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Az éves munka értékelése

1. Személyi feltételek:

Tanulók:

Általános iskola:

Az előző tanév végén kimenő nyolcadik osztály létszáma 12 fő, a beiratkozott első osztályosok 

létszáma 8 fő volt. Az előző tanév végén Godány Botond és Nemes Ábel 6. osztályosok, távoztak 

Pannonhalmára hatosztályos gimnáziumba. Nyáron érkezett Kovács Krisztián Romániából a 4.

osztályba. Majd novemberben Kötél Benedek a nagyvázsonyi iskolából a 2. osztályba. Így 86

tanulóval kezdtük a tanévet, jelenlegi létszám 87 fő. Novembertől Dobosi Zalán szülői kérésre 

magántanuló lett. Hutchinson Charlienak és Hollienak a szülők válása miatt vissza kellett költözniük 

Nagy-Britanniába, így az édesanya kérte a magántanulói státusz biztosítását. Áprilisban 15

gyermeket írattak be iskolánkba, mivel a kimenő 8. osztályosok száma 8 fő, így szeptembertől a 

létszám várhatóan 94 fő lesz. 

Helyben lakó tanulók száma 27, bejáró tanulóké 60 fő (69 %). 

Zeneiskola:

Növendékek száma: 140 fő 

zongora tanszak:66  fő,  

fuvola tanszak: 7 fő 

furulya: 3 fő 

gordonka: 13 fő 

harmonika: 23 fő 

magánének: 26 fő 

előképzős:2 fő 

Osztályok, osztályfőnökök: 

1. osztály      8 fő   Vikopálné Medgyes Ildikó 

2. osztály    10 fő   Veiner Veronika   

3. osztály    14 fő   Németh Zsuzsa 

4. osztály    10 fő   Molnárné Titz Andrea 

5. osztály    18 fő   Varga Ágota 

6. osztály    11 fő   Horváthné Simon Marianna 

7. osztály      8 fő   Birkásné Dózsa Gabriella 

8. osztály      8 fő   Lakatos Mónika 

zongora Balatoncsicsó Kondor Kolos

fuvola, furulya Balatoncsicsó Horváth Katalin

harmonika Tótvázsony, Bcsicsó Jana Norbert

magánének, szolfézs Bcsicsó, Zánka,Révfülöp Bruckner Szabolcsné
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gordonka Révfülöp, Bcsicsó Somogyiné Sík Dóra

szolfézs Bcsicsó,Révfülöp Zemenné Horváth Orsolya

zongora, szolfézs Tótvázsony, Zánka   Szőkéné Nyizsnyánszky Eleonóra 

zongora Révfülöp, Zánka Ludmány János

Dolgozók:

13 főállású pedagógussal, 3 óraadóval, egy iskolatitkár, egy karbantartó és két takarító / konyhás/ 

munkakörben foglalkoztatottal kezdtük a tanévet. Benedek Éva szeptember végéig, Rab Márta

november végéig volt állományban, ők öregségi nyugdíjba vonultak. Helyükre augusztus közepétől 

került alkalmazásra Vikopálné Medgyes Ildikó tanító és Nagy Viola vizuális kultúra-könyvtár szakos

tanár. Az 5. osztály osztályfőnöki teendőit Varga Ágota látja el. Augusztusban lejárt Horváthné 

Simon Marianna igazgatóhelyettesi megbízatása, helyette nem lett megbízva új igazgatóhelyettes.

Április 1-től azonnali hatályú felmentéssel távozott Tóbiás Ilona, az óráit helyettesítéssel láttuk el. 

Nagy Viola május elején jelezte, hogy a következő tanévet nem tudja vállalni a napköziben, így 

szeptembertől óraadó lesz. 

Egy kolléga, Birkásné Dózsa Gabriella heti négy órában tanít kémiát a révfülöpi iskolákba.

Óraadók: angol nyelvet Molodeczky Márta, informatikát Fazekas Judit, fizikát Burgyán Rita tanítja,

Benedek Éva októbertől fejlesztő foglalkozásokat tart az SNI-s gyerekeknek. Szeptember végén 

közös megegyezéssel távozott Ebele József karbantartó, helyére nem vettünk fel senkit.

Januártól Végh Terézia pedagógiai asszisztens is segítette munkánkat, főként az első osztályban. 

Zeneiskola:

Zeneiskolánkban négy teljes munkaidős (Kondor Kolos, Bruckner Szabolcsné, Szőkéné 

Nyizsnyánszky Eleonóra, Jana Norbert), három részmunkaidős (Ludmány János, Somogyiné Sík 

Dóra, Zemenné Horváth Orsolya), egy óraadó oktató kezdte a tanévet (Horváth Katalin).

Tanárok:

Kereszturiné Semetka Judit igazgató

Lakatos Mónika     munkaközösség-vezető 

Birkásné Dózsa Gabriella

Dombi Gábor

Horváthné Simon Marianna

Molnárné Titz Andrea

Nagy Viola napközi

Németh Zsuzsa

Tihanyiné Baki Zsuzsanna

Tóbiás Ilona

Varga Ágota

Veiner Veronika

Vikopálné Medgyes Ildikó
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Benedek Éva gyógypedagógus, logopédus

Burgyán Rita óraadó

Fazekas Judit óraadó

Molodeczky Márta óraadó

Zeneiskola:

Bruckner Szabolcsné    munkaközösség-vezető 

Jana Norbert

Kondor Kolos

Szőkéné Nyizsnyánszky Eleonóra 

Ludmány János     részmunkaidős 

Somogyiné Sík Dóra    részmunkaidős 

Zemenné Horváth Orsolya   részmunkaidős 

Horváth Katalin óraadó

Az oktató-nevelő munkát segítő dolgozók:

Andrónyi Ágnes iskolatitkár

Hartmann Ferencné takarító-konyhás

Kovácsné Vásárhelyi Sára takarító-konyhás

1.2. Tárgyi feltételek:

A nyár folyamán került sor az iskolai termek újra lakkozására (1,4 millió értékben), amely a 4,1

milliós kiegészítő támogatás terhére történt meg. Ebből a támogatásból finanszíroztuk a 

világításkorszerűsítésből kimaradt lámpák cseréjét, vásároltunk nyomtatványokat, irodaszert, 

finanszíroztuk az ingyenesen és támogatottan étkező gyerekek étkezési díját is. Vásároltunk belőle 

fuvolát, kottákat a zeneoktatáshoz. Hangszerek vásárlására is kaptunk támogatást az EMMI-től 

3 560 800 Ft-ot, amiből vettünk egy új zongorát, 10-10 db különböző méretű gordonkát és 

harmonikát. 317 000 Ft-ot költöttünk a már meglévő eszközök karbantartására. Nemzetiségi pótlék 

emelésének finanszírozására 264 000 Ft-ot, nemzetiségi tankönyvek támogatására 234 000 Ft

kaptunk 2018-ban.

A konyhába vásároltunk saválló tálaló asztalokat (250 000 Ft értékben). Ének tanításhoz

hangzóeszközöket, ötvonalas táblát és a vizuális kultúrához anyagokat. Dobosi Nátán és brigádja

társadalmi munkában felújította a buszmegálló peronját és a lakótelep felöli járdát is rendbe tették.

Az anyagköltsége a munkálatoknak 600 000 Ft volt.

2019-es évre 7 000 000 Ft kiegészítő támogatást kaptunk, amelyet főként felújítási munkálatok 

elvégzésére, bútorzat megújítására, az étkezés támogatására és a tornaterem burkolatcseréjére

fordítunk.
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Hangszervásárlási támogatást 2 891 000 Ft-ot ítéltek meg iskolánknak ebben az évben.

Április hónapban pályázatot nyújtottunk be a zsibongó projektorral történő ellátására, laptopok és 

székek beszerzésére.

2. A pedagógiai folyamatok vizsgálata

Az éves munkatervünkben a jogszabályoknak és a pedagógiai programnak, valamint az előző tanév 

beszámolója alapján meghatároztuk a tanévre vonatkozó kiemelt feladatokat.

A tanév elején az éves munkaterv és az önértékelési terv elfogadása. Novemberben felülvizsgálatra

került a HACCP, sor került a konyhai dolgozók vizsgáztatására is. Decemberben módosítottuk az EU-

s rendelkezéseknek megfelelően az adatvédelmi szabályzatunkat és megalkottuk az intézmény 

adatvédelmi nyilatkozatát. Megbízásra került az adatvédelmi tisztviselő Horváthné Simon Marianna 

személyében. Az önértékelési tervnek megfelelően 5 fő pedagógus önértékelésére került sor. 

Elfogadtuk a következő tanévre vonatkozó beiskolázási tervet.  

Minősítések: 

A 2019-es minősítési tervbe hat dolgozó került be:  

A tavasz folyamán megtörtént Veiner Veronika, Zemenné Horváth Orsolya és Somogyiné Sík Dóra

minősítése. Mindhárman sikeresen vették az akadályokat. Molnárné Titz Andrea és Németh Zsuzsa 

október, Lakatos Mónika november hónapban fog minősülni. 

A 2020-as két pedagógus kérte a minősítését, Ped.I-be Nagy Viola, Ped.II-be Bruchner Szabolcsné. 

Szaktanácsadás:

Októberben elején és márciusban Halász Lászlóné adott gyakorlati tanácsokat a sajátos nevelési

igényű tanulók fejlesztéséhez. 

Továbbképzések:

A 2018/19-es tanév I. félévében:

2018. június végén 13 fő vett részt  30 órás „ A kiemelkedő pedagógus 7 szokása” képzésen. Majd 

augusztustól újabb 60 órás szervezeti fejlesztés, képzést kezdtünk el, amelyből 4 alkalom volt 

megtartva ebben a tanévben.

Tihanyiné Baki Zsuzsanna-5 órás Landeskunde

Lakatos Mónika- 8 órás- drámapedagógia

Németh Zsuzsa- 5 órás - Stationarbeit

Kereszturiné S. Judit- 5 órás pedagógiai program átdolgozása
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Tanulmányi munka:

Az összes évfolyamon a kerettantervnek megfelelően tanultak a gyerekek. 

A választható angol nyelvet az 5. osztályból 14 tanuló választotta.

Mindennapos testnevelés:

A 7-8. osztályokban a kis létszám miatt a délutáni fogalakozásokat összevontan tartjuk. Ismét

indítottunk heti 2 órában sportkört, amelyet 9 tanuló vesz igénybe.

Az első és második osztályban, beintegráltuk a testnevelés tantárgyba heti két órában az OKOSÍTÓ 

TORNÁT (mozgásterápiát).

Február-március hónapokban a 3-6. évfolyamig 10 órás kötelező úszásoktatáson vettek részt 

diákjaink a balatonfüredi uszodában. Az uszoda bérlet 141000 Ft, az útiköltség 190 000 Ft, az oktató

25 000 Ft-ba került.

A pedagógiai szakszolgálat idén is finanszírozta iskolánknak a gyógytestnevelőt, így ismét sikerült 

helyben megszervezni a gyógytestnevelési foglalkozásokat heti 2 órában 8 tanuló részvételével.

Választható tantárgyak:

15 tanuló etikát tanul. 33 katolikus, 12 református, 2 evangélikus és 24 nazarénus hitoktatásra jár. Az

evangélikus, a református és a katolikus egyház az iskolában, a nazarénus közösség hitoktatását a

gyülekezeti házban tartották. Nehézséget okozott a hittanórák órarendbe iktatása valamint az

értékelések begyűjtése is, mivel a hitoktatók nem értékelnek folyamatosan. A hitoktatás időpontjait 

igyekeztünk úgy beilleszteni az órarendbe, hogy az senkinek ne okozzon problémát, ami a hittan órák

magas száma és hitoktató elfoglaltságai miatt nem volt egyszerű. Március elején az egyházak 

tájékoztatót tarthattak az érdeklődő szülőknek, a tájékoztatón nem volt érdeklődő. Hagyományosan a 

szülők a saját hitüknek megfelelő felekezethez íratják gyermekeiket. 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Össz:

erkölcstan 2 2 2 4 1 1 1 2 15

római

katolikus

hittan

1 4 3 3 9 5 3 5 33

református

hittan

1 2 2 1 2 4 - - 12

evangélikus

hittan

- - - 1 - - - 1 2

nazarénus

hittan

4 1 7 1 6 1 4 - 24

angol nyelv - - - - 14 5 2 4 25

A felső tagozaton a tanulók 55,5 %-a élt az angol nyelv választásának a lehetőséggel. 
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Nemzetiségi jelleg erősítése: 

A tanév folyamán kiemelten figyeltünk a nemzetiségi jelleg erősítésére.  

Nemzetiségi tanítóink három alkalommal vettek részt továbbképzésen. Az intézményvezető két 

alkalommal vett részt nemzetiségi konferencián, egy alkalommal nemzetiségi továbbképzésen.

Nemzetiségi tábor: augusztus 6-10 között tartottuk iskolánkban az egy hetes nemzetiségi tábort, ahol

15 diákunk vehetett részt a programon. Nemzetiségi hagyományokkal, ételekkel, népviselettel

ismerkedhettek a gyerekek. Pénteken Budaörsre kirándultak, ahol megnézték a Jakob Bleier

Heimatmuseumot, valamint játszhattak a Fusion Élményközpontban. A program költsége 500 000 Ft

volt, amelyet a NEMZ-TAB-18-as pályázaton nyertünk el.

Idén is nyújtottunk be pályázatot egyhetes ausztriai nyelvi táborra, amire 1 600 000 Ft támogatást

kaptunk. Július 22-27 között 15 tanulónk utazik két pedagógussal Obervellach-ba, a nyelvet

gyakorolni.

- A Veszprémi Dózsa Iskola által kiírt drámaversenyen Dobosi Celina, Dobosi Lotti, Szijártó Lóránd

és Godány Teodóra képviselte iskolánkat.

 Felkészítő: Németh Zsuzsa és Tihanyiné Baki Zsuzsanna 

       -    Városlődi Nemzetiségi Találkozó- harmonikás tanulóink eredményesen szerepeltek  

Harmonika zenekar ezüst, Scher Nóra szóló ezüst, Schmidt Zoltán szóló ezüst,

Schalbert Evelin szóló ezüst, Takács Gréta szóló ezüst)

Gondos Luca- szóló ének arany, 5. osztályos énekkar ezüst minősítést kapott. 

Megrendeztük a már hagyományossá vált hangversenyt, a zenét tanuló gyermekek részére

német zeneszerzők műveiből. Idén a Trachtag nem volt megtartva iskolánkban. 

Negyedik alkalommal volt tanulóinknak lehetősége a DSD I. nyelvvizsga letételére, idén a veszprémi 

Dózsa Iskolában vizsgáztak tanulóink. Molnár Fruzsina B1, Kovács Kata A2 vizsgát tett és Kiss

Jonatán, aki a három vizsgaterületből csak kettő esetében érte el az A2 szintet. A pilot vizsgán 

Godány Levente tett próbavizsgát.

Májusban három nyolcadikos tanulónk vett részt egynapos Fertő-tavi jutalom kiránduláson, amelyet a 

Veszprém Megyei Némettanárok Egyesülete finanszírozott.
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Tanulmányi munka értékelése:

Az iskolai átlag (2-8. osztályig) 4,23 volt (tavaly 4,33) a tanév végén. A magatartás, szorgalom és a

készségtárgyak nélküli iskolai átlag 4,05 lett (tavaly 4,16) 39 tantárgyi dicséretet adtunk (tavaly 59),

kitűnők száma 9 fő. 

A minőségi oktatás céljának megvalósítása az érvényben levő tantervek alkalmazása mellett 

nemzetiségi német nyelv és irodalom, nemzetiségi népismeret és széleskörű tanórán kívüli 

foglalkozás kínálatának biztosításával történik. Szakköri kínálatunk sokrétű, jelen van a tánc, a 

kézművesség, a színjátszás, sport és a természetvédelem is. 

A tanulói hiányzási átlag:11,08 nap/fő szemben a tavalyi 12,68 nap/fő.  

Igazolatlan mulasztás nem volt.

A felzárkóztatásnak, tehetséggondozásnak az évek során kialakult gyakorlata biztosítja, hogy

egyetlen tanuló sem kallódik el, esik ki a pedagógusok látóköréből, hanem egyénenként, egyéni 

igényeiknek megfelelően kapják meg a szükséges segítséget, fejlesztést.

Az alsó tagozaton a tanulók személyre szabott alapkészség fejlesztése egyéni illetve kiscsoportos

foglalkozásokon a tanév során folyamatos. Első és második osztályokban logopédiai szolgáltatást 

vehetnek igénybe azok a tanulók, akiknek megkésett a beszédfejlődésük vagy valamilyen 

beszédhibával küzdenek.

A lemaradók felzárkóztatására az 1.-4. osztályokban heti 2 órában tartunk foglalkozásokat, logopédiai

foglalkozások heti 2 órában zajlottak (5 elsős és 3 másodikos tanuló részvételével). 

A tanulásban akadályoztatott tanulóink száma sajnos évről-évre növekszik (BTM-es 21 fő, SNI 2 fő) 

ez a tanulóink 26,4%-a, hetente 16 órában fejlesztőfoglalkozáson vettek részt a hátrányok leküzdése 

érdekében. A hatékony gyermek és ifjúságvédelem megvalósítása a gyermekvédelmi felelős, az 

osztályfőnökök, az iskolavezetés összehangolt munkáján alapszik, ebbe a munkába segít be Fülöp 

Tamás pszichológus is.

Hátrányos helyzetű tanuló 2 fő (2,4%),  

Halmozottan hátrányos tanuló - fő  

Gyermekvédelmi kedvezményben részesül 11 fő (13 %) 

SNI-s tanuló 2 fő (2,4 %) 

Tanulási nehézséggel küzdő (BTM) 21 fő (24 %). 

A törvényi változások miatt nehéz szinte lehetetlen beazonosítani a HH-s és HHH gyerekeket, mivel a

GYVK mellett minimum egy kritériumnak (szülők alacsony iskolázottsága, rossz lakhatási 

körülmények..) is érvényesülni kell, amelyről a szülőnek a Körjegyzőségen kellene nyilatkoznia.(amit 

információ hiányában nem tesznek meg).

Hatodik éve működik a felsős tanulóknak a tanulószoba, amit kiegészítettünk korrepetálással is 

(matematika, magyar nyelv és a természettudományos tantárgyakból) heti 1-1 órában. Ennek ellenére

még mindig előfordul olyan tanulónak, akinek hiányos a felkészülése, hiányzik házi feladata, aki ugyan 
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előző napon részt vett a tanulószobai foglalkozáson, de mégsem készítette el. Állandó tanulószobás

12 tanuló, ezen kívül a gyerekek délutáni elfoglaltságainak függvényében vannak olyan tanulók, akik

csak egy-egy napon maradnak a foglalkozásokon.

A napközit a tanévben 19 tanuló vette igénybe.

Tehetséggondozás: az első félévben a 8. osztályosok részére heti 1-1 órában felvételi előkészítő 

foglalkozást tartottunk magyar nyelv és irodalom és matematika tantárgyakból. A központi írásbelire

ebben a tanévben 4 fő jelentkezett. A második félévtől a 7. osztályos tanulóknak van lehetőségük 

készülni a felvételire. Szeptembertől DSD vizsgára felkészítőt is tartottunk tanulóinknak heti 2 órában. 

Szakkörök: természetvédelem 15 fő  

színjátszó 13 tanuló

       kézműves 12 tanuló  

   sport 9 fő 

Nyári témahét: 21 tanuló részvételével 5 napos „Időutazás” témahetet tartottunk a gyerekeknek. 

Pszichológiai ellátás: Októbertől ismét kijárj a pszichológus iskolánkba.   Együttműködési 

megállapodást kötöttünk a KLIK Veszprémi Tankerületével kijárás költségének átvállalására. Fülöp

Tamás pszichológus kéthetente 4 órában foglalkozik gyermekeikkel.

Jazz-balett: Iskolánkban tartja foglalkozásait a Cholnoky Mozgásművészeti Stúdió ahová jelenleg 7 

tanulónk+ 3 óvodás jár a foglalkozásra.

Óralátogatások: ebben a tanévben az igazgató 18 alkalommal látogatott órát, hat pedagógus

esetében több alkalommal is.

Zeneiskola:

A zeneiskolai tanévvégi vizsgák rendben lezajlottak.  Továbbra is négy telephelyen működik 

intézményünk, a székhelyen kívül Tótvázsonyban, Révfülöpön és Zánkán a helyi általános iskolákban.

Zeneiskolai oktatásunkat idén is úgy szerveztük meg, hogy a szolfézs és az egyéni hangszeres órák

órarendje zökkenőmentesen illeszkedjék az általános iskolai órarendekhez és a tömegközlekedéshez.  

A gitár tanszakot ebben a tanévben is megfelelő végzettségű pedagógus hiánya miatt szüneteltettük. 

A térítési díj a tanévben 13 000 Ft volt. A térítési díjak többsége időben, néhány esetben késéssel, de 

beérkeztek. A 2019/2020. tanévre a térítési díj ismét 13 000 Ft/tanév lesz.

Ebben a tanévben két fő jelentkezett alapvizsgára (Molnár Fruzsina harmonika és Sütő Dorottya 

zongora). Rajtuk kívül három fő zongora tanszakos és végez a 6. évfolyamon.  

A billentyűs tanszak: 

A tanszak 66 növendékét Kondor Kolos Balatoncsicsón, Révfülöpön Zemenné Horváth Orsolya és

Ludmány János, Szőkéné Nyizsnyánszky Eleonóra Tótvázsonyban és Zánkán tanította. 

Balatoncsicsón oktatott tanulók száma: 24 fő, Tótvázsonyba: 23 fő, Révfülöpön: 13 fő és Zánkán: 6 fő. 

Akkordikus tanszak:

A tanszak 23 növendékét Jana Norbert tanította.

Balatoncsicsón oktatott 11 fő, Tótvázsonyban 12 fő. 

Minden növendékünknek biztosítani tudtuk a megfelelő méretű hangszert. 
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Harmonika zenekarunk heti 2 órában próbált.

A fafúvós tanszak:

A tanszak 10 növendékét Horváth Katalin tanította. Fúvós oktatás csak a székhelyen folyt, 7 fő 

fuvolázni, 3 fő furulyázni tanult.  

A fuvolisták a hangszert az iskolától kölcsönözték.

A vonós tanszak:

A gordonka oktatását 13 növendéknek Somogyiné Sík Dóra látta el. Révfülöpön 7, Balatoncsicsón 6

tanuló tanult gordonkázni.

A vokális tanszak:

Növendékek száma 26 fő, a gyerekeket Rábaközi Rita tanította, Révfülöpön 5 fő, Balatoncsicsón13 fő 

és Zánkán 8 fő.  

A szolfézsoktatásról:

Az idei tanévben 8 csoportban folyt szolfézsoktatás, a tantárgyat Balatoncsicsón 2, Révfülöpön 2

csoportban Zemenné Horváth Orsolya tanította. Zánkán egy csoportot és egy összevont zenetörténet-

zeneirodalom csoportot Rábaközi Rita vitt. Tótvázsonyban 2 csoportot Szőkéné Nyizsnyánszky 

Eleonóra tanított.

Előképzős növendék 2 fő volt a tanévben, ő csak csoportos foglalkozásokon vettek részt.  

A növendékek közül 2 tanuló a zenekarban teljesíti az óraszámát.

Tanulók értékelése:

A pedagógiai programnak megfelelően az első osztályban, valamint második osztályban félévig, a 

tanulók negyedévenként szöveges értékelést kaptak.

A 2. osztályban második félévtől valamint a 3-8. osztályban a pedagógiai programnak megfelelően 

minden tantárgyból félévente minimum három jeggyel értékeltünk. Az érdemjegyek az értékelő 

naplókba és a tanulók ellenőrzőjébe is bekerültek.  Félév és tanév vége előtt az ellenőrző útján azok a 

szülők külön értesítést kaptak, akiknek a gyermekei valamely tantárgyból gyenge teljesítményt 

mutatott. A SNI-s tanulók haladása a szakértői vélemények figyelembevételével az egyéni fejlesztési 

tervek alapján lassabb ütemű. Számukra biztosítjuk a fejlesztő foglalkozásokat, értékelésük egyénre 

szabott. Az értékelések számszerűségét a munkaközösség-vezető rendszeresen ellenőrizte az 

értékelő naplókban. 

Tankönyvellátás:

Ebben a tanévben már minden tanuló térítésmentesen kapta a tankönyveket.

Az 1-4. osztályokban tanulónként 9.000 Ft-ot, 5-6. és 8. osztályban 12000 Ft-ot, hetedik osztályban

15000 Ft-ot biztosítottak a tankönyvek beszerzésére.
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Az előre jelzett időpontban megtörtént a tankönyvek kiszállítása a kiosztásuk és a számlázás is 

rendben ment. A 2019-es tankönyvrendelést Varga Ágota állította össze.

3. Személyiség és közösségfejlesztés

A közösség- és személyiségfejlesztésnek egyik legfontosabb terepe az iskolában szervezett

rendezvények, különböző foglalkozások és a közös tevékenységek. Kis iskola révén a pedagógusok 

ismerik tanítványaik családi körülményeit, amely a hatékony fejlesztés alapja. Az intézmény

beiskolázási körzetében viszonylag sok a több gyerekes család, így egy családból több osztályba is

járnak testvérek. A gyerekek a szabadidejükben és a szünetekben is együtt játszanak.

Rendezvényeinkbe, programjainkba bevonhatók a szülők is, sajnos nem túl nagy számban, de 

szívesen vesznek részt azokon (kirándulások, Márton nap, farsang, egészségnap, nyílt napok,

koncertek, színjátszó szakkörösök előadása és a 25 éves születésnap rendezvénye). 

Az iskolai rendezvények az oktató-nevelő munkának a szerves részét alkotják. Az éves munkaterv 

alapján a tanévre tervezett programjainkat maradéktalanul megtartottuk.

A következő programokat szerveztük tanulóinknak: 

Általános iskola:

- tanévnyitón mutatkoztak be az első osztályosok és sámlis táncot adták elő a nyári nemzetiségi 

táborban részt vevő tanulók; 

- mesehéttel emlékeztünk meg Benedek Elek születéséről, ahol diafilmvetítés, bábelőadás, a 

Fehérlófia színielőadás, mesevetélkedő, Boribon és a 7 lufi előadáson vehettek részt alsó 

tagozatosaink;

- megemlékeztünk az aradi 13 vértanúról;

- Lim-lom turkáló a DÖK szervezésében;

- Öveges-laborban kísérleteztek a 7-8. osztályosok;

- Hajdú Zsanett előadása A trópusok ajándékai és Costa Rica élővilágáról; 

- pályaorientációs nap;

- 1956 m emlékfutás;

- megemlékezés 1956.október 23-ról;

- őszi témanap a környezettudatosság jegyében; 

- UNICEF felhívására az 5. osztályosok- kívánságom elfér egy gyufás skatulyában;

- Halloween-party a DÖK szervezésében;

- Csicsói Csacsogók a DÖK iskolai rádiós műsora; 

- Márton-napi lampionos felvonulás, falvanként;

- óvodások Márton-napi műsora; 

- 7. osztályosok előadása a madarakról az óvodában 

- 8. osztályosoknak pályaválasztási tájékoztatók;

- Dr. Oláh Kálmán megtanító diákjainkat a szakszerű újraélesztést; 

- Kisvakond színházi előadás Zánkán az alsós gyerekeknek; 

- DADA program a 3-4. osztályosoknak(négy alkalommal)

- Adventi gyertyagyújtás;
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- Mikulás-nap foglakozásokkal, játékkal és sportvetélkedéssel;

- Adventi kézműves délután szülőknek, gyerekeknek; 

- karácsonyi ünnepség;

- sport szakkörös gyerekek jégkorongmérkőzésre kirándultak Székesfehérvárra; 

- megemlékeztünk a magyar kultúra napjáról;

- zeneiskolások újévi koncertje;

- Pál utcai fiúk színházlátogatás 25 tanuló részvételével

- Ovi-suli 4 alkalommal szombat délelőttönként 

- farsang

- Gazdálkodj okosan a hulladékkal (3 óra foglalkozás)

- ovis szülői értekezlet 

- márc.15-i megemlékezés

- Fenntarthatósági hét

- iskola fennállásának 25. évfordulója, gálaműsor, kiállítás, iskolaújság jubileumi száma 

- a biztonságos internet használat, tájékoztató előadás 

- Már tudok biztonságosan közlekedni vetélkedő 

Zeneiskola:

Fellépések a tanév során:

Növendékeink a tanév során sok külső fellépésen vettek részt. Tanszakonkénti lista a pedagógusok 

beszámolóiban találhatóak.

4. Az intézményben folyó pedagógiai munkával összefüggő eredmények: 

4. 1. A tanév rendjére vonatkozó miniszteri rendeletnek megfelelően elkészített éves munkaterv 

alapján teljesítettük a 181 tanítási napot. A munkatervnek megfelelően megtartottuk az ünnepélyeket, 

megemlékezéseket. A tanévben hat tanítás nélküli munkanapot használtunk fel, nevelési értekezletre,

német nemzetiségi napra, DÖK napra, pályaorientációs napra.

Az előírásoknak megfelelően tavasszal megtörtént a tanulók fizikai állapotmérése a NETFIT motorikus 

próbarendszer alapján, melynek eredményeit feltöltöttük a központi informatikai rendszerbe.

A tavalyi mérés összehasonlítása az országos eredményekkel.

2018-es

mérés

Országos átlag

(egészségzóna)

Intézményi átlag

(egészségzóna)

Testtömeg-index 73 % 88%

Testzsír százalék 67% 83%

Állóképességi

ingafutás

56 % 94 %

Ütemezett

hasizom

91% 87%

Törzsemelés 53 % 75%
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Ütemezett

fekvőtámasz 

70 % 65 %

Kézi szorítóerő 88 % 87 %

Helyből 

távolugrás

73 % 75 %

Hajlékonyság 63% 62 %

2017/2018. tanév

Egészségzóna

Fejlesztés szükséges

Fokozott fejlesztés szükséges

Osztály Mérések Egészségzóna Fejlesztésre Fokozottan

Osztályok 5. 6. 7. 8.

Testtömeg-

index

Fiú 89% 11% 100% 75% 25% 100%

Lány 78% 11% 11% 86% 14% 100% 80% 20%

Testzsír

százalék

Fiú 89% 11% 100% 75% 25% 100%

Lány 78% 11% 11% 86% 14% 100% 80% 20%

Ingafutás Fiú 75% 25% 100% 50% 50% 100%

Lány 33% 67% 72% 14% 14% 25% 75% 20% 80%

Hasizom Fiú 87% 13% 100% 100% 100%

Lány 78% 22% 100% 100% 100%

Törzsemelés Fiú 56% 44% 75% 25% 100% 67% 33%

Lány 100% 100% 100% 100%

Fekvőtámasz Fiú 33% 67% 75% 25% 25% 75% 33% 67%

Lány 22% 78% 100% 75% 25% 40% 60%

Kézi

szorítóerő 

Fiú 56% 44% 75% 25% 50% 50% 100%

Lány 23% 33% 44% 43% 14% 43% 25% 50% 25% 40% 60%

Helyből 

távolugrás

Fiú 89% 11% 75% 25% 50% 50% 67% 33%

Lány 56% 44% 57% 43% 75% 25% 40% 60%

Hajlékonyság Fiú 67% 33% 25% 75% 50% 50% 100%

Lány 89% 11% 43% 57% 100% 100%
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száma

összesen

szorul fejlesztésre

szorul

5. 160 106(66%) 48(30%) 6(4%)

6. 99 77(78%) 17(17%) 5(5%)

7. 72 52(71%) 18(25%) 3(4%)

8. 72 53(74%) 19(26%) 0

Iskolai

átlag

403 288

71,46%

68

25,31%

14

3,47%

5. osztály

Fejlesztendő: 

Lányok – ingafutás, fekvőtámasz, helyből távolugrás, kéz szorítóerő 

Fiúk- törzsemelés, fekvőtámasz, kéz szorítóerő 

6. osztály

Fejlesztendő: 

 Lányok – ingafutás, hajlékonyság, kéz szorítóerő, helyből távolugrás 

Fiúk –hajlékonyság

7. osztály

Fejlesztendő: 

 Lányok – ingafutás, kéz szorítóerő 

 Fiúk –fekvőtámasz, kéz szorítóerő, helyből távolugrás, hajlékonyság 

8. osztály

Fejlesztendő: 

          Fiúk – fekvőtámasz 

      Lányok- ingafutás, fekvőtámasz, kéz szorítóerő, helyből távolugrás 

A DIFER mérést idén az első osztályban három főnél kellett elvégezni.  

A 6. és 8. évfolyamos tanulóink az országos kompetenciamérésen vettek részt.

A 2018-os mérés eredményei a következők: 

MATEMATIKA

Évfolyam Iskolai átlag Országos
átlag

Városi átlag Községi
átlag

6. 1568 1499 1480 1446

8. 1679 1614 1586 1548

SZÖVEGÉRTÉS

Évfolyam Iskolai átlag Országos
átlag

Városi átlag Községi
átlag
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6. 1567 1492 1474 1429

8. 1660 1602 1574 1530

A 6 és a 8. osztályokban is mindkét kompetenciaterület eredménye országos átlag feletti.

A 2018. évi idegen nyelvi mérés:

A 6. osztályosok A1 szintet, a 8. osztályosok A2 szintet írtak. Mindkét mérés esetében 60%-ot kellett

teljesíteni a gyerekeknek, hogy elérjék a megfelelt szintet. Országosan megfelelt a tanulók 6. osztály

esetében %-a, 8. osztály esetében %-a. (Sajnos a tavalyi mérési eredmények még nem

jelentek meg az Oktatási Hivatal honlapján)

Nálunk 6. osztályban 10 tanulóból 8 (80%), 8. osztályban 10 tanulóból 9 (90 %) tanuló érte el a

megfelelt szintet.

Eredmények:

Iskolai eredmények Országos

eredmények

6. osztály 20,6 pont (68,4%)

8. osztály 29,4 pont (78%)

Gyerekeink mindkét évfolyam esetében országos átlag felett teljesítettek.

2019-es mérés eredményei:

6. osztály: 65,78%- az átlag 19,81 pont

8. osztály: 65,25%- az átlag 26,62 pont

6. évfolyamon a megfelelt szintet (60%) 11 tanulóból  9 teljesítette (81,8 %), a 8. évfolyamon 8 főből 3 

teljesítette ( 37,5 %)

Központi felvételi írásbeli eredmények:

Jól teljesítettek gyermekeink a központi felvételin is.

8. osztályosok Matematika Magyar Összesen

Tanuló 1 29 37 66

Tanuló 2 32 32 64

Tanuló 3 10 26 36

Tanuló 4 28 46 74

Átlag: 24,75 35,25 60

2019-es orsz.

átlag

19,5 29,9 49,5
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A négy tanulóból, magyarból és matematikából is 3 tanuló teljesített az országos átlag felett. Iskolai

átlag matematikából és magyarból is az országos átlag felett van.

Továbbtanulás:

Az előírásoknak megfelelően megtörtént a 8. osztályosok beiskolázása a következő eredményekkel.  

A 8 fő-s 8. osztályból: 

- gimnáziumban tanul tovább: 3 tanuló (37,5%)

- szakgimnáziumban: 2 tanuló (25%)

- szakközépiskolában: 3 fő (37,5 %) 

Lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók:

Félévkor a felső tagozatban 1 tanuló volt lemorzsolódással veszélyeztetett ez év végére megmaradt 

az 1 fő. 

3, 0 átlag alatt teljesített tanulók:

5. osztály -

6. osztály -

7. osztály: -

8. osztály: 1 fő

A tavalyi év végi eredményéhez képest 1,1-et rontott tanulónk nem volt.

Nyelvvizsga:

Negyedik éve van lehetőségük tanulóinknak letenni a DSD (Deutsches Sprachdiplom) I. szintű német 

nyelvvizsgát. A 7. osztályban pilot vizsgát tett Godány Levente A2 szintet teljesített (a 8. osztályos

kimenő szint A2). A nyolcadik osztályból három tanuló vett részt, ebből   Molnár Fruzsina B1, Kovács 

Kata sikeres A2 nyelvvizsgát tett.

Versenyeredmények:

Összesen 18 versenyen vettünk részt ebből 6 körzeti, 11 megyei és 1 nemzetközi szintű.   

ÁLTALÁNOS ISKOLA:

Köztársaság Kupa- Veszprém

Godány Barnabás 2000 m futás I. hely

kislabdahajítás II. hely

MolnárFruzsina távolugrás III. hely

Könyvtáros Tanárok Egyesülete- Az én XXI. századi könyvtáram pályázat

7. osztályosok Pop-up KÖNYV-tár IV. helyezés
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Nemzeti Művelődési Intézet Veszprémi Irodája- Az én falum, az én városom pályázat 

6. osztályosok Lapozz bele a Nivegy-völgybe III. helyezés

Országos Lotz János Helyesírási és Szövegértési Verseny- megyei versenyen vettek részt

Vidákovics Levente megyei II. hely

Molnár Fruzsina megyei III.hely

Erzsébet királyné olvasópályázat- Nyirád

Molnár Fruzsina VI. helyezés

Nemzetiségi Találkozó- Városlőd  

5. osztályos énekkar ezüst minősítés 

Hétmérföldes Mesevetélkedő- Zánka 

4. osztályos csapat IV. helyezés

3. osztályos csapat V. helyezés

Víz világnapja- megyei rajzverseny

Dobosi Albert I. helyezés

„ Én a bálnákkal vagyok”

Mátics Hanna közönségdíjas lett

Mezei futás Körzeti Diákolimpia- Balatonfüred

Godány Barnabás II. hely

Szigeti Sándor V. hely

Mezei futás Megyei Diákolimpia- Veszprém

Godány Barnabás IX. hely

Nemzetközi Judo Bajnokság

Kiss Jonatán III. hely

Atlétika Körzeti Diákolimpia – Veszprém

II. kcs. lány csapat 3. hely

III. kcs. fiú csapat 2. hely

egyéni összetett: Godány Barnabás 2. hely

Godány Barnabás 60 m futás 3. hely

magasugrás 1. hely

kislabdahajítás 1. hely
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600 m futás 1. hely

Szigeti Sándor 600 m futás 2. hely

Godány Levente magasugrás 1. hely

1500 m futás 1. hely

Molnár Fruzsina távolugrás 3. hely

Atlétika Megyei Diákolimpia- Veszprém

Godány Barnabás 600 m futás 4. hely

kislabdahajítás 13. hely

Godány Levente magasugrás 8. hely

1500 m futás 9. hely

Szigeti Sándor 600 m futás 9. hely

Kisiskolák Atlétika Körzeti- Zánka

egyéni összetett: Mádl Csaba IV. korcsoport 1. hely

Móring Flórián III. korcsoport 1. hely

Godány Barnabás III. korcsoport 3. hely

Molnár Fruzsina IV. korcsoport 3. hely

fiú csapat: III. hely

(Godány Levente, Mádl Csaba, Godány Barnabás, Móring Flórián, Szigeti Sándor, Plavecz Gilbert)

600 m futás Godány Barnabás 1. hely

Szigeti Sándor 3. hely

Kisiskolák Megyei Atlétikaverseny- Veszprém

Mádl Csaba

Móring Flórián

Godány Barnabás 600 m III. hely

Már tudok biztonságosan közlekedni – Balatonfüred

Szigeti Lili, Vasáros Bálint, Vastag Ramóna, Plavecz Gilbert V. hely

Pedagógusok Szakszervezete által kiírt „ 100 év múlva milyen iskolába fognak járni a

gyerekek” országos rajzpályázaton

általános iskola felső tagozat kategóriában  

Takács Tamara I. helyezett

Vívás Diákolimpia

Pintér Marcell  párbajtőr csapatban országos 1. helyezett 

ZENEISKOLA:
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Nemzetiségi Találkozó-Városlőd 

harmonika zenekar ezüst

Scher Nóra harmonika ezüst

Schmidt Zoltán harmonika ezüst

Schalbert Evelin harmonika ezüst

Takács Gréta harmonika ezüst

Gondos Luca- szóló ének arany

Kamarazenei Találkozó- Balatonalmádi

Hazafi Brigitta-Klein Katalin duó ezüst

Hollósy Emma- Takács Liza duó bronz

VII. Veszprém Megyei és Regionális Zeneiskolások Szolfézsversenye- Sümeg

Schalbert Evelin ezüst

Tanév végi tantárgyi eredmények:

Alsó tagozat

Tantárgy 2017/2018. tanév 2018/2019.tanév

Magyar nyelv és

irodalom

4,35 4,54

Matematika 3,94 4,02

Nemz. német nyelv

és irodalom

3,99 4,1

Környezetismeret 4,23 4,42

Nemz. német

népismeret

4,78 4,9

Erkölcstan/Hit és

erkölcstan

5,0 4,97

Ének-zene 4,76 4,83

Vizuális kultúra, rajz 4,9 4,83

Életvitel, technika 4,73 4,93

Testnevelés 4,75 4,57

FELSŐ TAGOZAT 

Magyar nyelv 3,74 3,53

Irodalom 3,78 3,55
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Matematika 3,47 3,35

Nemz. német nyelv

és irodalom

3,4 3,36

Történelem 3,68 3,64

Informatika 3,49 3,4

Természetismeret 4,39 4,22

Fizika 3,65 3,69

Biológia 4,19 4,12

Kémia 3,9 4,13

Földrajz 4,02 4,13

Ének 4,42 4,97
Vizuális kultúra, rajz 4,76 4,77
Technika, életvitel 4,72 4,97

Testnevelés 4,28 4,19
Nemz. népismeret 4,71 4,51
Erkölcstan/hit és

erkölcstan
4,98 5

Angol 4,14 4,23

5. Belső kapcsolatok, együttműködés, kommunikáció 

A kis pedagógus létszám miatt két munkaközösségünk van, az egyik a zeneiskolában, a másik az

általános iskolában működik.  

Az általános iskolai munkaközösségben mivel egy helyen dolgozunk, így mindenki könnyedén

hozzáfér az információkhoz. Fő forrása a tanáriban elhelyezett információs tábla, ezen kívül 

rendszeres információcsere történik e-mailben is.

A zeneiskola esetében a telephelyek miatt fokozottan oda kell figyelni arra, hogy mindenki értesüljön

minden információról. Az iskolavezetés főleg elektronikusan és telefonon tartja a kapcsolatot a 

kollégákkal, valamint a munkaközösség-vezető által.  

Mindkét munkaközösség-vezető részt vesz az intézményi önértékelési csoport munkájában. 

Információt szolgáltat minden érdeklődőnek az iskola honlapja, zárt facebook csoportja és a 

tanévenként kétszer megjelenő Nivegy-völgyi Csengőszó című a pedagógusok által szerkesztett 

iskolaújság, amely az idei tanévben az iskola fennállásának évfordulójára jelent meg másodszor.
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6. Az intézmény külső kapcsolatai 

Kapcsolat a szülői házzal:  

Alapvető értéknek tartjuk a szülőkkel való jó és partneri kapcsolatot. Az első osztályban az első 

tanítási napon, a többi osztályban, szeptemberben, valamint minden osztályban február hónapokban

megtartottuk az osztály szülői értekezleteket. A szülői értekezletek látogatottsága kb. 50%-os. Ezen 

kívül a szülők bármikor megkereshetik problémáikkal a pedagógusokat az iskolában. Novemberben a 

szülőknek lehetőséget adtunk arra, hogy nyílt órákon bepillantást nyerhessenek a munkánkba, 

sajnálatunkra alacsony volt a részvétel. A szülői munkaközösség vezetője Varga Judit, aki a 

tantestülettel együtt részt vesz az Életrevaló képzésen. A szülői munkaközösség idén is 

bekapcsolódott az iskola életébe, rendezvényeink lebonyolításába (Márton-napi lampionos felvonulás,

Adventi készülődés, pályaorientációs nap, Farsang, húsvéti kézműves foglalkozások, tanulmányi 

kirándulások, 25 éves évforduló megünneplése, zeneiskolai koncertek).

Kapcsolat az óvodával:

Ebben a tanévben is február hónapban megtartottuk a nagycsoportos szülőknek az első szülői 

értekezletet. Erre idén is az iskolában került sor, így azoknak a szülőknek is lehetőségük van 

végigjárni az intézményt, akiknek még nincs iskolás gyermekük. Márciusban nyílt napot biztosítottunk

számukra, ahol betekintést nyerhettek az 1. osztály munkájába, valamint a leendő elsős tanító nénit is 

megnézhették munka közben. Előkészítő foglalkozásokat tartottak a kollégák a nagycsoportos 

gyerekeknek. Idén is meghívtak bennünket tájékoztatót tartani a köveskáli óvodába. A 7. osztályosok

tartottak a nagycsoportos ovisoknak foglalkozást a madarakról. Az ovisokat bevontuk a

Fenntarthatósági hét és a témanap programjaiba is. Lehetőséget biztosítottunk az óvoda számára az 

iskolaújságban való megjelenéshez. Június elején az 1. és a 2. osztályosok meghívást kaptak az

óvodai gyermeknap rendezvényeire.

Védőnői és iskolaorvosi szolgálat: 

Hagyományosan jó kapcsolatot ápolunk a körzeti védőnővel. A tanév során a védőnő minden a 

munkatervben eltervezett foglalkozást megtartott és minden vizsgálatot elvégzett. Megtörtént a

gyerekek védőnői, iskolaorvosi és fogászati szűrése is. Az iskolaorvos minden gyereknek megtanította 

a szabályos újraélesztést.

Nemzetiségi Önkormányzatok:

A Szentjakabfai Német Nemzetiségi Önkormányzat támogatásával sikerült az iskolaújság februári

számát kinyomtatni az önkormányzat 58 e Ft költséget vállalt fel ennek érdekében. A Balatoncsicsói

Német Nemzetiségi Önkormányzat finanszírozta a balatoncsicsói harmonikás gyerekek (Aranyi Sára,

Aranyi Bence, Scher Nóra, Szigeti Lili és Hollósy Bálint) zeneiskolai térítési díját. Támogatásukkal
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használatba vehettünk egy új porszívót és egy laptopot is. Ezenkívül finanszírozzák havi 50000 Ft

értékben a köveskáli gyerekek utaztatását, a gyerekek ételszállítását és a születésnapi fogadást is. A

szentjakabfai és a balatoncsicsói nemzetiségi képviselőtestület 80-80 ezer forinttal, a tagyoni 50 ezer 

Ft-tal támogatták a gyerekek nyári ausztriai táborozását is.

7.A pedagógiai munka feltételei:

A 2018-as évben az iskola 113,5 millió Ft normatíva támogatást kapott, amely kiegészült 11 millió előző évi 

maradvánnyal és 8.175 ezer Ft kiegészítő normatívával. A 2019-es évre áthozott maradvány 14,8 millió, 

így működésünk a létszám ellenére is megalapozott és stabil. 

A tanév indításához tartozott a tanulók 16 óráig intézményben tartózkodási kérelme is. Azok a gyerekek

kérték, hogy hazamehessenek, akik nem érintettek sem szakkör, sem tanulószoba vagy napközi

igénybevételében.

Külső ellenőrzések:  

 Októberben a Katasztrófavédelem volt kinn iskolánkban, tűzvédelmi ellenőrzésen, ahol mindent 

rendben talált.

Ugyancsak októberben a NÉBIH ellenőrizte az étkeztetést. Az ellenőrzés során feltárt hiányosságokról 

intézkedési terv készült. Átdolgozásra került a HACCP kézikönyv. Megtörtént az étkezésben dolgozók

levizsgáztatása. A hiányosság megszüntetése folyamatban van.

Novemberben a Kormányhivatal törvényességi ellenőrzést tartott a fenntartónál, az intézménynél 

mindent rendben talált.

A KIR- személyi nyilvántartásban folyamatos a pedagógusok és a tanulók aktualizálása. Októberben a

statisztika felvitele, a DIFER illetve a kompetenciamérés, nyelvi mérés létszámainak lejelentése,

februárban a lemorzsolódási statisztika lejelentése. Tapasztalatom szerint mind a KIR, mind a DARI

rendszer használata kevesebb problémát vetett fel.

Októberben megtörtént a normatíva igénylés korrigálása az októberi statisztika alapján.

Novemberben új táboros pályázatot nyújtottunk be 1,8 millió forintértékben, valamint kiegészítő 

nemzetiségi támogat igényt nyújtottunk be a minisztériumba. Előkészítettem a 2018-as nemzetiségi 

tankönyvtámogatást a szerződéskötésre. 

Decemberben elszámoltunk a hangszertámogatással és a nemzetiségi pótlék támogatásával.

Januárban a NEMZ-TAB-18 pályázati összegével, a kiegészítő támogatással és a nemzetiségi 

tankönyvtámogatással számoltunk el. Szintén januárban benyújtásra került a 2019-es év normatív

támogatása. Megtörténtek az átsorolások a soros lépések miatt.

Szerződést kötöttem a balatonfüredi uszoda bérlésére. 

Szeptembertől elkezdtük az Életrevaló program bevezetése minden osztályban. Augusztusban, októberben 

és márciusban folytattuk a szervezetfejlesztési képzést. A bevezetéssel kapcsolatos tapasztalatok

megosztására többször értekeztünk a tanév során.

A tanév első félévében a fent leírtakon kívül: 

- augusztusban a dolgozók, szeptember elején a tanulók munkavédelmi és tűzvédelmi 

oktatása megtörtént
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 - tűzriadó próbát tartottunk szeptemberben, 

- a dolgozók munkaegészségügyi vizsgálata megtörtént,

- nemzetiségi értekezleten vettünk rész a BNNÖ elnökével Budapesten és Pilisvörösváron

- leltározás és selejtezés volt decemberben és januárban,

- idén is részt veszünk az Iskolagyümölcs programban, ahol az 1-6. osztályosok kapnak

rendszeresen gyümölcsöt.

Személyi feltételek:

A következő tanévre folyamatban van a történelem, az angol szakos, fejlesztő és napközis nevelő 

pótlása. Nagy Viola óraadóként viszi tovább a rajz és technika tantárgy oktatását. Az első osztályos 

tanító Molnárné Titz Andrea lesz. A fizika tantárgy oktatását továbbra is Burgyán Rita, az informatikát

valószínűleg Fazekas Judit látja el. Az éneket az 5-8. osztályokban Kondor Kolos veszi á. A 

zeneiskolában a fafúvós tanszakot Horváth Katalin tanítja a következő tanévtől. Szükséges a 

gondnoki feladatok ellátásának megoldása. A munkaügyi központtól ismét igénylünk

közfoglalkoztatási lehetőséget a pedagógiai asszisztensi feladatok megoldására. 

Tárgyi feltételek:

A zeneiskolában szükséges lesz az új hangszerek beszerzése és a már meglévők javíttatása, 

hangolása. A tantermek festése. A kiegészítő támogatás felújítási munkálatainak elvégeztetése. 

Végezetül szeretném megköszönni minden kollégámnak az egész tanévben nyújtott munkáját és

kiemelkedő teljesítményét, amellyel hozzájárult a 25 éves évforduló méltó megünnepléséhez. 

Jó pihenést és feltöltődést kívánok a nyári szünetre. 

Ökoiskolai beszámoló



Nivegy-völgyi Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola                                                                    
Balatoncsicsó

2018/2019. tanév

24

2018/2019

Intézmény neve: Nivegy –völgyi Német Nemzetiségi Nyelvoktató
Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

Székhelye: 8272 Balatoncsicsó, Fő út 1/A 
Mottónk:
„Örökösen "meghódítjuk" a természetet, a teret, hegyeket, sivatagokat, baktériumokat és

rovarokat, ahelyett, hogy megtanulnánk, hogyan lehet egy harmonikus rendszerben
együttműködni velük.” 

Alan Watts

Iskolánk a 2017/2018-as tanévben elnyerte az ökoiskolai címet, azóta fontos faladatunknak
tekintjük a cím elnyerésével járó ökoiskolai célkitűzéseink megvalósítását.  

Az iskola megalakulása óta nagy figyelmet fordítunk diákjaink természet- és
környezettudatos szemléletének formálására, az egészséges életviteli szokásainak kialakítására.
Ennek megfelelően állítjuk össze az éves ökoiskolai munkatervünket, iskolai programjainkat. 

A tanév során a következő feladatokat sikerült megvalósítanunk: 
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 Az iskolai alakuló értekezleten, megválasztottuk a munkacsoport új tagját, mivel személyi
változások történtek. Az idei tanévtől Veiner Veronika, tanító, fejlesztőpedagógus, 
gyermek –és ifjúságvédelmi felelős segíti a munkacsoport működését. 

 Szeptember elején elkészítettük az éves munkatervet, ebben meghatároztuk a kiemelt
feladatinkat, fejlesztési célkitűzéseinket, a fenntarthatóság pedagógiáját szolgáló 
tevékenységeinket. http://csicsosuli.hu/letoltesek.php

 Az iskolai élet minden terültén törekedtünk a fenntarthatósági fejlődés szempontjainak 
figyelembevételére, takarékoskodtunk az energiával, vízzel, szelektíven gyűjtöttük a papír, 
műanyag, PET- palack, alumínium, használtelem és fényforrás hulladékot. 

 Az iskola udvarán komposztálót alakítottunk ki. Műanyag komposztládákat vásároltunk. 
 Kiemelt faladatok között szerepelt az Életrevaló 7. szokás mentálhigiénés program

bevezetése, ebben minden pedagógus, diák részt vett. A programhoz elkészítettük az iskola
zsibongójában és minden osztályteremben Életrevaló fát, amely a 7 legfontosabb szokás
egymásra épülését hivatott bemutatni. Elkezdtük megismertetni a gyerekekkel a 7 szokás
programelemeit, osztályszinten havi, heti, iskolai szinten havi tervezőt készítettünk. 

 A papírgyűjtés helyett Lim-Lom turkálót szervezett a DÖK Dombi Gábor vezetésével, az
ökológiai lábnyom csökkentése céljából.

 Fokozott figyelmet fordítottuk az értékmegóvásra a rongálások megakadályozására, az
iskola környezetének, osztálytermeknek szebb és barátságosabbá tételére.

 A tanulóinkat tudatosan ösztönöztük iskolai környezetük, megóvására és tisztán tartására.
Az ősz folyamán elindítottuk a „Tisztasági őrjáratot” és egy kidolgozott szempontsor
alapján ellenőriztük az osztálytermek rendjét, tisztaságát. Sajnos itt van még mit 
fejlődnünk! 

 A gyerekeket aktívan bevontuk az iskola parkjának gondozásába. Őszi és tavaszi takarítási 
akciót szerveztünk.

 Tovább folytattuk az iskolai faliújság zöldítését, ismeretterjesztő cikkeket olvasgatva 
bővíthették a gyerekek a természettudományos ismereteiket. Sőt az évszakokhoz 
kapcsolódóan magyar költők verseinek bemutatásával is a természet szépségeire próbáltuk 
a gyerekek figyelmét felhívni.

 Fontosnak tartottuk az iskolai dekorációk évszakokhoz, jeles napokhoz való igazítását, a
tanulók alkotásainak kihelyezését. A dekorációk elkészítésében a gyerekek is aktív
szerepet vállaltak.

 A SZM- elnök Varga Judit kezdeményezésére, Óbudavár Községi Könyvtár anyagi
támogatásával, meghívtuk iskolánkba Hajdu Zsanett biológust, aki „A trópusok
ajándékai” és „Costa Rica élővilága” című fantasztikus előadásával kápráztatta el 
tanítványainkat.

 Október folyamán a 7. és 8. osztályos tanulók Lóczy Lajos Gimnázium Öveges–
laborjában jártak Balatonfüreden, ahol természettudományos ismereteiket bővíthették 
látványos kémiai kísérletek, biológiai vizsgálatok elvégzésével.

 A téli hónapokban minden osztályban az éltkori sajátosságok figyelembevételével Dr.
Oláh Kálmán háziorvos tartott ismeretterjesztő, interaktív előadást a legfontosabb 
elsősegély-nyújtási és balesetvédelmi ismeretekről. Minden gyereknek gyakorlatban 
bemutatta, megtanította a szakszerű újraélesztés technikáját, a stabil oldalfekvést. 

 A pályaorientációs nap programjába is próbáltunk egy kis természet és-
környezettudatosságot becsempészni. Ezen a napon tanulóink több érdekes előadáson, 
bemutatón vehettek részt. A legtöbb tanuló számára maradandó élményt jelentet egy volt
tanítványunk „A meteorológia jelentősége a repüléstechnikában” című elődadása. A 
gyerekek megismerkedhettek népi kismesterségek, fazekasság, kosárfonás, szalmadísz
készítés, a hagyományos állattartás, házi sajtkészítés fortélyaival. Sőt, patchwork
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kiállításon megcsodálhatták azokat a használati tárgyakat, amelyek az otthon fellelhető 
textilhulladékokból készültek.

 Az ősz folyamán őszi témanapot szerveztünk, amelynek a környezet és természetvédelem 
volt a fő témája. A gyerekek hat állomáson, játékos feladatok megoldása közben adhattak 
számot ismereteikről. 

 A tél közeledtével a természetvédelmi szakkörösök aktív részvételével kihelyeztük az
iskolánk parkjában a madáretetőket. A hideg beálltával folyamatosan etettük a madarakat 
tanulóink közreműködésével. Már évek óta ezt a feladatot iskolánk diákjai mindig önállóan 
és nagyon körültekintően végzik. 

 A mozgás fontosságára is igyekeztünk a tanulóink figyelmét felhívni. Immár
hagyományosan megrendezésre került az októberi emlékfutás, a Mikulás kupa, 3x3 mini
foci bajnokság, és számos sport versenyen nagyon eredményesen szerepeltek diákjaink. A
tavasz folyamán iskolánk tanulói 10 alkalommal úszásoktatáson vettek részt.

 Részt vettünk a körzeti „Már tudok biztonságosan közlekedni” versenyen, ahol iskolánk
csapata 5. helyezést ért el.

 Az óvodával is törekedtünk az együttműködésre, így az ősz folyamán iskolánk 7. osztályos 
tanulói tettek látogatást az óvodában a madárvédelem és a téli madáretetés fontosságára
hívták fel a nagycsoportos óvodások figyelmét.

 A természetvédelmi szakkör tagjai az Ovisuli program keretében tartottak játékos
interaktív foglalkozást az óvodásoknak. A tavaszi Fenntarthatósági témahét
rendezvényének utolsó napi programján, az akadályversenyen a nagycsoportos óvodások is
részt vettek.

 Bekapcsolódtunk „TeSzedd A Tiszta Magyarországért” országos akcióprogramba,
március 23-án szombaton a Nivegy- völgyi falvak lakóival közösen gyűjtöttük a szemetet.  

 A szülői munkaközösséget és a szülőket több iskolai rendezvényünkön való aktív 
részvételre biztattuk, adventi kézműves foglalkozás, karácsonyi koncert, karácsonyi műsor. 
Sok segítséget kaptunk tőlük az iskola parkjának rendezéséhez, a 25 éves születésnapi 
rendezvény, a farsang, osztálykirándulások lebonyolításához.

 A gyerekek egészséges életviteli szokásainak kialakítására is nagy figyelmet fordítottunk.
Igyekeztünk a tanulóink figyelmét felhívni az egészséges táplálkozás fontosságára. Már
évek óta részt veszünk az „Iskolagyümölcs-programban”. Próbáljuk ösztönözni a
tanulókat a gyakori kézmosásra, és a mellékhelyiségek helyes használatára. Sajnos itt még
vannak kudarcaink.

 A védőnő Rózsa Gabriella több alkalommal ismeretterjesztő előadások keretében 
próbálta tanulóink figyelmét felhívni az egészséges életmód és táplálkozás fontosságára.

 A DADA- program keretében az alsós tanulóink biztonságos közlekedési,
balesetmegelőzési ismereteiket bővíthették. 

 A karácsonyi ünnepkör is tartalmazott környezeti neveléssel kapcsolatos elemeket. A
karácsonyi kézműves foglalkozásnál, a karácsonyfa díszítésénél is főleg újrahasznosítható, 
természetes, többször felhasználható anyagokat használtunk.

 Az idei tanévben is kiemelt feladataink között szerepelt a Fenntarthatósági Témahét
megszervezése, lebonyolítása. Jelentkeztünk az országos akcióprogramba, de saját magunk
által összeállított programot valósítottunk meg. Témák között szerepelt:
„Az éltető víz”; „A fenntartható fejlődés”; „India”; „Gazdálkodj okosan a 
pénzeddel”előadás. A hét lezárásaként tanulóink elméleti és ügyességi feladatokban 
mérhették össze tudásukat a Nivegy- völgyi óvodások részvételével.

 Igyekeztünk külsős szakembereket, szervezeteket is bevonni az ökoiskolai munkatervben 
megfogalmazott feladataink megvalósításába. Így ellátogattak iskolánkba EcoCenter
Közhasznú Alapítvány munkatársai, akik, a” Gazdálkodj okosan a hulladékokkal” című 
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szelektív hulladékgyűjtés népszerűsítésével kapcsolatos projekt keretében tanulóin 
környezettudatos szemléletét igyekeztek bővíteni. 

 Az év végi osztálykirándulások alkalmával is törekedtünk olyan helyszíneket és
programokat választani, melyek elősegítették hazánk természeti és kultúrtörténeti 
értékeinek megismerését.

 A technika, rajz és kézműves szakkör foglalkozásain elsődleges szempont volt a természet- 
és környezettudatosság, sok természetes és újrahasznosítható anyagot használtak a
kollégák. A gyerekek munkáinak nagy része a természetről, vagy a környezetvédelemről 
szólt.

 A Bakonykarszt Zrt. által meghirdetett Víz világnapi rajzpályázaton iskolánk egyik 7.
osztályos tanulója 1. helyezést ért el. A 2. osztályos tanulóink részt vettek az „Én a
bálnákkal vagyok” rajzpályázaton, ahol pályamunkájukért a legtöbb szavazattal elnyerték
a közönségdíjat. A jutalmuk egy 45 perces interaktív előadás a bálnákról, illetve az osztály 
minden tanulója számára jegy egy bálnanéző hajóra. 

 Az utolsó tanítási héten immár hagyományosan megrendezésre került iskolánkban az
Egészségmegőrző nap, fő témája testünk egészségének megőrzése. 

 A nyár folyamán induló tematikus táborban is elsődleges szempont a természet- és 
környezettudatosság, mely során a résztvevő gyerekek a trópusi esőerdők világába 
kalandoznak el.

 Az iskolaújságban és az iskolai honlapon, iskola facebook oldalán is beszámoltunk a
tanévben elvégzett ökoiskolai feladatainkról.

Az egész éves tevékenységünket végig gondolva, úgy véljük, hogy tartalmas, mozgalmas évet
tudhatunk magunk mögött. A munkatervben kitűzött céljainkat nagy részét sikerült megvalósítani. 
Bár vannak még olyan területek, ahol szükségét érezzük a változtatásoknak és a fejlődésnek. 

Balatoncsicsó, 2019. június 19.

Kereszturiné Semetka Judit

igazgató


