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1 A szakmai munka áttekintése 

1.1 A statisztikai adatlap mutatóinak elemzése, indoklása 
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25 23 25 24 23 25 16 20 19 18 24 25 18 18 16 18 17 19 17 20 17 19 25 285 186 471 

ebből napközis 25 23 24 24 23 24 16 20 19 17 24 25 17                     281 0 281 

ebből tanulószobás                           6 8 15 5 3 11 6 7 2 1 0 64 64 

ebből angol 

nyelvet tanul 
                      24 8   16     19   15 17 15 25 32 107 139 

ebből német 

nyelvet tanul 
12   14 23   15 8 17   17 23   10 18   18 15   16 5   4   139 76 215 

ebből 

úszásoktatáson 

részt vett 

      24 23 24 16 20 19 17 24 25 18                     210 0 210 

más településről 

bejáró tanulók 
  2 2 3   2   1 7 3 10 
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étkezők száma 
5 4 7 2 4 3 3 4 3 3 5 6 5 2 2 5 4 5 6 2 3 5 6 54 40 94 
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  ebből igazolatlan     5     3           8         566   154     22 69 16 811 827 

  1 főre eső igazolt 57 61 71 31 39 55 42 38 62 33 59 72 43 66 95 103 76 74 77 106 74 98 96 51,9 87,3 65,9 

  1 főre eső 

igazolatlan 
0 0 0,2 0 0 0,1 0 0 0 0 0 0,3 0 0 0 0 33 0 9,1 0 0 1,2 2,8 0,1 4,4 1,8 

Elégtelen 

osztályzatok össz. 
        1     3   2       1 3   1 3       1 2 6  12 17 

ebből 1-3-ból 

bukott  
        1     3   2       1 3     3       1 2 6  11 16 

ebből 3 vagy 

többől bukott  
                                1               1 1 

Kitűnő tan. 6 8 7 12 3 3 4 3 5 2 1 7 4 3   3   1   1   1   65 9 74 

Jeles tanulók 8 7 2 5 6 5 2 4   5 3 4 1 3 1   1 2 4 2     1 52 14 66 

Magántanulók     1     1             1       2   2       3 3 7 10 

HH tanulók szám       1 2         1 1 1 3   1 2 1   1 1   1   9 7 16 

HHH tanulók 
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4 3 6   2 2 3 2   3 5 1 1 3 4 4 4 3 3 3 3 5 6 32 38 70 

SNI tanulók száma 3 2 1   1   1   3   1 2   1 1 2 2 4 3 2     1 14 16 30 

ebből integrált 3 2 1   1   1   3   1 2   1 1 2 2 4 3 2     1 14 16 30 
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- Az intézmény tanulólétszáma szeptemberben 17 fővel több volt, mint az előző 

tanévben. A létszámnövekedés következtében a tanulócsoportok száma 22-ről 23-re 

növekedett. A szeptember 1-én aktuális létszámhoz képest a diáklétszám néggyel 

csökkent. A tanév során több tanuló érkezett és távozott. Jellemzően a család 

lakhelyének, illetve az életvitelének jelentős megváltozása állt az iskolaváltás 

hátterében.  

- A tanórai keretben szervezett úszásoktatást a tanévben már teljes mértékben a 

Dunakeszi Tankerületi Központ által biztosított intézményi költségvetés finanszírozta. 

- Az intézmény tanulóifjúságának 97,9 %-a az iskola beiskolázási körzetében lakik. 

- Az összlétszámhoz viszonyítottan 20% étkezett ingyenesen, 14,4% pedig 

kedvezményesen. 

- A tanévben minden tanulónk térítésmentesen jutott a tankönyvcsomaghoz. 

- Az egy főre eső igazolt hiányzások száma 11 nap/fő, az igazolatlan 0,3nap/fő.  

- Igazolatlan hiányzások tekintetében csekély a kirívó esetek száma. Az osztályfőnökök 

minden esetben kezdeményezték a jogszabályban előírt intézkedést. 

- Az évet sikertelenül záró tanulók száma 18 fő, az évfolyam zárásához augusztusban 

sikeres pótvizsgát kell tenniük. 

-  Három tanuló hiányzásai miatt nem értékelhető, osztályozó vizsgát kötelesek tenni.  

- A 30 fő SNI tanuló szakértői véleményében előírt fejlesztő órákat a Veresegyházi 

EGYMI utazó gyógypedagógusi hálózata látta el az év során. Sajnos a logopédiai 

fejlesztést egyáltalán nem tudta megvalósítani.  

- A 68 fő BTMN küzdő tanulók fejlesztésében a Pest Megyei Pedagógiai Szakszolgálat 

Gödöllői Tagintézmény Kistarcsai Telephely munkatársai nyújtottak segítséget az 

intézménynek. 

1.2 A nevelőmunkában elért eredmények 

1.2.1 Iskola és tanuló kapcsolata 

Tanulóink 79 %-a munkanapokon nyolc órát vagy attól több időt tölt az intézményben. 

A tanórák változatos munkaformái, a tanórán kívüli tevékenységek biztosította 

lehetőségek, az éves tervekben (iskola/közösségek) szereplő és megvalósított 

közösségi programok következménye, hogy diákjaink szívesen tartózkodnak az 

intézményben, tesznek eleget az elvárásoknak, tagjai a különböző közösségeknek. Ezt 

a körülményt kihasználva eredményesen valósította meg a tantestület ebben a évben is 

a közösségi neveléssel kapcsolatos feladatait. 

1.2.2 Iskola és családi ház kapcsolata 

Munkatervben meghatározott feladata ebben az évben is a tantestületnek a szülőkkel 

kialakított közvetlen, rendszeres kapcsolatának fenntartása, fejlesztése. Ennek 

érdekében: 

- A következő tanév első évfolyamába beiratkozó gyermekek szülei éves 

projekt keretei között ismerkedhetnek a nevelőtestülettel, az 

osztályfőnökökkel. 

- Tanítási napokon reggel 7:55 óráig, illetve 16:20 óra után felkereshette az 

osztályteremben a szülő a pedagógust.  
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- A munkatervben meghatározott szülői értekezleteken és fogadóórákon kívül 

rendkívüli értekezletek összehívásával segítették az osztályfőnökök a 

felmerült problémák megoldását. 

- Az intézményi és az osztályrendezvények esetében is törekedtünk arra, hogy 

abban a szülők is tevékenyen részt tudjanak venni. 

- Az intézményvezető és helyettes kollégái időbeli megkötés nélkül fogadták az 

érdeklődő, problémájára megoldást kereső szülőket. 

- Az iskolában folyamatosan és hatékonyan működik a szülők önálló 

szervezete, az iskolai SZMK.  

1.3 Az oktatómunkában elért eredmények 

 

Tanulmányi eredmények 

magatartás és szorgalomjegy nélkül 

Osztály 
Osztály 

lsz. 
Átlag 

1.a 25 4,66 

1.b 23 4,71 

1.c 25 4,45 

2.a 24 4,82 

2.b 23 4,35 

2.c 25 4,61 

3.a 16 4,57 

3.b 20 4,42 

3.c 19 4,38 

3.d 18 4,49 

4.a 24 4,54 

4.b 25 4,62 

4.c 18 4,46 

5.a 18 4,5 

5.b 16 4,25 

5.c 18 4,24 

6.a 17 3,65 

6.b 19 4,12 

6.c 17 4,34 

7.a 20 4,18 

7.b 17 4,05 

7.c 19 3,93 

8.a 25 3,59 

Létszám 471   

Iskolai átlag 4,34 
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Statisztikai adatlap: a tanított tárgyak szerinti tanulói átlagokra vonatkozóan 
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1.a 25 4,58 4,17 4,92   4,29 5,00 5,00 5,00   4,92 4,21 4,92 5,00 4,96 5,00 4,54 

1.b 23 4,64 4,45     4,55 4,80 5,00 5,00     4,45 4,95 4,82 4,91 4,77 4,68 

1.c 25 4,58 4,00 4,57   4,33 5,00 5,00 5,00   4,79 4,08 4,21 4,00 4,88 4,33 4,79 

2.a 24 4,63 4,46 4,61   4,71 5,00 5,00 5,00   4,91 4,79 4,96 4,96 5,00 4,96 4,96 

2.b 23 4,13 3,30     3,70 4,67 5,00 4,11 4,00   3,70 4,70 4,87 4,96 4,83 4,83 

2.c 25 4,08 3,79 4,33   4,21 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 4,58 4,87 4,96 5,00 4,83 4,78 

3.a 16 4,19 4,13 4,75   3,81 5,00 5,00 5,00   5,00 3,81 4,94 5,00 5,00 4,88 4,94 

3.b 20 4,00 3,90 4,18   3,65 5,00 5,00 5,00   4,30 4,00 4,75 4,95 4,85 5,00 4,60 

3.c 19 3,89 3,95     3,79 5,00 5,00 4,67     4,05 4,47 4,79 4,63 4,79 4,58 

3.d 18 3,78 3,89 4,00   3,83 5,00 5,00 5,00   4,71 3,94 5,00 4,94 4,94 5,00 5,00 

4.a 24 4,17 3,96 4,48   4,00 5,00 5,00 5,00   4,92 3,67 5,00 5,00 5,00 5,00 4,38 

4.b 25 4,48 3,84   4,50 4,12 5,00 5,00 5,00     4,40 4,80 5,00 5,00 4,88 4,80 

4.c 18 4,00 3,56 4,40 4,25 4,06 5,00 5,00 4,90   5,00 4,22 4,53 4,65 5,00 4,71 4,76 

Tantárgyi 

átlag (alsó) 
4,24 3,95 4,47 4,38 4,08 4,96 5,00 4,90 4,50 4,84 4,15 4,78 4,84 4,93 4,84 4,74 
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5.a 18 4,17 3,78 4,11   4,50 5,00 5,00 5,00   4,89 4,56       4,00   4,72 5,00     4,78 4,17 5,00 4,33 

5.b 16 3,88 4,06   3,50 3,56 5,00 5,00 4,75   4,75         3,31   4,63 4,56   4,94 4,50 3,69 4,44 4,81 

5.c 18 3,78 3,94 3,59   3,50 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 4,18       3,67   4,78 4,78     4,83 3,22 4,50 4,61 

6.a 17 2,94 2,94 3,30 3,00 2,67 4,40 5,00 4,00     3,70       3,00   4,00 4,40   4,44 4,13 2,86 4,93 3,60 

6.b 19 3,89 3,74   3,47 3,00 5,00 5,00 5,00             3,63   4,42 5,00   4,74 4,53 3,47 4,32 4,42 

6.c 17 4,19 4,06 3,57   3,40 4,86 5,00 5,00     5,00       3,88   4,80 4,93   4,67 4,87 4,00 4,93 4,60 

7.a 20 3,85 3,65 3,80 3,87 3,68 5,00 4,20       5,00 3,60 3,50 3,45   4,30 4,55 4,65 4,60 5,00 5,00 3,65 4,65 4,25 

7.b 17 3,71 3,71   3,47 3,12 5,00 4,63 5,00       3,47 3,47 2,94   4,18 4,35 4,47 4,76 5,00 4,82 3,94 4,18 4,47 

7.c 19 3,61 3,44 3,00 3,36 3,44 5,00 5,00 4,43     5,00 3,39 3,00 3,00   3,94 4,16 4,53 4,42 5,00 4,95 3,56 4,50 3,88 

8.a 25 3,21 3,08   3,41 2,88 5,00 5,00 4,80 5,00     3,42 3,74 3,21   3,63 4,09 4,43   4,96 5,00 3,13   3,27 

Tantárgyi 
átlag 

(felső) 
3,72 3,64 3,56 3,44 3,38 4,93 4,88 4,78 5,00 4,88 4,57 3,47 3,43 3,15 3,58 4,01 4,45 4,68 4,60 4,84 4,74 3,57 4,14 4,23 

Tantárgyi 
átlag 
(isk.) 

4,02 3,82 4,11 3,65 3,77 4,94 4,95 4,85 4,75 4,88 4,73 3,47 3,43 3,15 3,58 4,01 4,63 4,77 4,60 4,84 4,85 3,57 4,75 4,52 
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1.3.1 A belépő gyermekek felkészültsége 

- A 2-8. évfolyamra érkező gyermekek két kategóriába sorolhatók: 

- A család helyváltoztatása miatt iskolánkba kerülő tanulók készség, 

képesség és felkészültség tekintetében normál eloszlást mutatnak. 

- Az intézmény körzetében lakó, de másik iskolába járó gyermekek szülei, a 

tanuló magatartási problémái miatt kényszerül bennünket választani. 

1.3.2 Tehetséggondozás, felzárkóztatás, egyéni fejlesztés 

- Az osztályok majdnem mindegyikében található kiemelkedő képességű, 

valamint BTMN-es és SNI tanuló is, ezért a tanórákról nem 

hiányozhatnak a differenciálás eszközei, valamint kooperatív technikák. 

Az SNI tanulók esetében a Veresegyházi Egységes Gyógypedagógiai 

Módszertani Intézmény szakembereire támaszkodtunk. 

- A BTMN-es gyermekek fejlesztéséhez a Pest Megyei Pedagógiai 

Szakszolgálat Gödöllői Tagintézmény Kistarcsai Telephely munkatársai 

nyújtottak segítséget. 

- Az előkészítő foglalkozások a nyolcadikosok felkészülését segítette 

(magyar, matematika, idegen nyelv) a középiskolai felvételire. 

- A felzárkóztatás/tehetséggondozás órakeretet aktuális felhasználásáról a 

munkaközösségek dönthettek. 

- A tanórán kívüli időben az egyéb szabadidős tevékenységek szolgálták 

a tehetséggondozást. 

- Egy magántanuló fejlesztését megbízási szerződés keretei között látta el 

egy gyógypedagógus, mert ilyen esetben az EGYMI nem végzi a 

feladatot. 

1.4 Az intézmény tanórán kívüli (szabadidős) tevékenysége 

1.4.1 Szakkörök 

Szakkör Foglalkozást vezető ped. Létszám 

Angol szakkör 1 Szécsi Zsuzsanna 36 

Angol szakkör 2 
 

Szécsi Zsuzsanna 18 

Angol szakkör 3 Szécsi Zsuzsanna 22 

Dráma szakkör Dóczi Judit 8 

Hangképző szakkör Sebe Eszter 10 

Informatika szakkör 1 Nagy Tibor 17 

Informatika szakkör 2. Nagy Tibor 18 

Környezetvédelem szakkör Sallai Sándor 10 

Matematika szakkör Herczegné Kenesei Edit 12 

Német szakkör 2. Strubel Henrietta 18 

Német szakkör. 1 Strubel Henrietta 17 

Olvasókör szakkör Mészáros Klára 6 

Önismereti szakkör 1 Nagyné Szedlák Rozália 26 

Önismereti szakkör 2 Gulyás Zoltán 20 

Rádió szakkör Kovács Krisztina 13 

Rajz szakkör 1 Besenyeiné Horváth Stefánia 17 

Rajz szakkör 2 Karó Valéria 15 

Sakk szakkör 1 Karó Valéria 8 

Sakk szakkör 2 Fazekasné Rácz Gabriella 8 

Tánc szakkör Ragoncza Imre 22 
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1.4.2 Sport 

Diákolimpia keretében megrendezett versenyek, melyeken részt vettek az iskola 

tanulói: 

 

1. Játékos sportverseny körzeti fordulója, 2. 3. és 4. osztályosok részére, a 

megrendezésére Gödöllőn került sor. Sikerült megismételni a tavalyi eredményt, 

azaz a gyermekek megszerezték az I. helyezést. A körzeti I. helyezéssel tovább 

jutottunk a területi versenyre, ahol a IV. helyet sikerült megszerezni. 

 

2. Floorball körzeti versenye, a III. korcsoportosokat neveztük erre a versenyre, a 

megrendezésére Visegrádon került sor. Ez a sportág újdonság a tanulóink 

körében. Annak ellenére, hogy kezdők vagyunk ebben a sortágban, a gyerekek 

derekasan helyt álltak a versenyen. 

 

3.Kosárlabda III. korcsoport fiúk 

A körzeti versenyre a Gödöllői Petőfi Sándor Általános Iskolában került sor, ahol 

nagyon izgalmas mérkőzések során sikerült megszerezni az I. helyezést. Az I. 

hellyel továbbjutottak a területi versenyre, mely a mi iskolánkban került 

megrendezésre. A II. helyezést sikerült elérni, ezzel kijutott a csapat a megyei 

döntőre, mely Törökbálinton került megrendezésre, itt a IV. helyet sikerült 

megszerezni.  

 

4. Kosárlabda IV. korcsoport fiúk 

A körzeti versenyre Veresegyházán került sor, itt a csapat a III. helyezést érte el. 

 

5. Kispályás foci II. korcsoport körzeti fordulója, mely Mogyoródon került 

megrendezésre. Nagy örömünkre a csapat megszerezte az I. helyet, a területi 

versenyt Gödöllőn rendezték meg, itt a IV. helyet sikerült elérni.  

 

6. Kispályás foci III. korcsoport körzeti fordulója, Mogyoródon került 

megrendezésre, a csapat a III. helyezést érte el.  

 

7. Kézilabda III. korcsoport körzeti fordulója, a Gödöllői Hajós Alfréd Általános 

Iskolában került megrendezésre. Itt a csapat a II. helyet szerezte meg, mellyel 

tovább jutottak a területi fordulóra. Sajnos a területi verseny kiírása nem jutott el 

iskolánkba, így nem vettünk részt ezen a fordulón. 

 

8. Atlétika többpróba fiú, II. III. és IV. korcsoport, a verseny Csömörön került 

megrendezésre. A II. korcsoport a IV. helyen, a III. korcsoport a VII. helyen, a IV. 

korcsoport a VIII. helyen végzett. 

 

9. Atlétika többpróba leány, II. és III. korcsoport, a verseny Csömörön került 

megrendezésre. A II. korcsoport az V. helyen, a III. korcsoport a IV. helyen 

végzett. 
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Az iskola tornatermében az alábbi sportolási lehetőségek voltak elérhetőek a tanulók 

részére: 

 

Iskolai szakkör keretében: 

1.Focilabda a felső tagozatosok részére Gajda -Gaál Zsófia vezetésével 

2. Floorball, Lőrincz Mónika vezetésével 

 

Egyéb: 

3. Kosárlabda: „ Dobd a kosárba” program keretében edzéseken és 

versenyeken vettek részt a tanulók. Az első és második osztályos tanulók 

részére sorversenyt rendeztek, melyen a csapatunk az országos III. helyezést 

érte el. A harmadik és negyedik osztályosok pedig mérkőzéseken vettek 

részt, mind az első és a második fordulóban megnyerték az I. helyezést és 

ezzel kijutottak az országos versenyre, ahol a IV. helyen végeztek. Edzőjük: 

Gajda -Gaál Zsófia 

 

4. Röplabda: a Justicia SE röplabda szakosztálya nyújtott lehetőséget 

edzéseken és versenyeken való részvételt  alsó tagozatos tanulóink részére. 

Edzőjük: Homokiné Bencze Judit. 

 

5. Focilabda: A Bozsik program keretében focilabda edzéseken és 

versenyeken vehettek részt tanulóink. 

 

Iskolán belül megrendezett sportversenyek: 

 

1. Alsós osztályok részére Játékos sportverseny, a lebonyolításért felelős: 

Homokiné Bencze Judit 

2.Széchenyi nap alkalmára megrendezett sportvetélkedő a felsősök részére, a 

verseny lebonyolításáért felelős: Bokros Tamás 

3. Éjszakai könyvvarázs alkalmára Kviddics kupa megrendezése, a verseny 

lebonyolításáért felelős: Bokros Tamás és Belényesi Danica 

4. Széchenyi Gála alkalmára megrendezett szülő diák játékos sportverseny, 

lebonyolításért felelős: Homokiné Bencze Judit 

5. Széchenyi Gála alkalmából megrendezett tanár diák szülő mérkőzések. 

 
 

1.5 Az éves munkaterv teljesítése  

1.5.1 Az oktató- nevelőmunkánk feladatainak megvalósulása 

A pedagógusok négy munkaközösségében tevékenykedve valósították meg a 

munkatervben kitűzött célokat. 

Alsós reál és humán munkaközösség 

Személyi feltételek tekintetében az alsós közösség már a tanév elején kihívásokkal 

nézett szembe, melyek csak egy részét sikerült mostanra megnyugtatóan megoldani. A 

tagozat két kolléga hiányát próbálta a legjobb megoldást keresve pótolni. Két első és 

egy harmadik osztályunkat érintett különösen a pedagógushiány. Két új kolléga csak 

rövid ideig látta el az 1.c  és 3.a osztályokban adódó feladatokat, közös megegyezéssel 

távoztak, a próbaidőt sem töltötték le intézményünkben. Ezekben az osztályokban az 
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ellátandó feladatok nagy része az osztályfőnökökre hárult. Nagyon nagy segítséget 

jelentett és jelent pedagógiai asszisztensünk, Usákné Bartha Szilvia munkába állása, 

melynek köszönhetően a problémák egy részét sikerült orvosolni. Baloghné Dénes 

Zsuzsanna és Háderné Koponics Anna kolléganők érkezésével a helyettesítések száma 

csökkent, viszont Szántó Ágnes osztályfőnök január elejei távozása miatt ismét a 

személyi feltételek átrendezésére kényszerült az alsó tagozat: Bodnár Barbara látta el 

az 1.a osztályfőnöki teendőit. A pedagógushiány miatti további többletórákat a 

kollégák túlóra keretében teljesítették.  

Mindezen problémák ellenére az alsó tagozatos munkaközösség ebben a tanévben is 

legjobb tudása szerint igyekezett ellátni a feladatait, szoros együttműködésben a DÖK-

kel. Egyik cél a gyengén teljesítő tanulók felzárkóztatása mellett a tehetséggondozás 

volt. A második félévben rengeteg lehetőség adódott a megmérettetésre házi 

versenyek és más intézmények által szervezett versenyek keretében. Emellett az alsó 

tagozat szinte minden osztálya használta a Tudorka illetve Tappancs újságot, 

kiegészítve ezzel a tananyag kínálta tudnivalókat. Mint évek óta már, idén is 

folytatódott a Bendegúz levelező verseny. 

A tárgyi feltételek tekintetében pozitív változások történtek a félév folyamán. 

Személyi számítógépek és projektorok érkezésével könnyebbé válik az IKT eszközök 

alkalmazása tanórákon s ezzel a digitális kompetenciafejlesztés. 

Almássy Bettina drámapedagógus volt a vezetője a Földművelésügyi Minisztérium 

által is támogatott, „Légy Ökosabb” szemléletformáló projektnek. A drámaelőadás 

témája a szelektív hulladékgyűjtés és újrahasznosítás problémakörére és 

szükségességére hívta fel a gyerekek figyelmét. A díszleteket a 3. c osztály tanulói és 

tanárai készítették, kizárólag hulladék anyagokból. Azon kívül, hogy az egész iskola 

megtekintette az előadást, a projekt népszerűsítése a médiában is utat tört, 

tanítványaink és felkészítő tanáruk az RTL Klub Reggeli című műsorába is meghívást 

kaptak. Az országos versenyen is kiemelkedően szerepelt a kerepesi drámacsapat. 

 

Tanulmányi versenyek, melyeken tanítványaink részt vettek: 

 Bolyai Matematika Csapatverseny megyei körzeti írásbeli forduló (114 induló 

csapat) 

23. helyezés és 61. helyezés (2 db 4 fős csapat képviselte iskolánkat)  

 Neumann János Matematika verseny Erdőkertes 

Egy 4. a-s tanulónk első helyet ért el egyéni kategóriában. Csapatban ugyanez a 

diák 4.b-s társával szintén a képzeletbeli dobogó legfelső fokán végzett. 

 NyelvÉk területi szép kiejtési verseny Nagytarcsa 

Hét tanuló képviselte intézményünket. Második helyezést ért el 3. b osztályos 

diákunk. 

 Játékos területi sportverseny Gödöllő 

Alsó tagozatos csapatunk negyedik helyezéssel térhetett haza. 

 Mozaik Országos verseny Irodalom, Matematika, Anyanyelv 

3. a osztályos tanulónk irodalomból a 9., matematikából a 7. és nyelvtanból a 12. 
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helyezést érte el. Ugyanez a diák lett a Bendegúz Nyelvész megyei verseny 10. 

díjazottja. 

 Belső rendezésű házi versenyek 

Összesen 6 tantárgyból kaptak lehetőséget tanulóink a versenyzésre. 

Matematikából 56, énekből 48, nyelvtanból 55, környezetből 59, rajzból 72 fő 

mérte össze a tudását, versmondó versenyen 51 fő vett részt. Díjazásuk 

évfolyamokra bontva történt.  

 

A Forrás Művelődési Házzal való együttműködés mellett a Községi Könyvtárral is 

szoros a kapcsolat. A könyvtár biztosította a harmadik évfolyam részére szervezett, 

Bosnyák Viktória író-olvasótalálkozó helyszínét. Az írónő Sirály a király? című 

könyvének feldolgozása után került sor ennek a gyerekek által rendkívül kedvelt 

programnak a lebonyolítására. Egyik törekvésünk az olvasás népszerűsítése a 

gyerekek körében, az olvasóvá válás elősegítése. Mind a községi, mind az iskolai 

könyvtár maximálisan partner ebben a folyamatban. Kulturális programjainkat is 

igyekszünk úgy szervezni, hogy amennyiben lehetséges, valamiképpen kapcsolódjon 

az olvasás órákon megismert történetekhez, könyvekhez. Berg Judit Rumini című 

könyve nagy népszerűségnek örvendett a tanulók körében. A második félévben 

megvalósult a Pesti Magyar Színházba tervezett látogatásunk, ahol megtekintettük a 

Rumini című előadást. 

 

Intézményünk minden tanévben kiemelt feladatként látja el a leendő első osztályok 

sikeres elindításához szükséges „óvodás projekt” megszervezését és sikeres 

lebonyolítását. Idén az Iskolahívogató projekt felelősei voltak: Nagyné Mándi Katalin, 

Nagy Attiláné és Dancsa Nikoletta.  Munkájukat a Pedagógiai Szakszolgálat és a 

munkaközösség is segítette, hiszen mindenki magáénak érezte a leendő elsős 

évfolyamok szervezésével járó feladatokat. E projekt sikere mindannyiunk közös 

érdeke is. 

 

Igyekszünk szorosan együttműködni a helyi újsággal. Minden iskolai programról 

cikket jelentetünk meg, ezzel is képet adva a lakosságnak az intézményben folyó 

tanulmányi és szabadidős tevékenységekről. 

 

Felsős humán- reál munkaközösség  

A munkaközösségben az azonos tantárgyakat tanító kollégák összehangolták 

munkájukat, módszereket, tapasztalatokat cseréltek. Megbeszélték a számonkérés 

formáit, tartalmát. Rendszeresen egyeztettek a fejlesztőkkel, vagy maguk is 

fejlesztettek. A tehetséggondozás elsősorban a szakkörökben zajlott. A továbbtanulás 

segítésére előkészítőt tartottunk, elláttuk a napközis, tanulószobai feladatokat. Ez 

komoly szervezést igényelt a tanulók magas száma miatt, ami nehezíti az időben 

történő leckeírást, délutáni tanulást. A gyerekek különböző időpontokban érkeztek a 

napközibe, ezért többen már elkészültek a leckével, szabadidős tevékenységre volt 

szükségük, mások csak a munka elején tartottak.  
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 A mukaközösségi  megbeszéléseken a feladatok koordinálása, végrehajtásuknak 

megbeszélése zajlott. 

Az első félévben vállalt programokat teljesítettük a bemutató óra kivételével. 

A munkaközösség vezetője Restás Andreánál és Sebe Eszternél órát látogatott. 

Mindkét kolléga jól felépített, a tanulók aktivitására alapozó, sikeres órát tartott.  

A megvalósult munkaközösségi feladatok, programok havi lebontásban: 

Szeptember: 

  Tanévkezdő projekt  5. évfolyam:  Mindennapi kenyerünk Béren, 

                                    6. évfolyam: Irány a természet Pilisborosjenőn, 

                                    7. évfolyam: Tanuljunk a régiektől! a szentendrei Skanzenben. 

A tanmeneteket minden kolléga elkéstítette, időben leadta. 

21-én, a Széchenyi napon a műsort Katona Gábor állította össze, a Széchenyi 

vetélkedő Belényesi Danica és Hornyák Edina feladata volt.  

Október: 

 2-án, a Zene világnapján Hornyák Edina vezetésével az osztályok dalcsokrokat 

adtak elő a tornateremben. 

 10-én a Szakmázz kiállításra vittük el a 7-8. osztályos tanulókat.  

Az 5. osztályosok és az alsó tagozatosok Nagy Tibor szervezésében részt vettek a 

területi Bolyai matematika versenyen, ahol szép eredményt értek el. 

 18-án részt vettünk a Forrás Művelődési Ház Szabó Magdáról szóló vetélkedőjén. 

 20-án Sebe Eszter szervezésében a Bűvösvölgyben lehettek tanulóink, ahol műsort 

szerkeszthettek, TV műsort vezethettek, interjút készíthettek. 

 19-én Kovács Kriszta jóvoltából méltó ünnepi műsor részesei lehettek tanulóink, 

amit a gödöllői Petőfi Sándor Ált. Isk. diákjai adtak elő okt. 23-a tiszteletére. 

November 

 6-án 40 gyermekkel Restás Andrea szervezésében A Pál utcai fiúk című előadást 

néztük meg a Vígszínházban. 

 8-án Kazinczy versenyt tartottunk. Helyezettek:  

4. évfolyam 1. Lakatos Mercédesz 4.a 

                                                                 2. Szűcs Blanka 4.a 

                                                                 3. Nagy Boglárka 4.a 

                                              5-6. évfolyam 1. Mikó Boróka 5.c 

                                                                      2. Hadi Maja 6.a 

                                                                      3. Pásztor Boglárka 5.a, 

                                                                          Kasza Alexandra 5.c 

                                               7-8. évfolyam 1. Fazekas Réka 7.b 

                                                                       2. Kőszegi Csaba 7.c 

                                                                           Skolnikovics Natália 7.a 

                                                                       3. Palotai Patrícia 8.a 

10-én területi Bolyai anyanyelvi versenyen vettünk részt három csapattal. A 

hatodik évfolyamosok: Gombkötő Sára 6.b, Fegyver Barbara 6.c, Molnár Antónia 

6.c, Hadi Maja 6. a, 8. helyezettek lettek. 

26-án A Pesti Színházban 36 tanulóval a Toldi című előadást néztük meg. 
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December 

 21-én a Forrás Művelődési Házban Karácsonyi kavalkád címmel az osztályok 

előadták produkcióikat. 

Január 

22-én,  Magyar kultúra napján izgalmas vetélkedőn vettek részt az osztályok. 

Az iskolarádió műsorait Kovács Krisztina és csapata valósítja meg havi 

rendszerességgel. 

Bessenyeiné Horváth Stefánia vezetésével készülnek a dekorációk, a tanulók 

rajzaikkal pályázatokon vesznek részt. 

Február 

9-én a farsangi rendezvényen minden kolléga aktívan részt vett. 

20-án Gulyás Zoltán szervezésében elvittük a tanulókat a Body kiállításra. 

Március 

9-én Kovács Krisztinának köszönhetően 54 tanuló nézhette meg a József Attila 

Színházban a Légy jó mindhalálig! című előadást. 

14-én tartottuk az 1848/49-es forradalom és szabadságharc tiszteletére rendezett 

ünnepi műsort Ragoncza Imre és Mészáros Klára szervezésében. 

19-23 között a 7. évfolyamnak a pályaválasztás előkészítése keretében a 

Kereskedelmi Kamara szakemberei önismereti órákat tartottak, a programot 

Bencze Judit koordinálta. 

Április 

10-én megtartottuk a házi versmondó versenyt a magyar szakos kollégák 

vezetésével. 

11-én, a Költészet Napján, az iskolarádió színvonalas műsorát hallhattuk Kovács 

Krisztina rendezésében. 

18-án drámafoglalkozáson voltunk a Forrás Művelődési Házban. 

23-án a Szakma sztárja című rendezvényen ismerkedhettek a hetedikesek a 

különböző szakterületekkel, szakmákkal. 

26-án szép eredményt ért el iskolánk csapata a területi Anyanyelvi olimpián. 

Május 

12-én ismét nagy sikert aratott az Éjszakai könyvvarázs.  

26-án a munkaközösség minden tagja résztvett a Széchenyi gálán és 

Gyermeknapon. 

Június 

Az osztálykirándulások idén is maradandó élményt jelentettek a közösségeknek. 

A kollégák többsége pihenőnapját feláldozva 3 napos programot szervezett a 

gyerekeknek.  

A ballagás és tanévzáró szervezésében, lebonyolításában minden kolléga részt 

vesz. 
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Nyelvi munkaközösség  

 

Német 

- Szeptember 28-án tartottuk Őszköszöntő német estünket a tornaterem 

színpadán az összes nemzetiségi osztály részvételével. 

- November 9-én zajlott Márton napi felvonulásunk, a Német Önkormányzat 

segítségével, aki a büfé költségeit és üzemeltetését vállalta. 

- November 16-án tartottuk Német Háziversenyünket a 4., 5., 6., és 7. évfolyam 

részvételével. Hallás utáni szövegértés volt a feladat, a résztvevők száma elérte 

a 100 főt. 

- A nemzetiségi nyelvet tanulók december 21-én, a Karácsonyi Kavalkádon is 

énekes műsorral léptek fel tanáraik kíséretében. 

- A Hebe levelezőversenyen már 5. éve képviseli magát iskolánk. 

- Március 2-án zajlott a Német Nemzetiségi Vers- és Prózamondó verseny alsó 

tagozatos fordulója, ahol nyelvjárás és irodalmi német nyelv kategóriában 

indultak diákjaink. 

- Március 22-én Biatorbágyon zajlott a Német Nemzetiségi Kórusverseny, ahol 

kórusunk bronz minősítést kapott. 

- Március 23-án, az ötödik Német Regionális Énekversenyen nagyon sok 

tanulóval vettünk részt. A szervező Kunterbunte Welt külön köszönetet 

mondott iskolánknak, hiszen öt évvel ezelőtt iskolánk támogatásával a Forrás 

Művelődési Házban indult útjára a verseny, ahol a 2.a III. helyezést ért el. 

- Március 28-án Pilisvörösváron zajlott a nemzetiségi Vers- és Prózamondó 

verseny felső tagozatos fordulója, amelyen szintén részt vettünk. 

- Szintén március 28-án zajlott a három fordulós megyei német verseny, 

ahonnan a bronzérmet sikerült elhoznunk. 

- Hebe Kft. levelező német versenyén Szántó Zsombor 3.a osztályos tanuló 

II.helyezett lett.  

- A földszinti folyosón található német nemzetiségi faliújságon rendszeresen 

felhívjuk a szülők figyelmét programjainkra, az iskolarádióban pedig 

folyamatosan hírt adunk az aktuális német és angol rendezvényekről. 

 

Angol 

- Az angol nyelvet tanuló diákjainkból szeptembertől 15 fő vett részt az On-Lion 

két fordulós internetes versenyen. 

- December 5-én zajló Házi Fordítóversenyen az 5., 6., 7., 8. évfolyam diákjai 

közül több mint 60 tanuló mérte össze tudását. 

- Az első félévben teljesítette Lobmayer Katalin is sikeresen minősítő eljárását. 

- Márciusban zajlott az ECL verseny, amelyen 10 diákunk is részt vett. 

- Áprilisban tartottuk az iskolai Angol Versmondó Versenyt, ahol 4. évfolyamtól 

kezdődően egészen 8. évfolyamig számtalan tanuló vett részt.  
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- Május hónapban zajlott a német és angol kompetenciamérés, amelynek javítása 

iskolánkban zajlott, az eredmények pedig az Oktatási Hivatal honlapjára 

kerültek feltöltésre.  

- Szintén májusban került lebonyolításra diákcsereprogramunk, ebben az évben 

már hatodik alkalommal utaznak diákjaink Horsicébe és fogadunk onnan 

tanulókat. Május 1-én érkeztek a vendégek, akik hat napon át ismerkedtek 

Budapesttel, a Balatonnal, cserébe május 28-án utaztak tanulóink 

Csehországba. 

 

      Alsós diákönkormányzat 

A 13 alsós osztály nagyon sok iskolai és diák önkormányzati programban részesül a félév 

folyamán. A szervezési és lebonyolítási feladatokon kívül anyagilag is finanszírozza 

ezeket a rendezvényeket, versenyeket az alsós DÖK. 

 Szeptemberben az elsősök köszöntésével indul az éves projekt./ kitűző, óvó 

néniknek virág, szereplő negyedikeseknek csokoládé / 

 Tavaly az iskolai könyvtárnak sikerült vennünk új könyveket, így ezek 

megóvására nejlon borítókat vásároltunk. 

 Megrendeztük az őszi papírgyűjtést. Minden papírt gyűjtő gyerek kapott 

csokoládét, a győztesek tárgyjutalmat és az osztályok visszakapták a gyűjtött 

papír árának a felét. 

 Idén indult iskolánkban a sakk szakkör, melyet új sakkok megvételével 

támogattunk. 

 Beneveztük tanulóinkat négy csapattal az alsós megyei Bólyai Matematika 

Versenyre. /nevezési díj / 

 Elkezdődött októberben az ovis projekt, melyre jutalomcukorkákat vásároltunk. 

 Novemberben megrendeztük az alsós gondolkodtató matematika versenyt./ 

csoki, tárgyjutalom/ 

 December 13-án tartottuk a hagyományos Luca napi vásárunkat, melyet 

színesített a 4. b osztály fiú tanulóinak kis műsora, amit „házról-házra” járva, 

minden alsós osztályban előadtak. / csokoládé, gyümölcs/ 

 A decembert mozival zártuk. 

 Január 26-án rendeztük a zsibvásárt, ami a gyerekek körében igen népszerű. 

 Január 30-án lebonyolítottuk az ének versenyt, amely méltó helyre „költözött”. 

A Forrásban tartottuk, mert így az érdeklődő szülők is meg tudták hallgatni a 

versenyt. A csokoládé és tárgyjutalmakon kívül a verseny győztesei fellépnek az 

iskolai farsangon. 

 A hagyományainknak megfelelően farsangi bált tartottunk. 

 Benevezünk 8 harmadikos és 9 negyedikes tanulót a Bendegúz országos 

nyelvész versenyre. A versenyt február 9-én bonyolítottuk le, Szántó Zsombor 

továbbjutott a megyei versenyre. ( március 23-án volt ) 

 Zajlanak a házi versenyek: környezetismeret, nyelvtan, rajz, versmondó. 

 Programjaink áprilisban a papírgyűjtéssel folytatódtak. 
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 A DÖK évet a nagyszabású rendezvény-együttes zárta: a Széchenyi Gála és 

Gyereknap. 

 Idén nagy segítséget nyújtott mind anyagilag, mind szervezésben az iskolai 

SZMK. Köszönjük! 

       Felsős diákönkormányzat 

Év elején az első osztályfőnöki órákon megválasztásra került az osztályok DÖK 

képviselői. 10 osztály 20 tanulója segítette a munkánkat. Háromhetente összegyűlt a 

DÖK, megbeszélte az aktuális feladatokat. 

 

DÖK programok: 

Jutalomkirándulás 

Azok a tanulók, akik az előző évben 100 vagy annál több ötös osztályzatot 

gyűjtöttek össze egy jutalomkirándulásra vitte el a DÖK.  

Tanulmányi versenyek jutalmazása 

Minden felsőt érintő tanulmányi versenyt jutalmazta a DÖK is. Sőt a sport 

versenyek esetében a leendő ötödik osztályosok sikereit is támogattuk, így biztatva, 

hogy felső tagozaton is szeretettel várjuk őket, és bízunk benne hogy a sikerek csak 

folytatódnak. 

Őszi papírgyűjtés 

A környezettudatos magatartásra nevelés részeként megtartott akció ismét sikeres 

volt. 

Széchenyi-nap 

Hagyományokhoz híven, az elsősök avatása után felső tagozaton forgószínpad 

szerűen megrendeztük iskolánk névadójához kapcsolódó játékos, vetélkedős, 

sportos feladatainkat. 

Mikulás ajándék 

DÖK Mikulása minden egyes tanulónak és felsős tanárának egy személyre szóló 

üzenetet és szaloncukrot ajándékozott december 6-án. 

Felsősök mozizása és gödöllői vásár 

Idén is az egész felső tagozat egy mozizáson vett részt Gödöllőn, majd utána a 

vásár adta lehetőségeket kiaknáztuk. 

Karácsonyi buli 

A karácsonyi kavalkáddal összekötve, az utolsó napon a téli szünet előtt egy nagy 

bulival zártuk. Karaoke, játékbarlang és a szülői segítséggel felszerelt büfé mellett 

az elengedhetetlen partyé volt a főszerep. 

Farsang 

A karácsonyi bulihoz hasonlóan és persze a végzősök csodás keringőjével 

kiegészítve ismét egy felejthetetlen programot hoztunk össze. Rengeteg tombola 

ajándék gyűlt össze, aminek mindenki nagyon örült. Külön köszönöm minden 

osztálynak, szülőnek, gyereknek a támogatást és segítséget. 

Body Kiállítás 
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Hetedik és nyolcadik évfolyamon meghirdetett múzeumlátogatás is volt. A Body 

kiállításon megismerkedhettünk az emberi test felépítésével, belső kinézetével, 

összetételével. 

Tavaszi papírgyűjtés 

A környezettudatos magatartásra nevelés részeként megtartott akció ismét sikeres 

volt. 

Éjszakai Könyvvarázs 

Az éjszakába nyúló programot, vetélkedők sportversenyek közötti szüneteket a 

DÖK által megszervezett és szervírozott büfében lévő fogásokkal tölthették el. 

Szem száj nem maradt üresen a lakomán. 

Gyereknap 

Gyereknap alkalmából az iskolánkban megszervezett programok segítése. 

 

Könyvtár 

A tanév második félévében 2018. január 15-e óta állományunk összesen körülbelül 

300 kötettel gyarapodott 730.000.- Ft értékben. Ez a gyarapodás az Éjszakai 

Könyvvarázshoz rendelt Harry Potter könyveken kívül teljes egészében ajándékokból 

és felajánlásokból történt. Külön köszönettel tartozunk a Szülői Munkaközösségnek, 

illetve a felsős Diákönkormányzatnak, akik könyvekkel támogatták iskolánk 

könyvtárát. Jelenleg a feldolgozott állományunk hozzávetőlegesen 2900 kötet, értéke 

kb 4.000.000,- Ft. Továbbra is van még feldolgozásra váró állományrészünk.  

Szeptember 1-e és június 15-dike közötti időszakban összesen 4374 db könyvet 

kölcsönöztünk. Beiratkozott olvasóink száma 614, amelyből a szeptemberben 

tervezzük törölni az elballagott diákokat.  

A leglelkesebb könyvtárhasználó osztályok a kölcsönzési statisztika alapján idén: 

1. 2.a 

2. 5.c 

3. 2.c 

A 2017/2018-as tanév második félévében a három első osztályunk közül kettő sikerrel 

elkezdte a könyvtárhasználatot. A harmadik első osztályt a következő tanév elején 

várjuk majd az első könyvtárhasználati órájukra. Az első évfolyam kevés idő ellenére 

is az előzetesen vártnál jobban teljesített. 

 

A könyvtári szabályok és a könyvtári rendszer elsajátítását minden osztályban és 

évfolyamon sikeresnek, és a korosztályuknak megfelelő szintűnek tartom. Vannak 

olyan osztályok, akik a rendszeres könyvtárhasználatnak köszönhetően az 

évfolyamukhoz mért elvárásokon túl is teljesítenek.  

Egyre inkább szükségét érezzük egy, legalább osztálynyi méretű könyvtári 

helységnek. A könyvtári szolgáltatásaink maradéktalan biztosításához elengedhetetlen, 

hogy egy teljes osztályt asztalokkal és székekkel le tudjunk ültetni. Bár a mostani 

helységünkben is lehetőségeinkhez mérten biztosítjuk az intézmény iskolai könyvtári 

ellátását, a tovább fejlődéshez megkerülhetetlen egy nagyobb alapterületű helység 

biztosítása számunkra. A kölcsönzési statisztikáink és a helyben használat mennyisége 

is nagymértékben alátámasztják a nagyobb könyvtári helység szükségességét. A 

tanulólétszám növekedése tovább fogja erősíteni az igényeinket. Diákjaink 64%-a 
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rendszeresen, tehát hetente több alkalommal is megfordul a könyvtárban. Ehhez a 

jelenlegi alapterületünk idén sajnos kevésnek bizonyult. 

 

 

2016. júniusa óta folyamatosan tart az állományba vétel. Jelenleg a feldolgozott 

állományunk hozzávetőlegesen 2600 kötet, értéke kb 3.500.000,- Ft. Idén szeptember 

óta körülbelül 600 új könyvet dolgoztunk fel a diákoknak, körülbelül 1.000.000,- Ft 

értékben. Állományunk továbbra is költségvetés nélkül, de folyamatosan bővül. 

Köszönettel tartozunk az intézmény Szülői Munkaközösségének is, akik a mai kortárs 

gyermekirodalom legnépszerűbb könyveivel támogatták könyvtárunkat. Felajánlásuk 

több mint 30 db új, minőségi irodalmat jelent 70.000,- Ft értékben. A folyamatosan 

érkező új könyveink ellenére, ha lehetőség adódna arra, hogy legyen a könyvtárnak 

saját anyagi kerete a beszerzésre, az jelentősen megkönnyítené és tervezhetőbbé tenné 

az állománybeszerzést. 

Ennek a félévnek a sikere, hogy a sok új, népszerű kortárs ifjúsági regényünknek 

köszönhetően a felső tagozatos diákok is egyre nagyobb mértékben használják a 

könyvtárat. Többen közülük (lányok és fiúk is egyaránt) rendszeres olvasóink lettek.  

A rendszeres és nagy forgalom miatt most már napi szinten szükségét érezzük egy 

nagyobb alapterületű helységnek. Hosszú távon az ideális egy legalább osztályterem 

méretű helység lenne, ahol egyszerre egész osztálynak helyet tudnánk adni asztalokkal 

és székekkel is. Ez jelentősen megkönnyítené a könyvtárhasználati órákat és könyvtári 

foglalkozásokat is. 

Idén először hagyományteremtő céllal indítottuk el az „Év olvasója” díjat. A díjat a 

tanévzáró ünnepélyen adjuk át azoknak a diákoknak, akik egész tanév során 

önmagukhoz és társaikhoz képest is kiemelkedően teljesítettek az iskolai könyvtári 

életben. Ebben a tanévben az év olvasói Hármasi Petra 5/c és Bereczki Bence 5/c 

osztályos tanulók, akik az alábbiakban emelkedtek ki társaik közül az elmúlt tanév 

során.  

 Lelkesen, sokat és szívesen olvas. 

 Jól ismeri a könyvtár rendszerét, betartja, társaival is betartatja a könyvtár 

szabályait.  

 Gazdag az érdeklődési köre, számos témában szívesen olvas. 

 Érdeklődik a könyvtár újdonságai és a kortárs gyermekirodalom iránt. 

 Önállóan is jól választ korának és érdeklődési körének megfelelő könyveket. 

 Rendszeresen népszerűsíti diákjaink körében a könyvtárat, és az olvasást.  

 Egész tanév során számtalanszor bíztatta társait az általa olvasott, és jónak ítélt 

könyvek elolvasására. 

 Rendszeres könyvtárhasználóként megannyi alkalommal segítette a könyvtár 

többi olvasóját a könyvtárhasználatban. 

Fontosnak tartom, hogy elismerjük a könyvtárhasználatban és az olvasóvá nevelés, 

illetve az információkeresés terén leginkább elszánt és leginkább fejlődő diákok egész 

éves munkáját, és őszintén bízom benne, hogy a következő tanév során még több 

diákot jutalmazhatunk majd.  

2018. májusában intézményünk szóbeli megállapodást kötött a Scolar Kiadóval, 

amelynek keretében a kiadó könyvekkel támogatja iskolánk könyvtárát és ezzel a 

Kerepesen élő diákok olvasóvá nevelését. Intézményünk ígéretet tett arra, hogy 
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folyamatosan beszámol a kiadónak iskolánk könyvtári életéről, és arra, hogy milyen 

fogadtatásban részesülnek kiadványaik diákjaink, tanáraink és a szülők körében. A 

Scolar Kiadó kiadványaiknak köszönhetően diákjaink a mai kortárs 

gyermekkönyvpiac elsőrangú és elismert könyveivel ismerkedhetnek meg 

könyvtárunkban nap-mint nap. Büszkék vagyunk arra, hogy a Magyarország egyik 

piacvezető kiadójával működhetünk együtt a továbbiakban. Szívből bízunk benne, és 

azon leszünk, hogy közös munkánk eredményes és gyümölcsöző legyen. 

 

A tankönyvrendelés és a tankönyvek tanév végi visszaszedése különösebb fennakadás 

nélkül, a tervek szerint zajlott le. Kiemelem, hogy az elmúlt évekhez képest a könyvek 

állapota összességében javult, és a visszaszedés folyamata is egyre 

zökkenőmentesebben zajlik le. Annak ellenére, hogy a kapcsolódó jogszabályok a mai 

napig rendszeresen változnak, azt gondolom, túl vagyunk a kezdeti nehézségeken. 

Idén először előfordult olyan osztály, amely a határidőre, tökéletesen hiánytalanul adta 

le minden tartós tankönyvét annak ellenére, hogy számos tantárgy könyveit kértük 

vissza tőlük. Meggyőződésem, hogy a következő tanévben még több sikerünk lesz 

ezen a téren is.  

1.5.2 Gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok 

A gyermekvédelmi felelős által nyilvántartott adatok az okt.1-i állapot szerint 

Veszélyeztetett tanulók száma: 

          alsó tagozat:70     felső tagozat:51     összesen:121 

Ebből hátrányos helyzetű (HH): 

          alsó tagozat:10     felső tagozat:7     összesen:17 

Halmozottan hátrányos helyzetű: 

          alsó tagozat:26     felső tagozat:26     összesen:52 

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül(anyagi ok miatt 

veszélyeztetett): 

          alsó tagozat:58     felső tagozat:43     összesen:111 

A hátrányos vagy veszélyeztetett helyzet kialakulásának okai között továbbra is az 

anyagi ok áll az első helyen. A szegénység, munkanélküliség, a zsúfolt, egészségtelen 

lakáskörülmények terén nem történt pozitív változás. A Gyár utcai telepen súlyos 

probléma az illegálisan terjesztett, olcsó drogok használata, ami negatív erkölcsi minta 

az ott élő tanulóink számára. 

Kapcsolat a szülőkkel: 

Az érintett szülők a szülői értekezleteken, fogadóórákon általában nem vesznek részt, 

bár már vannak pozitív példák is. Legáltalánosabb a telefonos kapcsolattartás.  

Kapcsolat Gyermekjóléti Szolgálattal: 

A problémákról az idén 8 esetben tettünk jelzést  a Gyermekjóléti szolgálat felé, s 51 

esetben készítettünk pedagógiai jellemzést az alapellátásban gondozott 

gyermekeinkről. 

A hiányzások alakulása:  

Igazolatlan hiányzásról 7 tanuló szülei lettek hivatalosan értesítve. 

A Járási Gyámhivatalt 11 alkalommal értesítettük 10 tanórát meghaladó igazolatlan 

hiányzásról. 
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1.5.3 Pályaválasztás 

 

Célunk, hogy a tanulóinkat minél alaposabban felkészítsük az eredményes 

iskolaválasztáshoz és a középfokú továbbtanuláshoz. Ennek érdekében nyolcadikos 

tanulóinkkal ősszel részt vettünk a Szakmázz, tavasszal a Szakma Sztár fesztiválon, 

ahol több szakmáról és középiskoláról is kaphattak információkat, valamint 

ügyességüket is kipróbálhatták a gyerekek.  

Folyamatosan tájékoztattuk a szülőket és a gyerekeket a továbbtanulással kapcsolatos 

feladatokról, határidőkről, a tanácstalanokat segítettük az iskolaválasztásban. 

Osztályfőnöki órákon beszélgettünk a szakmákról, a hozzájuk szükséges 

képességekről, fejlesztettük önismeretüket, melyben segítségünkre volt az 

iskolapszichológus. A Pest Megyei Kereskedelmi és Iparkamara szakemberei 

önismereti órákat tartottak a hetedik osztályokban, beszélt a hiányszakmákról, az 

iskolatípusok sajátosságairól, felvételi eljárással kapcsolatos információkról. 

- Szülők, tanulók tájékoztatása a felvételivel kapcsolatos feladatokról. 

- Továbbtanulási fal készítése az osztályba, ezen az információk, 

szórólapok, határidők kifüggesztése. 

- Felkészülés a központi írásbeli vizsgákra a felvételi előkészítő 

foglalkozásokon. 

- Októberben pályaválasztási szülői értekezlet tartása 17 órától az iskolában, 

meghívott vendégekkel, iskolákkal. 

- Középiskolák internetes oldalainak böngészése. 

- A nyolcadik évfolyamosok számára központi írásbeli felvételi vizsgát 

szervező intézmények listájának közzététele a faliújságon. 

- Nyílt napokon való részvétel. 

-  A tanulók jelentkezése a központi írásbeli vizsgára. 

-  Központi írásbeli vizsgák megírása. 

-  Jelentkezési lapok továbbítása a középfokú iskoláknak, az adatlapokat 

pedig a Hivatalnak. 

-  A tanulói adatlapok módosítása márciusban. 

-  Rendkívüli felvételi eljárás keretében a fel nem vett tanulóknak segítés az 

új iskola keresésébe. 

 

 

 8.A 

GIMNÁZIUM 3 FŐ 

SZAKGIMNÁZIUM 10 FŐ 

SZAKKÖZÉPISKOLA 10 FŐ 

FELVÉTELT NEM 

NYERT 

1 FŐ 
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NEM TANKÖTELES 1 FŐ 

 

 

2 Személyi feltételek 

2.1 A pedagógusok létszáma, végzettsége, szakmai felkészültsége, szakos ellátottság, hiány 

szakok  

Az intézmény státuszszáma: 62,38 fő 

- 48,94 általános iskolai oktatás,  

-   2,94  művészetoktatás, 

-   3,5 nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő, 

-   7    technikai állomány. 

A félév folyamán 1 főt (Lakatos-Tar Judit) kell helyettesíteni gyermekgondozási 

szabadság, fizetés nélküli szabadság jogcímen.  

A tantestület új kollégákkal bővült: 

 

                             -     Fábián Sándorné (tanító) 

- Lőrincz Mónika (testnevelés) 

- Magyar Erzsébet (tanító) 

- Rétsághy Zsolt (matematika) 

- Usákné Bartha Szilvia (pedagógiai asszisztens) 

- Wolf Polla (német nemzetiségi okt.) 

 

Tartós távollétről tért vissza: 

- Nagy Attiláné (tanító)  

 

Változások tanév közben: 

- Szeptemberben közös megegyezéssel megszűnt Magyar Erzsébet 

jogviszonya. 

- Szeptember 14-től megbízási szerződéssel Baloghné Dénes Zsuzsanna 

tanító alkalmazására került sor. 

- Decembertől Háderné Koponics Anna megbízási szerződés keretei 

között (10 óra) az alsó tagozatban vállalt feladatot. 

- A félév végén távozott a testületből Szántó Ágnes (tanító) és Kőszegi 

István (informatika-technika). 

- Február 1-től megbízási szerződéssel Székely Antalné tanító 

alkalmazására került sor. 

-  

A tantestületben dolgozó pedagógusok heti óraszáma: 

- intézményvezető   4 óra 

- intézményvezető- helyettesek 5,5; 6 óra 

- gyakornokok    20 óra 

- mesterpedagógus   18 óra 
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- tanító/tanár (of.)   26 óra 

- tanító/tanár    24-25 óra 

A második félévben a betöltetlen státuszok miatt a testület tagjaira 43 túlóra és 12 

foglalkozásból eredő óraszám emelés terhe hárul. 

 

Minősítő vizsgák és minősítő eljárások 

A tanévben négy kolléga sikeres minősítő eljáráson vett részt (Lobmayer Miklósné, 

Szántó Ágnes, Kaczúrné Méder Tímea, Gróf Tiborné Karó Valéria). 

3 Tárgyi feltételek 

Az első félév végére megérkezett a Klebelsberg Központ által biztosított informatikai 

fejlesztés keretei között átadott 34 db asztali számítógép, 11 db projektor és 10 db laptop. 

A második félév folyamán 11 db vetítővászonnal és 25 db tablet géppel bővült az 

eszközpark. A számítógépeket, laptopokat, projektorokat a második félév folyamán 

használatba vette a testület, a többit a tanév elejére tervezzük. 

 

4 Alapfokú Művészetoktatás 

 

Tanárok: Botrágyiné Virágh Orsolya fuvola-furulya (munkaközösség vezető) 

    Balogh Gyula zongora 

    Hornyák Edina Erzsébet szolfézs 

    Keserű Konrád gitár 

    Tóth Zoltán trombita-furulya 

 

A zeneiskola szolfézs és hangszeres évfolyamainak létszáma: 82 fővel indult, 75 fővel 

zárt 

 

 „A” tagozat szolfézs előképző 1. évfolyam: 18 (17) fő (1 fő az első félév során kimaradt 

és 1 fő helyette került be) 

 „A” tagozat szolfézs előképző 2. évfolyam: 10 (7) fő (3 fő az 1. félév során megkezdte 

hangszeres tanulmányait, más  gyermekek kimaradása miatt) 

 „A” tagozat hangszeres előképző 1. évfolyam: 20 (19) fő 

- 3 fő fuvola tanszak (1 fő az első félév során kimaradt és 1 fő 

helyette került be) 

- 2 fő furulya tanszak  

- 9 fő zongora tanszak (3 fő az 1. félév során került be, más 

gyermekek kimaradása miatt) 

- 6 fő gitár tanszak 

„A” tagozat hangszeres előképző 2. évfolyam: 15 (14) fő 

- 1 fő fuvola tanszak 

- 6 fő furulya tanszak 

- 1 fő trombita 

- 5 fő zongora tanszak (1 fő az első félév során kimaradt) 

- 2 fő gitár tanszak 
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„A” tagozat 1. évfolyam: 10 (9) fő 

- 3 fő fuvola tanszak  

- 1 fő trombita tanszak 

- 4 fő zongora tanszak (1 fő az első félév során kimaradt) 

- 2 fő gitár tanszak 

 

„A” tagozat 2. évfolyam: 6 (5) fő 

- 1 fő fuvola tanszak 

- 3 fő zongora tanszak (1 fő az első félév során kimaradt) 

- 2 fő gitár tanszak   

„A” tagozat 3. évfolyam: 2 fő 

- 1 fő fuvola tanszak 

- 1 fő trombita tanszak 

„A” tagozat 4. évfolyam: 1 fő 

- 1 fő fuvola tanszak   

„A” tagozat 5. évfolyam: 1fő 

- 1 fő fuvola tanszak 

Ezekhez a tanszakokhoz kapcsolódóan a tanévben 7 szolfézs csoport indult, a 4 tanszak 

és a szolfézs előképző növendékeinek ellátására. 

 

A zeneiskolai félévi vizsgahangversenyeket 2017. december és 2018. február 

hónapokban tartottuk meg, tanszakonként eltérő időpontokban: 

- 2017. december 19. gitár tanszaki koncert 

- 2018. március 12. fuvola tanszaki koncert 

- 2018. március 7. zongora tanszaki koncert 

 

2017. november 22-én ismét Mesélő Muzsika koncert volt az iskola tornatermében, a 

Gödöllői Szimfonikus Zenekar előadásában.  

2018. április 6-án a Forrás Művelődési Házban Bolondos Dallamok címmel a 

zeneiskola már hagyományos április elsejéhez kapcsolódó koncertjét rendeztünk meg.  

A vicces, jelmezes produkciók ismét nagy sikert arattak mind a szülők, mind a gyerekek 

körében!  

Az év végi tanszaki hangversenyek májusban és júniusban kerültek megrendezésre, ahol 

hallhatták a szülők, hogy gyermekeik egy év alatt mennyit fejlődtek hangszeres 

tudásukban. 

- 2018. május 15. fuvola tanszaki hangverseny 

- 2018. május 28. trombita-furulya tanszaki hangverseny 

- 2018. május 30. zongora tanszaki hangverseny 

- 2018. május 31. gitár tanszaki hangverseny 

Az év végi vizsga meghallgatást május 29-én tartottuk meg a fuvola, furulya, trombita 

és gitár tanszakoknak és május 31-én a zongora tanszaknak. Minden tanszak növendékei 

ügyesen szerepeltek és sikeres vizsgát tettek. 
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2018. április 22-én és 23-án tartottuk a zeneiskolai felvételit, melyre a gyerekek igen 

szép számban jöttek el. A túljelentkezés a tavalyi évhez hasonlóan ismét várható volt, 

jóval több gyermek szeretne gitárt, fuvolát és zongorát, furulyát és trombitát tanulni, 

mint ahány helyünk ezeken a hangszereken van. 

Általános iskolánk tanulói létszáma évről évre növekszik, ami azt is eredményezi, hogy 

egyre több gyerek érdeklődik a zenetanulás iránt. Szerencsére most már minden 

tanszakon elenyésző a kimaradó gyerekek száma, de ez azt eredményezi, hogy sajnos 

csak kevés újonnan jelentkező gyermeket tudunk felvenni zeneiskolánk tanulói közé.  

 

5 Záradék 

 

A beszámolót a nevelőtestület a javasolt változtatásokkal 2018. június 29-én tartott 

nevelőtestületi értekezleten 47 jelenlévő főből 47 fő igen, 0 fő nem, 0 fő tartózkodott 

szavazati aránnyal elfogadta. 

 

 

 

Kerepes, 2018. augusztus 15. 

 

 

 

 

 

         Kaczurné Méder Tímea 

                        intézményvezető 

 

 

 


