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ELŐTERJESZTÉS 
a Képviselő-testület 2019. szeptember 26-i nyilvános ülésére 

Tárgy: A Nivegy-völgyi Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola és
Alapfokú Művészeti Iskola 2018/19-es tanév szakmai munkájának 
fenntartói értékelése

Előterjesztő:  Németh Zsuzsa elnök

Előkészítette:  dr. Rozgonyi Viktória jegyző 

Tisztelt Képviselő-testület! 

A Balatoncsicsói Német Nemzetiségi Önkormányzatnak, mint köznevelési
intézményfenntartónak minden évben el kell készítenie és közzé kell tennie a fenntartásában
álló Nivegy-Völgyi Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola és Alapfokú Művészeti 
Iskola pedagógiai programjában meghatározott feladatok végrehajtásával és a pedagógiai-
szakmai munka eredményességével összefüggő értékelést. 

A 2018/19-es tanévben végzett pedagógiai-szakmai munkáról készült értékelés az
előterjesztés melléklete. 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni és a határozati 
javaslatot elfogadni szíveskedjen.

HATÁROZATI JAVASLAT

A Balatoncsicsói Német Nemzetiségi
Önkormányzat Képviselő-testülete a Nivegy-
völgyi Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános
Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 2018/19. 
tanévben végzett szakmai munkájának fenntartói
értékelését az előterjesztés melléklete szerint 
elfogadja.

Szentantalfa, 2019. szeptember 17.

Németh Zsuzsa
elnök



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

Iskola szakmai munkájának fenntartói értékelése

A 2018/2019-es tanévben biztosított volt a fenntartóval való jogszabály szerinti együttműködés. 

Az intézmény folyamatosan kapcsolatot tartott a fenntartó helyi nemzetiségi önkormányzattal,

az intézményt támogató intézményekkel és jogi személyekkel, a minisztériumokkal, a

Gyermekjóléti szolgálattal, stb.

Kereszturiné Semetka Judit igazgató asszony minden általunk kért dokumentumot, beszámolót

időben rendelkezésünkre bocsátott. Munkáját precízen, pontosan, a határidőket betartva 

végezte. Mindig segítőkész volt. Egyedül az iskola környezetének esetenkénti elhanyagoltságát 

kellett jeleznünk felé.

Az intézmény gazdálkodása a költségvetési tervnek, a vonatkozó jogszabályoknak és a

törvényességi szempontoknak megfelelt. A terv és a beszámoló az intézmény gazdálkodásáról

az előírt határidőig és formában elkészült. Örömünkre szolgáltak a megnyert pályázatok, 

elnyert támogatások és az ezekből megvalósuló karbantartási felújítási munkálatok, szakmai 

előrelépések. 

A pedagógusok végzettsége, képzettsége megfelelt a nevelő, oktató munka feltételeinek, az 

intézmény céljainak. Az intézmény szakos ellátottsága jó volt. Április 1-től azonnali hatályú 

felmentéssel távozott Tóbiás Ilona, az óráit helyettesítéssel látták el.

Rendszeresen nyomon követték a közoktatásban zajló folyamatokat, ezekhez igazodó

programot dolgoztak ki. Az éves munkaterv összhangban volt a stratégiai dokumentumokkal

és a munkaközösségek terveivel. Az intézmény éves terveinek (éves munkaterv, éves

intézkedési tervek, munkaközösségi tervek, a pedagógiai munka, tervezési dokumentumai, stb.)

gyakorlati megvalósítása a pedagógusok, a munkaközösségek és a diákönkormányzat

bevonásával történt.

A Munkatervek és az év végi Beszámolók alátámasztják a tervek megvalósultát, illetve ennek

formáit. A beszámolók részletesen tartalmazzák az egyes területek eredményeit, felsorolják a

problémákat.

Az intézményben hagyományos naplót használtak, folyamatosan dokumentálták. Az

iskolavezetés rendszeresen ellenőrizte a naprakészséget. Az intézményben a tanulók szüleivel 

való kapcsolattartás formái megfelelőek voltak, hatékonyan biztosították a szülők számára, 

hogy hozzájussanak az intézménnyel és gyermekükkel kapcsolatos információkhoz. Egyedül a

honlap minőségét, naprakészségének hiányát jeleztük az intézmény vezetője felé.   



Az alulteljesítő, tanulási nehézségekkel küzdő és sajátos nevelési igényű tanulók 

megkülönböztetett figyelmet kaptak. SNI-s tanulókra külön fejlesztési tervet készítettek.

Felzárkóztatással, egyéni fejlesztéssel, differenciálással segítették munkájukat. A pedagógusok

munkáját pszichológus, fejlesztő pedagógus támogatta.   

A tanév során a három magántanuló gyermek támogatása, vizsgákra való felkészítése és

vizsgáztatása is megfelelően, rugalmasan és szakszerűen történt. 

A tehetséges tanulókat számos versenyre felkészítették, számukra változatos szakköri kínálatot

állítottak össze.

Mind a pedagógusok, mind a tanulók részesültek tűz- és balesetvédelmi, ill. elsősegély nyújtási 

és újraélesztési oktatásban. Az esetlegesen előforduló balesetek esetére az intézmény 

rendelkezik a megfelelő nyomtatványokkal. 

Az iskola továbbra is kiemelten foglalkozott a környezettudatosságra és egészséges életmódra

neveléssel tanórákon, foglalkozásokon és minden szabadidős tevékenység során. 

Egészségnapot, projekthetet, témanapot is tartottak.

Az intézmény bevonta a szülőket is a közösség életébe, az intézményi hagyományok ápolásába, 

iskolai foglalkozásokba. Kirándulások, nyílt órák, pályaorientációs nap, az iskola 25.

születésnapja, stb.

Az intézményben rendszeres, szervezett és hatékony volt az információáramlás és a

kommunikáció. Az intézmény munkatársai számára biztosított volt a munkájukhoz szükséges

információkhoz és ismeretekhez való hozzáférés. Az intézmény élt az információátadás szóbeli,

digitális és papíralapú eszközeivel. Évente több alkalommal volt nevelőtestületi értekezlet, 

megbeszélés, e-mail váltás.

A pedagógusok, a tanulók és a zeneiskola növendékei ebben a tanévben is részt vettek a

különböző helyi rendezvényeken, több alkalommal is műsort adtak a falvakban (falunapok, 

német nemzetiségi nap, Márton-napi rendezvények, szüreti mulatság, idősek napja, anyák 

napja). Az általunk szervezett Márton-napi libavacsorán és újbor kóstolón például német

népdalokat énekeltek, és nemzetiségi sámlis tánccal szórakoztatták a vendégeket.

A német nemzetiségi oktatás és a nemzetiségi hagyományok ápolása nagy örömünkre ebben a

tanévben is megfelelő hangsúlyt kapott. Levelező és csapatversenyek, Kulturwettbewerb, 

Német Nemzetiségi Nap, DSD nyelvvizsga, német nyelvű faliújság, koncert német zeneszerzők 

műveiből. A nyár közepén német nyelvi táborba utazhatott az iskola 15 tanulója Karintiába. 

Májusban három nyolcadikos tanuló vett részt egynapos Fertő-tavi jutalom kiránduláson, 

amelyet a Veszprém Megyei Némettanárok Egyesülete finanszírozott.



Az iskola jelenlegi és volt tanulói, tanárai (nemzetiségi német dalokat, verseket is tartalmazó)

nagyon színvonalas, változatos műsort állítottak össze és adtak elő az iskola 25. születésnapja 

alkalmából. A kiállítás és az iskolaújság jubileumi száma is hozzájárult az évforduló méltó

megünnepléséhez.

Balatoncsicsó, 2019. augusztus 15.

Németh Zsuzsa

BNNÖ elnök


