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1. Tárgyi feltételeink 

 

Az első félév legnagyobb örömünkre felújításokkal telt. Igaz, nem kis logisztikai feladatot 

jelentett mindennek tanév közben történő végrehajtása, ám az eredmények mindenért kárpó-

toltak minket: Megújult tornatermünk északi oldalának tetőszerkezete, látványos és vízelveze-

tés szempontjából is nagyon fontos talajmunkák valósultak meg a díszudvaron, mely most 

valóban dísze intézményünknek, illetve megtörtént a 4 gázkazán padlástérbe helyezése, mely 

a fűtésrendszerünket sokkal hatékonyabbá és biztonságosabbá tette. Köszönetünket fejezzük 

ki a fejlesztésekért VMJV Önkormányzatának. 

 

Vásárlások 2011. júliustól 

 

Nagy értékű tárgyi eszközök 

 

Kamerarendszer bővítése (4. kamerával) 98.500.- 50.000 Ft támogatás Czaun János képviselő 

úrtól 

Órarendkészítő program 76.125.- 

Új számítógép az iskolatitkári irodába 61.500.- 

Hűtőszekrény 59.990.- 

Projektor 148.000.- 

Tornaszekrény 52.063.- 

Kamerarendszer II. ütemének kialakítása (beltéri 4 db) 277.406.- 

 

BTM-es tanulók támogatása önkormányzati pályázati forrásból 

 

1 fő továbbképzése Luli fejlesztőeszköz használatára 40.000.- 

2 db Luli fejlesztő eszköz 100.000.- 

Fejlesztő játékok 212.720.- 

 

Egyéb vásárlások 

 

Tartós tankönyvek könyvtárba (illem tk. 34.000.-) könyvtárfejlesztés 58.050.- és 24.877.- 

 

6 db monitor + 1 nyomtató az igazgatóhelyettesi irodába 166.300.- 

 

Új szekrények 2 alsó tagozatos-, rajz-, matematika tanteremben és az alsó tanáriban (61.785.- 

79.600.- 103.589.-) 3 db bemutató vitrin 95.035.- 

 

A karbantartáshoz: 

Búvárszivattyú 42.000.- létra, olajradiátor 16.489.- 

Járólapozás a könyvtárfolyosón, anyagköltség: 325.630.- munkadíj: 352.550.- 

Igazgatói és igazgatóhelyettesi iroda ajtajának hangszigetelő kárpitozása 74.700.- 

Tetőjavítás 2 részletben déli és északi oldalon 150.000.- és 175.000.- 

Tornaterem javítása (beázott fal újravakolása) 57.000.- 

 

Történelem és földrajz térképek, matematika és fizika oktatótáblák 285.366.- 30.238.- 

 

Karaktercipők vásárlása a tanulmányi versenyeredmények jutalmából 58.550.- 
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2. Személyi feltételek 

 

A tanév elején hozott személyi döntések helyesnek bizonyultak. Az új kollégák gyorsan beil-

leszkedtek a nevelőtestületbe. A több helyen tanítók órarendjét sikerült zökkenőmentesen 

kialakítani. Az új nevelők megismerték és elfogadták céljainkat, szorosan együttműködnek a 

munkaközösségükbe tartozókkal. 

 

Részmunkaidőben dolgozó munkatársaink beosztása nem jelent aránytalan terhet sem nekik, 

sem a testületben dolgozóknak. 

 

Három, kisgyermekükkel otthon lévő kolléganőnket visszavárjuk. Szeptembertől egyikük 

GYES mellett valószínűleg részmunkaidőben folytatja a munkát. 

Egy kolléganő november elején 40 év munkaviszony után nyugdíjba szeretne vonulni. 

 

A két ifjúságvédelmi felelős nagyon sok feladatot kapott ebben a tanévben is. 

 

- Szeptemberben a szakvéleménnyel rendelkező illetve a vizsgálatra szorulók felmérése, 

adatok aktualizálása, majd a vizsgálatra küldés folyamatos. 

- Veszélyeztettek, hátrányos helyzetűek, halmozottan hátrányos helyzetűek, védelembe 

vettek felmérése, folyamatos aktualizálása. 

- Hátrányos Helyzetű Fiatalokért Egyesület a tanév elején 2 tanulót, karácsonykor 4 ta-

nulót írószercsomaggal, 1 tanulót számítógéppel jutalmazott. 

- A DADA - program keretében a 7. és 8. évfolyamos tanulók részére a rendőrség mun-

katársa tartott előadást. 

- A 6. a osztályban élménypedagógiai foglalkozásokat tartottak a Családsegítő és 

Gyermekjóléti Szolgálat szakemberei. 

- A félév során folyamatos volt a kapcsolattartás a Családsegítő és Gyermekjóléti Szol-

gálattal: jeleztük az igazolatlan órákat, a gondozott tanulók tanulmányi és magatartás-

beli problémáit, megismerkedtünk személyesen a családgondozókkal. 

- 2 tanuló gyámügyi védelembe vételére került sor. 

- Az átmeneti otthonos tanulókkal és az otthon dolgozóival napi kapcsolatban álltunk. A 

napi konfliktusok megoldásában a tantestület valamennyi dolgozója aktívan részt vett. 

- Havonta részt vettünk az ifjúságvédelmi felelősök munkacsoportjának megbeszélése-

in, ahol megosztottuk a tapasztalatainkat. 

 

Segítséget jelent továbbra is számunkra az iskolapszichológus személye. Iskolánkban szülők 

és kollégák is szívesen fordulnak hozzá. Részt vesz a tantestület munkájában, segít, tanácsot 

ad. Szükségünk is volt a tanácsaira, sőt két alkalommal a Nevelési Tanácsadó vezetője és kol-

légája is eltöltött nálunk néhány délelőttöt, hogy ne csak kétszemélyes kapcsolatban láthassák 

azokat a pszichésen beteg gyerekeket, akik meghiúsítják a többiek és az őket tanító tanárok 

munkáját. A további együttműködésről még egyeztetéseket folytatunk. Különösen az átmeneti 

otthonos tanulók problémáinak megoldásában látunk lehetőséget a szorosabb együttműködés-

re. 

 

Ebben a tanévben sem örvendett nagy népszerűségnek a tanulószoba. Egy ötödikes tanuló 

jelentkezett, aki a 4. osztályos napközis csoporttal tanul délutánonként. Pedig sok olyan 5-6. 

osztályos tanulót látunk, akinek nagy támogatást jelentene a délutáni hathatós tanári segítség, 

illetve a felügyelet. 
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3. A tartalmi munkáról 

 

Ebben a tanévben a munkaterv ismét bőséges lehetőséget nyújt a színvonalas munkára. Gaz-

dag programmal telt az első félév. 

 

Beszámoló a magyar munkaközösség első félévben végzett munkájáról 

 

 Munkatervünk alapján 2011 szeptemberében munkaközösségi megbeszélést tartot-

tunk, összeállítottuk az éves programot. 

 Októberben tanulóink a Főegyházmegyei szavalóversenyen szerepeltek szép ered-

ménnyel. 

 Október 6-án az aradi vértanúk tiszteletére rendezett városrészi ünnepségen 7-8. osztá-

lyos diákjaink versmondásukkal járultak hozzá a méltó megemlékezéshez. 

 Novemberben részt vettünk a Simonyi Általános Iskola helyesírási versenyén, illetve 

jutalomkirándulást szerveztünk a felső tagozatos tanulóink számára Zircre, az OSZK 

Fiókkönyvtárába. 

(Ennek a programnak minden költségét a Gyulaffy Alapítvány fedezte.) 

 

 Decemberben házi szépkiejtési versenyen mérhették össze felsőseink olvasástudásu-

kat. 

 Tanulóink verssel, színdarabbal színesítették a decemberi karácsonyi műsorokat város-

részünkben, Eplényben, Kádártán és Veszprémben. 

 A félév fontos feladata volt 8. osztályosaink felkészítése a felvételire. A 28 főből 21 

tanuló tesz írásbeli felvételi vizsgát. Az eredményes írásbeli felvételit segítendő heti 1 

differenciált órát tartottunk végzőseinknek magyar nyelv és irodalom tantárgyból vég-

zőseinknek. 

 Az első félévben előkészítettük a Gyulaffy – szavalóversenyt, amelyet 2012 áprilisára 

tervezünk a megye általános iskolásai számára. 

 

Az alsós munkaközösség beszámolója 

 

A közösség első feladata a 2011/2012. évben az aktuális feladatok megbeszélése, az óraren-

dek összehangolása, a tornatermi órák beillesztése, órarendkészítés, a napközis munkaközös-

séggel való kapcsolattartás és a javaslatok megbeszélése volt. 

Tanév kezdetén a harmadik osztályosok remek műsorával köszöntöttük az évet. 

Szeptember legfontosabb feladata a tanmenetek elkészítése volt. 

A törzslapok kitöltése is lezajlott sikeresen 1-3. osztályig a már évek óta használt szöveges 

értékelő program segítségével. A 4. osztályban ez már ismét kézzel történt. 

Fontos feladatunknak tekintettük a tanév folyamán a tehetséggondozást. Tanulóink helyi, vá-

rosi és megyei versenyeken vettek részt és szép eredményeket értek el, melyeket az iskola 

könyvtárában archiváltunk. 

Kezdtük az évet az iskolánk könyvtárosa által szervezett, az évek során már hagyománnyá 

vált „Benedek Elek mesemondóversennyel”, ahol tanulóink szép számban és nagy lelkesedés-

sel jelentek meg. 

„ Gyermekszemmel” prózamondó versenyről 1 tanulók 2. hellyel tért haza. 

Részt vettek tanulóink „Bálint Ágnes: Mi újság a Futrinka utcában?”című olvasópályázaton. 

A harmadikosok a „Kerek a világ” mesevetélkedőjének döntőjébe jutottak. 

A Főegyházmegyei szavalóversenyről különdíjat hoztunk el. 

Nagyesztergárra külön busz szállította a résztvevőket. Innen egy tanulónk 3. helyezettként 

érkezett haza. 
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Megjelentünk a „Simonyi Zsigmond helyesírási versenyen”. 

Részt vettünk Sudoku megmérettetésen is. 

A Bem matematika versenyen pedig 2.b osztályos tanulónk 9. helyezett lett. 

A versenyek nevezési díjaira pályáztunk, és jórészt abból fedeztük. 

A félév során meghirdetett programjaink nagy érdeklődésre tartottak számot. 3-4. osztályos 

tanulóink a Petőfi Színház előadásaira és hangversenyre látogattak el, az 1-2. osztályosok 

pedig a Pegazus Bábszínház előadásait tekintették meg az ovisokkal karöltve. 

Decemberben ellátogatott hozzánk a Mikulás. Karácsonyra az alsóból több osztály is készült 

műsorral. Az „Illatos adventen” és a templomban az első osztályosok léptek fel. Kádártára a 

3. osztályosok látogattak el műsorukkal. Az iskolai és eplényi karácsonyi műsorban a 2. nap-

közis csoport szerepelt. 

A német nemzetiségi projektnapok tevékeny részesei lehettünk. 

 

Az év legfontosabb feladatának tekintettük, hogy a leendő elsős tanulókkal és szüleikkel meg-

ismertessük iskolánkat: 

 

Mihály-napra látogattunk 

Meghívtuk az első osztályos tanulók volt óvónőit. Ezek az óralátogatások fontosak és 

hasznosak voltak, hisz így láthatták ők is, hogy iskolánkban színvonalas nevelés fo-

lyik. 

Meghirdettünk egy játszóházat az ovisoknak és szüleiknek, mely „Három kívánság 

néven került megrendezésre. Ez a rendezvény jól sikerült. 

Ovitornát szerveztünk, melyet heti rendszerességgel megtartott a tantestület két-két 

tagja. 

 

Az év folyamán részt vettünk az Arizona programban. 

Január eleje a bizonyítványok készítésével telt. 

A leírtak alapján tevékeny és munkával teli félév áll mögöttünk. 

 

A felső tagozatos munkaközösség félévi beszámolója 

 

Szeptemberben mindenki elkészítette a tanmenetét. 

A tanítónőkkel megbeszélve bekapcsolódtunk az óvodás tornába. 

Döntöttünk arról, hogy az Arizona-programot folytatni szeretnénk. 

Köszöntöttük az idősek világnapján a nyugdíjas klub tagjait a kultúrházban. 

Októberben az internet használat veszélyeiről hallgattunk előadást a rendőrség munkatársától. 

A nyolcadik osztályosok megtartották az ötödikes avatót. 

A köztársaság kikiáltásának ünnepén megemlékező műsort adott a 7. évfolyam. 

Elkezdődött a felvételi folyamata. 

Novemberben megtartottuk a negyedéves értékelést. 

Elindult egy veszprémi várostörténeti vetélkedősorozat. 

A 7. és 8. évfolyam tanulói pályaválasztási kiállításon vettek részt az Arénában. 

Decemberben a Vetési Gimnáziumban 8. osztályosok megnézték az "Auschwitz" kiállítást. 

Részt vettünk a Bem matematikai versenyen. 

Kitartó, sok munkát igénylő próbafolyamat után megnézhettük a „Kék madár” című színdara-

bot. Köszönjük Juhász Attilának, Segesdi Karolának, Dima Mónikának, hogy az iskola tanu-

lóival szülőként egy ilyen színvonalas előadást alkottak. 

Nagyszerű továbbképzési programon vehettünk részt Budapesten.  

A karácsonyi koncert most is nagyon szépen szólt. 
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A szülői munkaközösség teadélutánt szervezett, melynek bevételéből az iskola rendezvényeit, 

gyerekeit támogatja. Örömmel fogadtuk ezt az új kezdeményezést. 

 

Az első féléves munkánkat, hétköznapjainkat nagyon megnehezítette az átmeneti otthonból 

érkező gyerekek ezernyi problémája. Ezt a hónapokon át tartó küzdelmet, melynek során taní-

tani és nevelni igyekeztünk őket, önzetlenül, összefogva, egymást segítve végezte a munka-

közösség.  

Munkánk során szorosan együttműködtünk az iskolavezetéssel és a többi munkaközösséggel. 

 

Az Öko-iskolai programunk keretében: 

 

- Szeptemberben részt vettünk az Autómentes nap városi rendezvényén, helyi szinten 

pedig gyümölccsel jutalmaztuk a „gyalogos” tanulóinkat. 

- Iskolánk tanulóit elméleti és gyakorlati KRESZ oktatásban részesítettük egy mobil 

KRESZ-pálya, valamint a rendőrség munkatársai bevonásával. 

- Papírgyűjtést szerveztünk. 

- Állatismereti vetélkedőn szerepeltünk a Cholnoky Jenő Ált. Iskolában. 

- Októberben indult a „Fenntarthatóságra nevelés a veszprémi ökoiskolákban” projekt. 

A 7. évfolyammal vettünk részt. 

 

Programjai: 

-A Kellemetlen igazság című film megtekintése 

- Szücs Attila előadása: A biológiai sokféleség megőrzéséről 

- Ökolábnyom számítás Nagyné Kozma Ildikó vezetésével 

- Bringázz a suliba! akció négy héten keresztül 

- Projektzáró rendezvény: értékelés, jutalmazás, vendéglátás 

 

- Az öko - szakkörösökkel: 

- látogatást tettünk a veszprémi tűzoltóságon 

- a kinti tanterem „alapjait” leraktuk= faültetés 

- Részvétel a „Malmok a Séd mentén” túrasorozaton a BABAKO szervezésében 

- szelektív hulladékgyűjtés 

- italoskarton-gyűjtés 

- madáretetők kihelyezése és feltöltése 

- energia őrjárat 

 

A Diákönkormányzat 

 

A szeptemberi alakuló gyűlés és tisztségválasztás után a somlói kirándulás szervezése követke-

zett, amely sajnos, a rossz idő miatt elmaradt. 

Két nyolcadikos képviselő részt vett a városi diákparlamenten. Erről a képviselőknek be is szá-

moltak. 

Papírgyűjtésünk eredményes volt az idén, kb. 10 tonna papírt gyűjtöttünk. Van még ezzel felada-

tunk, a faluközösség azon tagjait is meg kell keresni, akinek nem jár ide gyereke vagy hozzátar-

tozója, hogy mégis segíthessen tanulóinknak. 

Decemberben megszerveztük a Mikulás látogatását, aki minden osztályban járt. 

Októberben megemlékeztünk az aradi vértanúkról, januárban pedig Brusznyai - emlékműsort 

adtunk. 
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Sportprogramokban is gazdag volt az első félév. 

 

Szeptember 

ISK küldöttgyűlés 

Nagy Sportágválasztó 

Köztársaság Kupa Atlétika verseny 

Deák Futóverseny – több érem és helyezés, iskolák közötti eredményességi versenyben 3. 

hely 

 

Október 

Labdarúgó diákolimpia III. kcs. kispálya őszi forduló 

Kosárlabda őszi fordulók indulása 

Sportlövő Diákolimpia: megyei első Hegyi Alexandra 

 

November 

Országos csapat 3. hely sportpisztoly Hegyi Alexandra 

Úszó városi Diákolimpia 6 arany, 6 ezüst, 2 bronz 

 

December 

„Mosolyt az arcokra, melegséget a szívekbe” MTTOSZ karácsonyi rendezvényre 45 gyereket 

juttatunk el, ahol a sportversenyben 7. helyen végeztünk. Felléptünk a pompon tánccsoporttal 

is ezen a rendezvényen. 

 

Nemzetközi labdarúgó tornán (Passau) vett részt városunk válogatottjával Varga Benedek 6. 

és Magyar Zsolt 4. o. tanuló, ahol 3. helyen végeztek. 

 

Honlapunkra a programok, a beszámolók és képek rendszeresen felkerülnek. 

 

A napközis munkaközösség beszámolója 

 

A félév során minden napközis pedagógus figyelemmel kísérte a tanulók iskolai előmenetelét 

és magatartását. Egyéni beszélgetésekkel törekedtek a maximális segítségnyújtásra és a felme-

rülő problémák megoldására. A napközis foglalkozások fő feladata a délelőtti tananyag meg-

erősítése, valamint felkészülés a másnapi tanórákra. Ehhez elengedhetetlen a tanulás tanulása. 

A csoportok közösségépítő programokat szerveztek ügyelve arra, hogy a foglalkozások érde-

kesek, élményszerűek legyenek, és az érintett tanulók örömmel vegyenek részt ezeken. 

A legfontosabb programok a következők voltak: 

 

Szeptember: 

Faliújság-készítés 

Mihály-napi vásár az óvodásokkal 

Az egészséges táplálkozás 

A 4. osztályosok részvétele a Díszmadaraink című rajzpályázaton, ahol egy tanuló 3. helye-

zést ért el. 

A napközis kollégák látogatást tettek a Pannon Egyetem Tanuló Galériájában. 

 

Október: 

Szüreti népszokások és hagyományok felelevenítése 

Sportverseny, részvétel a Nagy sportágválasztón 



 8 

Egy dentalhigiénés szakember meghívása, aki előadást tartott a helyes fog- és szájápolásról, 

és még ajándék fogkrémmel is kedveskedett a napköziseknek. 

 

November: 

Márton-napi népszokások 

András-nap: az Advent kezdete 

Író-olvasó találkozó Tóth Zita írónővel 

Részvétel a német nemzetiségi projektnapon 

Mesevár című program 

A napközis kollégák részvétele a Bárczi-gálán. 

 

December: 

Luca-napi népszokások 

Karácsonyi műsor Eplényben 

Iskolai karácsonyi ünnepség szervezése 

Drámajáték, könyvtári foglalkozás 

 

Január: 

Vízkereszt és pálfordulás 

A mesevár program folytatása 

 

Az összefoglalás is jól mutatja, hogy a napközisek is aktívan szerepet vállalnak iskolai éle-

tünkben. E munka a továbbiakban is folytatásra érdemes. 

 

A német nemzetiségi tagozat munkájának értékelése a 2011/2012. tanév első félévében 

 

A német nemzetiségi tagozaton a 2011/2012. tanévben az októberi statisztika alapján összesen 

125 gyermek tanul (80 alsós és 45 felsős). Ez az összlétszám (232 fő) 53,87 %-a. Örvendetes, 

hogy az alsó tagozaton kétszer annyi gyermek tanul német nemzetiségi nyelvet, mint a felső-

ben. 

 

A programjaink az első félévben: 

Szeptemberben részt vettük a Gyulafirátóti Német Nemzetiségi Kulturális Egyesület prog-

ramjain, a nagyváradi vendégek fogadásában segédkeztünk, és a műsorban a 5. osztályosok 

előadták a „Vogelhochzeit” c. mesedarabot, ill. a táncosok magyarországi német gyermektán-

cokat mutattak be. 

A felsősök projektnapja is ebben a hónapban volt. Szekszárdra utaztunk a Német Színház 

előadására. „Óz, a nagy varázsló” c. darabot néztük meg. 

 

Októberben a Botev Iskolában jártunk. Egy játékos vetélkedőn vettünk részt, melynek a té-

mája az „Ősz” volt. A jó hangulatú vetélkedőn csapataink 1. és 2. helyezést értek el. 

 

Novemberben tartottuk az iskolai szavalóversenyt. Az első helyezést elért szavalók vettek 

részt a városlődi versenyen. Szerepelt még Városlődön a tánccsoport és a kamarakórus is. A 

táncosok ”bronz”, a kamarakórus „arany” oklevelet kapott. Badik Fanni 4. osztályos tanuló 4. 

helyezést ért el, Hegedüs Eszter 7.a osztályos tanuló pedig 3. helyezett lett. Ők ketten részt 

vesznek tavasszal a Mosonmagyaróváron megrendezésre kerülő regionális szavalóversenyen. 

A Márton-napi programot ismét nagy érdeklődés kísérte gyerekek és szülők részéről is. Eljöt-

tek a helyi Német Nemzetiségi Kulturális Egyesület tagjai is. 
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A leendő elsősöknek szervezett játszóházban is elhangzottak német dalok Albrecht Ilka jóvol-

tából. 

 

Decemberben részt vettünk a Német Nemzetiségi Kulturális Egyesület karácsonyi ünnepsé-

gén, ahol magyarul és németül is bemutattuk a Christkindl-Spiel-t. Bekapcsolódtunk a kará-

csonyi koncert műsorába is. 

Az alsó tagozatosok projektnapjai is a december hónapot színesítették. A Laczkó Dezső Mú-

zeumban a „Kalendáriumi  kalandozások” programsorozat keretében a karácsonyi ünnepkör 

szokásaival ismerkedtek a gyerekek. Majd látogatást tettek a Megyei Könyvtár gyermekrész-

legén is.  

Pénzügyek: 

- A Veszprémi Kisebbségi Önkormányzattól 2011-ben 150.000,- Ft-os támogatást kap-

tunk, melyből 12.000,- Ft-ot fehér blúz varratására fordítottunk, 138.000,- Ft-ot pedig 

a felsősök projektnapjára költöttünk. 

- A Veszprémi Önkormányzat Oktatási és Sport Bizottsága által javasolt 50.000,- Ft-os 

támogatáson 5 pár néptáncos cipőt vásároltunk. 

- A Gyulaffy Alapítványtól 150.000,- Ft-ot nyertünk a nyelvi tábor lebonyolításához, 

16.000,- Ft-ot népismereti könyvek vásárlására fordítottunk, 12.000,- Ft-ot pedig a 

Márton-napi program lebonyolítására költöttünk el. 

 

NYELVI TÁBOR: 

A 2012. június 4-8. között megrendezésre kerülő nyelvi táborba 22 fő jelentkezett a felső ta-

gozatból. 

 

Tanulmányi munka 

 

Beiskolázási körzetünkbe tartoznak az eplényi, a kádártai és a gyulafirátóti tanulók. Igyekez-

tünk ebben a tanévben is maximális tekintettel lenni a bejárókra. Az eplényi napközis kisdiá-

kokat továbbra is napközis tanító néni kíséri ki a buszhoz. 

 

A következő táblázatokkal olyan összefüggésekre szerettük volna felhívni kollégáink figyel-

mét, amelyek a további munkához adnak segítséget és a szülői értekezletekre is adalékot je-

lentenek a folyamatok értékeléséhez. 
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Bukásszám az első félévben 

 

Osztály 

Összes bukás 

az osztályban 

Bukások száma 

tanulónként Tantárgyak 

6.a 1 1 német nyelv és irodalom 

6.b 4 1 történelem 

    2 történelem, természetismeret 

    1 természetismeret 

7.a 2 2 magyar nyelv, történelem 

7.b 8 6 magyar nyelv, angol nyelv, matematika, fizika, biológia, földrajz 

    2 matematika, fizika 

8.o. 3 1 biológia 

    2 fizika, biológia 

Összesen 18 18  

 

 

 
 

 

Hiányzások 2011-2012-es tanév első félév 

 

Osztály Igazolt 

Osztály-

létszám 

1 főre eső 

átlag Igazolatlan 

1. 446 28 15,9 0 

2.a 422 16 26,4 0 

2.b 284 17 16,7 0 

3.a 294 15 19,6 0 

3.b 191 16 11,9 0 

4.o. 496 25 19,8 15 
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5. 426 24 17,8 0 

6.a 260 15 17,3 0 

6.b 389 20 19,5 153 

7.a 171 13 13,1 0 

7.b 636 22 28,9 248 

8.o. 968 28 34,6 6 

Összesen 4983 239 20,13 422 

 

 

Felmentések 

 

  Osztály Felmentés  
Szakvéle-

mény 

1. 6. a 

magyar nyelv helyesírásának értékelése és 

minősítése alól TKVB. 

2. 6. a 

magyar nyelv helyesírásának értékelése és 

minősítése alól Nev.Tan. 

3. 6. b 

magyar nyelv helyesírásának értékelése és 

minősítése alól Nev.Tan. 

4. 

 

4. o. 

a magyar és a német nyelv helyesírásának 

értékelése és minősítése alól Nev.Tan. 

5. 6. b 

német nyelv írásbeliségének 

értékelése és minősítése alól TKVB  

6. 6. b matematika értékelése és minősítése alól Nev.Tan. 

7. 3. a 

magyar nyelv helyesírásának értékelése és 

minősítése alól Nev.Tan 

8. 3. b 

magyar nyelv és irodalom értékelése és mi-

nősítése alól az I. félévben 

Egys. Ped. 

Szaksz.Gö-

döllő 

9. 6. a 

magyar és a német nyelv helyesírásának 

értékelése és minősítése alól Nev.Tan. 

10. 7. b 

magyar nyelv helyesírásának értékelése és 

minősítése alól TKVB  

11. 7. b 

magyar és az idegen nyelv helyesírásának 

értékelése és minősítése alól TKVB  

12. 3. a 

magyar nyelv és irodalom, valamint német 

nyelv és irodalom helyesírásának értékelése 

és minősítése alól Nev.Tan. 

13. 7. a 

magyar nyelv helyesírása valamint a német 

nyelv értékelése és minősítése alól TKVB  

14. 6. b 
magyar nyelv helyesírása és az angol nyelv tan-

tárgy értékelése és minősítése alól TKVB  

15. 3. a 
testnevelés órai aktív részvétel és az értékelés 

alól I. félévben 

kéztörés mi-

att 
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Figyelmeztetések és fegyelmező intézkedések 

 

Osz-

tály 

Osztályfő-

nöki 

Szakta-

nári 

Igazga-

tói 

Ügyele-

tes taná-

ri 

Ált. 

nev 

test. 

Össze-

sen 
1.o. 0 0 0 0 0 0 

2.a 0 0 0 0 0 0 

2.b 0 0 0 0 0 0 

3.a 0 0 0 0 0 0 

3.b 1 0 0 0 0 1 

4.o. 35 75 1 9 0 120 

5.o. 2 5 0 1 0 8 

6.a 1 11 0 3 3 18 

6.b 1 12 3 0 3 19 

7.a 0 0 0 0 0 0 

7.b 4 0 1 0 0 5 

8.o. 3 4 0 1 0 8 

Össz. 40 103 5 13 0 179 
 

 

Dicséretek száma 2011-12-es tanév 1. féléve 

 

 

 

 

Osztály 

Összes 

dicsé-

ret 

az 

osz-

tályban Tantárgy 

Dicsére-

tek száma 

tantár-

gyanként Tanulók neve 

Tanulók 

száma 

1. o. 2 

német nyelv és 

irodalom 2 Krózser Dávid, Mürkli Luca 2 

2.a 4 

német nyelv és 

irodalom 2 Albrecht Lili Adél, Búzási Laura, 
3 

    matematika 2 Búzási Laura, Epinger Olivér  

2.b 2 

német nyelv és 

irodalom 1 Rugovics Boglárka 
1 

    matematika 1 Rugovics Boglárka  

3.a 1 

magyar iroda-

lom 1 Horváth Zalán 
1 

3.b 5 matematika 3 

Forsthoffer Áron, Gyurcsek Dóra, Molnár 

Kristóf 
3 

    testnevelés 1 Molnár Kristóf  

    

környezetisme-

ret 1 Molnár Kristóf 
 

4.o. 0        

5.o. 11 történelem 4 

Krózser Amanda, Kárpáti Fruzsina, Cziráki 

Bálint, Takács Vivien 
4 

    magyar nyelv 1 Krózser Amanda  

    

német nyelv és 

irodalom 2 Krózser Amanda, Kárpáti Fruzsina,  

    matematika 2 Kárpáti Fruzsina, Cziráki Bálint  

    

természetisme-

ret 2 Krózser Amanda, Cziráki Bálint  

6.a 0        

6.b 4 angol nyelv 3 Auer Kitti, Farkas Botond, Gyurcsek Dániel 4 
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természetisme-

ret 1 Timer Renáta   

7.a 10 

magyar iroda-

lom 1 Mtewele Laura 5 

    magyar nyelv 2 Nánási Júlia, Tóth Lilla  

    történelem 2 Mtewele Laura, Virth Bence  

    biológia 2 Mtewele Laura, Virth Bence  

    

német nyelv  

és irodalom 1 Nánási Júlia  

    matematika 1 Sára-Lukács Andrea  

    földrajz 1 Sára-Lukács Andrea  

7.b 1 angol nyelv 1 Nagy Bence 1 

8.o. 1 angol nyelv 1 Kiss Dominika 2 

össze-

sen 41       26 

 

 

Az új tantárgyfelosztás és a második félévi munka beindítása zökkenőmentesen megtörtént. 

 

Óralátogatásokra az első félévben kevesebb idő jutott, mert az idő nagy részét a decemberig 

tartó felújítási munkák vették el. A látogatásokra a második félévben több időt szeretnénk 

fordítani, különösen a nehezebb osztályokban. Az iskolavezetés néhány szülői értekezletre is 

ellátogat, illetve rendkívüli szülői értekezletet is tart. 

 

Az elmúlt tanévhez hasonlóan az iskola vezetése nagy gondot fordított a differenciált és egyé-

ni órák számának és hatékonyságának növelésére. Egyre több tanulót vonunk be a differenciá-

lásba és az egyéni órákba. A tanév második félévére ebben az évben is azt a célt tűztük az 

egyéni és a differenciált foglalkozásokat vezető kollégák elé, hogy minden erejükkel a kom-

petenciamérésre koncentráljanak. 

Évek óta sikeresek vagyunk a tehetséggondozásban. (Versenyeredményeink mellékelve a 

beszámolóhoz.) Mindenkit arra biztatok, hogy tekintse továbbra is szívügyének a tehetségek 

felkutatását, hisz ők öregbítik hírnevünket, és példát mutatnak a többieknek. 

 

A munkaterv első félévi részarányos teljesülését nagyon pozitívnak értékelem. 

 

A továbbtanulási lapok előkészítése folyamatban van. Szokásunkhoz híven a hibák elkerülése 

érdekében interneten az osztályfőnökök töltik ki a jelentkezési lapokat, így segítve a szülőket 

a kitöltésben. Az adatlapok módosítására a munkatervben kijelölt napokon nyílik lehetőség. 

 

Továbbra is keressük annak lehetőségét, hogyan lehet zökkenőmentesen összegyűjteni volt 

tanítványaink tanulmányi eredményeit, és feltenni mindezt a honlapra. 

 

Ebben a tanévben módosítottuk Szervezeti és működési szabályzatunkat és Pedagógiai prog-

ramunkat. 

 

Az első félévben három ellenőrzés zajlott intézményünkben. Az egyik az OEPMSZSZ belső 

ellenőrzésének szervezésében zajlott. Ennek keretében a vizsgálat a leltározási folyamatra, az 

iskolai adminisztrációra, a fizetési előlegre és a könyvtárra terjedt ki. A javaslatokat Intézke-

dési tervbe foglaltuk, és végrehajtottuk. 

A második ellenőrzést VMJV Oktatási és Sport Irodája végezte. Témája a tanügyigazgatás 

volt. A vizsgálat nem talált elmarasztalásra okot adó hibát. 
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A harmadik ellenőrzést a könyvtár működésével kapcsolatban végezte az OFI munkatársa. 

Javaslatait most összegezzük, és Intézkedési tervet készítünk. A nálunk folyó munkát a szak-

értő nagyon megdicsérte. 

 

A könyvtárban folyó munkáról 

 

Szeptember első két hetében megtörtént az ingyenes tankönyvellátásban részesülő tanulók 

tartós tankönyveinek bevételezése és a tanulókhoz való eljuttatása. 

 

Október 12-én zajlott le az alsó tagozatosok számára meghirdetett, már hagyományosnak 

mondható mesemondó verseny. (Népmese napja alkalmából) 

 

December folyamán megtörtént az ún. egyéb dokumentumok (CD-k, DVD-k, stb.) leltározá-

sa. 

Szükséges volt ez azért, hogy a három évenkénti, 2011-ben esedékes teljes körű állomány 

ellenőrzést az adott évben elkezdjük. 

A címleltárkönyven szereplő könyvek leltározása a márciusig terjedő időszak feladata lesz.  

A szakfelügyelő ezt ebben a formában elfogadhatónak találta. 

A teljes körű leltárt lezáró jegyzőkönyv a könyvek leltározása után készülhet el. 

A leltározást megelőző selejtezési munkák már megkezdődtek. 

 

A könyvtári órák a tanítókkal, szaktanárokkal előzetesen egyeztetve a szokásos rendben zaj-

lottak és zajlanak. A kollégák együttműködőek, keressük egymást az időpontok egyeztetése 

érdekében. 

 

A TIOP keretében a „Könyvtári szolgáltatások összehangolt infrastruktúra – fejlesztése támo-

gatására” címmel pályázat került kiírásra. Szeretnénk pályázni erre. 

 

Honlapunkat jelenleg is Horváth Edit kolléganőnk gondozza. Öröm számunkra, hogy napra-

készebb lett a honlapunk, és a szülők könnyen tájékozódnak programjainkról. 

 

A továbbképzések tekintetében az ismételten megjelent normatívából néhányan újra beülhet-

tek az „iskolapadba”. Nagy örömmel veszünk részt az ingyenes továbbképzéseken is, hisz 

minden lehetőséget próbálunk megragadni ismereteink bővítésére. 

 

Minőségbiztosítással összefüggő feladatainkat a második félévben írásos formában is össze-

gezzük. 

 

A félévzáró nevelőtestületi értekezleten került sor az iskola Esélyegyenlőségi tervének éves 

értékelésére. Ezt a beszámolóhoz mellékelem. 

 

 

Veszprém, 2012. január 27. 

 

 

 

       Mágedliné Kiss Eleonóra 

        igazgató 
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Versenyeredményeink 

 

 

Kulturális eredmények alsó tagozat 

 
 

Tanuló neve Osztálya Verseny megnevezése Helyezés Felkészítő ta-

nár 

 

Morgan Matilda 

 

 

2.b 

Iskolai 

mesemondó verseny 

 

1. 

 

Németh Anna 

 

Rugovics Flóra 

 

2.b 

 

Iskolai 

mesemondó verseny 

 

2. 

 

Németh Anna 

 

Krózser Dávid 

 

1. 

 

Iskolai 

mesemondó verseny 

 

3. 

 

Marton Ferenc-

né 

 

Pej Levente 

 

4. 

 

Iskolai 

mesemondó verseny 

 

1. 

 

Sándor Ágota 

 

Horváth Zalán 

 

3.a 

Iskolai 

mesemondó verseny 

 

 

2. 

 

Merse Ildikó 

 

Stupián Soma 

 

3.b 

Iskolai 

mesemondó verseny 

 

 

3. 

 

Badari Erika 

 

Stupián Soma 

 

3.b 

 

Főegyházmegyei szava-

lóverseny 

 

 

különdíj 

 

Badari Erika 

 

Morgan Matilda 

 

 

2.b 

 

„Gyerekszemmel” pró-

zamondó verseny 

 

 

különdíj 

 

Németh Anna 

 

Stupián Soma 

 

 

3.b 

 

„Gyerekszemmel” pró-

zamondó verseny 

 

 

2. hely 

 

Badari Erika 

 

Rozmaring tánccso-

port 

 

3.a 

Megyei Német Nemze-

tiségi Kulturális Ver-

seny Városlőd 

 

bronz 

oklevél 

 

Merse Ildikó 

 

Badik Fanni 

 

 

4. 

Megyei Német Nemze-

tiségi Kulturális Ver-

seny Városlőd 

vers kategória 

 

4. hely 

 

Albrecht Ilka 

 

Kárpáti Brigitta 

 

 

2.b 

Ányos napi szavalóver-

seny 

Nagyesztergár 

 

 

1. 

 

Németh Anna 
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Csordás Fanni 

 

 

3.b 

Ányos napi szavalóver-

seny 

Nagyesztergár 

 

3. 

 

Badari Erika 

 

Rugovics Boglárka 

 

2.b 

Ányos napi szavalóver-

seny 

Nagyesztergár 

 

3. 

 

Németh Anna 

 

 

 

 

Kulturális eredmények felső tagozat 
 

Tanuló neve Osztálya Verseny megnevezése Helyezés Felkészítő ta-

nár 

 

Krózser Amanda 

 

5. 

 

Főegyházmegyei szava-

lóverseny 

 

 

különdíj 

 

Mágedliné Kiss 

Eleonóra 

 

Pálmai Áron 

 

6. b 

 

Főegyházmegyei szava-

lóverseny 

 

 

különdíj 

 

Horváth Viktó-

ria 

 

Hegedüs Eszter 

 

7.a 

 

Főegyházmegyei szava-

lóverseny 

 

 

1. 

 

Törkencziné 

Horváth Beáta 

 

Hegedüs Eszter 

 

7.a 

Megyei Német Nemze-

tiségi Kulturális Ver-

seny Városlőd 

vers kategória 

 

3. 

 

Jelinkóné Hackl 

Hedvig 

 

Kamarakórus 

 

7.a 

Megyei Német Nemze-

tiségi Kulturális Ver-

seny Városlőd 

 

arany 

oklevél  

Lajkóné Rózsa 

Judit 

 

Krózser Amanda 

 

 

5. 

Ányos napi szavalóver-

seny 

Nagyesztergár 

 

1. 

 

Mágedliné Kiss 

Eleonóra 

 

Kiss Dominika 

 

8. 

Ányos napi szavalóver-

seny 

Nagyesztergár 

 

1. 

Fodorné Szőllő-

si Dorottya 

 

Szénási Sarolta 

 

8. 

Ányos napi szavalóver-

seny 

Nagyesztergár 

 

3. 

Fodorné Szőllő-

si Dorottya 
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Sporteredmények alsó tagozat 
 

Tanuló neve Osztálya Verseny megnevezése Helyezés Felkészítő ta-

nár 

 

Pesti Rebeka 

 

 

4. 

Városi Deák futóver-

seny 

(938 induló!) 

 

3. 

 

Sándor Ágota 

 

Pálmai Eszter 

 

 

4. 

Városi Deák futóver-

seny 

(938 induló!) 

 

5. 

 

Hermann Fe-

rencné 

 

 

Mürkli Márton 

 

 

4. 

Városi Úszó Diákolim-

pia 50 m gyors 

 

2. 

 

Sándor Ágota 

Mátrai Gréta 

Karli Zsófia 

Gyurcsek Dóra 

Takács Vivien 

Nagy Eszter 

4. 

2.a 

3.b 

5. 

3.a 

 

Városi Úszó Diákolim-

pia 4*50 m  

váltó 

 

3. 

Limpergerné 

Czigler Anna 

Sándor Ágota 

Hermann Fe-

rencné 

 

 

 

 

Sporteredmények felső tagozat 
 

Tanuló neve Osztálya Verseny megnevezése Helyezés Felkészítő ta-

nár 

 

Zágor Máté  

 

6.a 

Városi Deák futóver-

seny 

(938 induló!) 

 

1. 

 

Hermann Fe-

rencné 

 

 

Bolla Szonja 

 

 

6.a 

Városi Deák futóver-

seny 

(938 induló!) 

 

2. 

 

Hermann Fe-

rencné 

 

Senek Lívia 

 

 

8. 

Városi Deák futóver-

seny 

(938 induló!) 

 

 

4. 

 

Limpergerné 

Czigler Anna 

 

 

 

Hegyi Alexandra 

 

 

 

7.b 

 

Megyei Diákolimpia 

Lövészet  

légpisztoly egyéni 

 

 

1. 

Testnevelő: 

Limpergerné 

Czigler Anna 

Edző: 

Varjas József 

 

 

Hegyi Alexandra 

 

 

 

7.b 

 

Országos Diákolimpia 

Lövészet  

  légpisztoly csapat 

 

 

3. 

Testnevelő: 

Limpergerné 

Czigler Anna 

Edző: 

Varjas József 
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Hegyi Alexandra 

 

 

 

7.b 

 

Országos Diákolimpia 

Lövészet  

 légpisztoly egyéni 

 

 

13. 

Testnevelő: 

Limpergerné 

Czigler Anna 

Edző: 

Varjas József 

 

Zágor Máté 

 

6. a 

Városi Úszó Diákolim-

pia 100 m hát 

 

4. 

Limpergerné 

Czigler Anna 

 

 

Zágor Máté 

 

6. a 

Városi Úszó Diákolim-

pia 100 m gyors 

 

3. 

Limpergerné 

Czigler Anna 

 

Zágor Máté 

Szénási Bálint 

Gyurcsek Dániel 

Farkas Botond 

6.a 

5. 

6.b 

6.b 

 

Városi Úszó Diákolim-

pia 4*50 m váltó 

 

2. 

 

Limpergerné 

Czigler Anna 

 

 

Németh Botond 

 

 

7.b 

Városi Úszó Diákolim-

pia 100 m gyors 

 

2. 

Limpergerné 

Czigler Anna 

 

 

Németh Botond 

 

 

7.b 

Városi Úszó Diákolim-

pia 100 m mell 

 

1. 

Limpergerné 

Czigler Anna 

 

 

Mátrai Marcell 

 

7.b 

 

Városi Úszó Diákolim-

pia 100 m hát 

 

2. 

Limpergerné 

Czigler Anna 

 

Mátrai Marcell 

Németh Botond 

Nagy Bence 

Szalay Milán 

 

7.b 

Városi Úszó Diákolim-

pia 4*50 m váltó 

 

1. 

 

Limpergerné 

Czigler Anna 

 

 

Bolla Szonja 

 

 

6.a 

Városi Úszó Diákolim-

pia 50 m mell 

 

2. 

Limpergerné 

Czigler Anna 

 

 

Balogh Ilona 

 

8. 

Városi Úszó Diákolim-

pia 100 m gyors 

 

1. 

 

Limpergerné 

Czigler Anna 

 

 

Balogh Ilona 

 

8. 

Városi Úszó Diákolim-

pia 100 m hát 

 

1. 

 

Limpergerné 

Czigler Anna 

 

Balogh Ilona 

Hegedüs Eszter 

Szénási Sarolta 

Gyepesi Krisztina 

8. 

7.a 

8. 

8. 

Városi Úszó Diákolim-

pia 4*50 m váltó 

 

1. 

 

Limpergerné 

Czigler Anna 

 

Bolla Szonja 

Kovács Mónika 

Csatári Enikő 

Holdinger Veronika 

 

6.a 

6.b 

6.a 

5. 

Városi Úszó Diákolim-

pia 4*50 m váltó 

 

1. 

 

Limpergerné 

Czigler Anna 

 

 


