben is volt lehetősége színházlátogatásra, a Petőfi Színház bérletes előadásait 

(két előadás) tekintettük meg. 

 

Nemzetközi és egyéb kapcsolataink 

 

A tavalyi évhez hasonlóan szoros, napi kapcsolatot tartunk fenn a fenntartói és működtetői feladatokat 

ellátó szervezetekkel. 

A helyi és a városi civil szervezetek, kulturális feladatokat ellátó intézmények is szorosan együttműködő 

partnereink. Több közös program szervezését és lebonyolítását végeztük el. 

A Veszprémi Német Nemzetiségi Önkormányzattal is jó kapcsolatokat ápolunk. Kölcsönösen részt ve-

szünk egymás programjain. Az Önkormányzat minden évben anyagilag is támogatja iskolánkat. 

A Gyulafirátóti Német Nemzetiségi Kulturális Egyesülettel továbbra is folyamatos és jó az együttműködé-

sünk. 

A veszprémi német nemzetiségi tagozatos iskolákkal közös programunk az évenkénti találkozó. Jó az 

együttműködés az iskolák között. 

 

Büszkék vagyunk a Dr. Friedler Ferenc rektor úr és Czaun János képviselő úr által alapított díjra, mely-

nek odaítélésében Dr. Hartung Ferenc dékán úr is évek óta részt vesz. Az Ifjú Hadnagy László Díj egy 

tehetséggondozó díj, melyet ebben a tanévben két nyolcadikos tanuló kaphatott meg. Az oklevél és az 50 

000 Ft mellett tanulmányaik végéig kapnak segítséget a gyerekek, illetve figyelemmel kísérik pályafutá-

sukat. Évről évre különdíj is társul mellé, mely ebben a tanévben egyhetes laborgyakorlaton való részvé-

tel az Informatikai Kar szervezésében, melyre 4 informatika versenyeken eredményesen szereplő tanuló 

kapott meghívást. Czaun János képviselő úr különdíját (könyvjutalom formájában) pedig egy hetedikes 

diák kapta. 

 

A szülői munkaközösség egész évben folyamatosan támogatja intézményünket. Nagyon büszkék vagyunk 

arra, hogy rendezvényeink támogatása mellett továbbra is működik a színjátszó kör, mely évről évre szín-

vonalas produkciót állít színpadra. A legtöbb segítséget a Gyulaffy Napok rendezvényeihez kértük és 

kaptuk a szülőktől ebben az évben, de jutalomkönyvek, kirándulások formájában is támogatást nyújtottak 

a tanév folyamán. 

Jó érzés, hogy a sok segítség mellett egy Arany Krétadíj elnevezésű erkölcsi elismerésben is részesítik a 

szülők kollégáinkat a tanulók szavazatai alapján. Ebben a tanévben három kollégát jutalmaztak, mely már 

rangos elismerésnek számít a kollégák és a szülők szemében. Ezt a díjat a legérdekesebb órákat tartó, a 

legmegértőbb és a legtöbb szabadidős programot szervező tanárok kaphatják meg. Igazgató-helyettes 

kolléganőnk különböző kategóriában már a második alkalommal kapta meg a díjat. Mindhárom kitünte-

tett kollégára büszkék vagyunk. 
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Nevelőtestületünk is megköszönte a legaktívabban dolgozó szülők egész éves munkáját. A virágot és az 

oklevelet a tanévzáró ünnepségen ünnepélyes keretek között vehették át a szülői munkaközösség mun-

kánkat támogató tagjai. 

A tanév végén ismét odaítéltük a Gyulaffy-díjat egy diákunknak és egy kollégánknak, aki szeptembertől 

nyugdíjba vonul. 34 évi munkáját Pedagógus Szolgálatért Emlékéremmel is jutalmaztuk. 

A Gyulaffy Sportdíjat ebben a tanévben nem adtuk ki, mert azt várjuk a jelöltektől, hogy ne csak verseny-

eredményeikkel, hanem magatartásukkal is legyenek méltók iskolánk legmagasabb díjának elnyerésére. 

 

A Gyulaffy Alapítvány anyagi támogatása is hozzájárul ahhoz, hogy terveinket megvalósíthassuk. Gyak-

ran egyéneket és csoportokat is támogatásban részesítenek. Az Alapítvány könyvelését egy szülő végzi. 

Az Alapítvány kuratóriumának tagjai is zömében szülők. 

 

Ökoiskolaként rendszeres kapcsolatot tartunk a BABAKO-val és más, e területen tevékenykedő szerve-

zettel. 

 

Nemzetközi kapcsolattal jelenleg nem rendelkezünk. 

 

A DÖK munkája 

 

A diákönkormányzat működése általános iskolában a gyermekek tartalmas szabadidős programjainak 

megszervezésében nyilvánul meg. A diákok az esetleges ötleteiket egyedül nem tudják megvalósítani, 

állandó támogatást és ösztönzést igényelnek. Jó példa erre a májusi diákparlamenti gyűlés, amelyen felve-

tődött a sulirádió ötlete. Ehhez a folyamatos tanári jelenlét nélkülözhetetlen. Jövőre felélesztjük ezt az 

ötletet, és kibővítjük híradással is. 

Minden tervezett programunkat megvalósítottuk, kivéve az őszi túrát, melyre a kevés jelentkező miatt 

nem került sor. A szeptemberi iskolakezdés során a diákönkormányzat is megkezdte munkáját. 

Szeptemberben megalakult a diákönkormányzat az osztályok képviselőiből, s elnököt is választottunk. 

Szeptemberben és májusban összehívtuk a Diákparlamentet. 

Novemberben megtörtént az őszi papírgyűjtés. Októberben megemlékeztünk az aradi vértanúkról. 

Decemberben megszerveztük a Mikulás látogatását s a SZM-mel a Mikulás-bulit. 

Januárban rövid iskolai ünnepség keretében Brusznyai Árpádra emlékeztünk. 

Februárban farsangoltunk, majd besegítettünk a Gyulaffy Napok szervezésébe. 

Májusban ismét papírt gyűjtöttünk, júniusban megemlékeztünk Trianonról. 

Június 4-én részt vettünk a VEDIÖK tisztújító gyűlésén. 

 

8. a következő tanév előkészítése 

 

Nyári feladatok 

 

 A tantárgyfelosztás és az órarend elkészítése 

 A KIR-rendszer adatainak áttekintése és további adatszolgáltatás 

 A leltár aktualizálása, a selejtezés előkészítése 
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 A megsemmisítésre váró hivatalos papírok elszállíttatása 

 A számítógépek fizikai karbantartása, portalanítása, kitakarítása, számítástechnikai fejlesztések 

szakszerű beüzemelése 

 Az új honlap teljes körű megismerése, augusztusban döntés az új honlapról 

 

A tanév újszerűségei 

 

 Lesz tanfelügyelő kollégánk vagy kollégáink, akinek/akiknek szabadnapot kell biztosítani 

 Jelentkeztünk 1 fővel a pedagógus minősítési rendszerbe 

 A mindennapos testnevelés bővítése: 1.2.3.5.6.7. évfolyamok, a hely biztosítása, a tömegsport-

foglalkozások megszervezése évfolyamonkénti összevonással 

 Etika- és hitoktatás az 1. 2. és 5. 6. évfolyamokon 

 A tanulók 16 óráig tartó iskolai elfoglaltságainak hatékonyabb megszervezése, új programok ki-

dolgozása 

 Reggel 7 órától este 17 óráig a tanulók felügyeletének megszervezése a továbbiakban is 

 Napközis kollégák beosztása az ügyeleti és helyettesítési rendszerbe délelőttönként, illetve az is-

kolaalma és az iskolatej kiosztásának megszervezése a napközis kollégák segítségével. 

 

Egyéb jeleznivaló: - 

 

 

Veszprém, 2014. június 19. 

 

      Mágedliné Kiss Eleonóra 

       igazgató 

 


