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Az éves munka értékelése 

1. Személyi feltételek: 

Tanulók: 

Általános iskola: 

Az előző tanév végén kimenő nyolcadik osztály létszáma 8 fő, a beiratkozott első osztályosok 

létszáma 16 fő volt (ebből 1 főnek külföldön tartózkodás miatt szünetelt a jogviszonya). Nyáron 

érkezett a zánkai iskolából egy tanuló az 5. osztályba. Távozott a 7. és az 5. osztályból egy-egy fő. 

Az ősz folyamán egy tanulónak szűnt meg a magántanulói státusza, visszaillesztésre került a 4. 

osztályba. Két tanuló külföldön tartózkodás miatt magántanuló (egyéni tanrendű) volt a tanév során. 

Hegy 1. osztályos tanuló szüneteltette jogviszonyát a tanévben. Egy első osztályos tanuló szülői 

kérésre osztályt ismételt. Így 93 tanulóval kezdtük a tanévet, tényleges létszám 90 fő. Februárban  1. 

osztályos tanuló külföldre távozott így egyéni tanrend szerint fejezi be a tanévet. Februárban 

érkezett a tihanyi iskolából a 3. osztályba és az 1. osztályba egy-egy tanuló. Tanév végi tényleges 

létszám 91 fő. Év elején ebből sajátos nevelési igényű tanuló 3 fő (1, 4, 7 osztályokban). Januártól 

az SNI-s tanulók száma 1 fővel emelkedett (3. osztályban), majd februártól 1 fővel szintén a 3. 

osztályban. 

Helyben lakó tanulók száma 24, bejáró tanulóké 67 fő (73,6 %). A következő tanévre 20 első 

osztályos iratkozott be, így tényleges létszám 104-re növekedik. 

Zeneiskola: 

Növendékek száma: 127 fő 

zongora tanszak:58  fő,  

fuvola tanszak: 9 fő 

furulya: 5 fő 

gordonka: 13 fő 

harmonika: 22 fő 

magánének: 20 fő 

 

Osztályok: 

1. osztály    15 fő+2   

2. osztály      7 fő      

3. osztály    11 fő    

4. osztály    13 fő+1   

5. osztály    11 fő    

6. osztály    16 fő+1   

7. osztály    11 fő    
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8. osztály      7 fő    

 

 

Dolgozók: 

12 főállású pedagógussal, 6 óraadóval, egy iskolatitkár és két takarító / konyhás/ munkakörben 

foglalkoztatottal kezdtük a tanévet. Az előző tanév végén a vizuális kultúra-könyvtár szakos kolléga, 

aki részben a napköziben dolgozott megszüntette munkaviszonyát és szeptembertől óraadóként 

tanít rajz és technika tantárgyakat. A történelem tantárgy tanítására és a napközis foglalkozásokra új 

kollégát alkalmaztuk augusztus közepétől.  

Augusztus 16-tól megbízásra került az új igazgatóhelyettes. 

Egy kolléga, heti négy illetve három órában óraadóként tanított kémiát a révfülöpi iskolában. 

Óraadóval láttuk el a fizika, informatika, angol nyelv, rajz, technika, fejlesztő foglalkozások és 

logopédiát. 

  

Zeneiskola: 

Zeneiskolánkban négy teljes munkaidős, négy részmunkaidős dolgozott a tanév során. 

A zongorát tanító kolléga augusztusban felmentését kérte Budapestre költözés miatt. Helyette, a 

többszöri pályáztatás ellenére is csak nagyon nehezen tudtunk zongoratanárt találni.   

 

1.2. Tárgyi feltételek: 

A nyár folyamán megtörtént a tantermek egészségügyi festése, valamint a vizesblokkok 

elhasználódott vagy hibás szanitereinek cseréje. 2019 kiegészítő támogatásra 7 000 000 Ft 

támogatást kaptunk. Ebből a támogatásból vásároltunk tanulóasztalokat, szekrényeket, projektort, 

nyomtatványokat, irodaszert finanszíroztunk az ingyenesen és támogatottan étkező gyerekek 

étkezési díját is és végeztettük el a mellékhelységek felújítását, szüntettük meg az informatikai 

teremben a szennyvízszivárgást és oldottuk meg az esővíz elvezetést, felújíttattuk a  madarak által 

megkezdett északi tűzfalon a hőszigetelést és kicseréltettük a tornaterem burkolatát is.  

Az elszámolása májusban megtörtént. Az előző évhez hasonlóan 2019-re is kaptunk hangszerek 

vásárlására támogatást az EMMI-től 2 891 000 Ft értékben. A támogatásnak megfelelően, egy új 

elektromos zongorával, 3 fuvolával, 6 db furulyával, 3 db különböző méretű harmonikával és két 

gordonkával bővült zeneiskolai hangszerparkunk. 364 000 Ft-ot költöttünk a már meglévő 

eszközök karbantartására, alkatrészek, tartozékok beszerzésére. A támogatásról december 

hónapban elszámoltunk.  

A 2020-as évre szintén kaptunk az EMMI-től hangszervásárlási támogatást 1 041 000 Ft-ot 

valamint kiegészítőtámogatást 8 000 000 Ft-t.  

A zsibongóba 822 000 Ft BMI-s pályázati támogatásból, amit 165 000 Ft önrésszel egészítettünk 

ki, beszereztünk az ablakokra sötétítő berendezéseket, projektort, vetítővásznat, hangfalakat, 

laptopot és a rendezvényekhez székeket. A felszerelésére egy szülő volt segítségünkre, köszönet 

érte. A pályázat elszámolása novemberben megtörtént. 
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Pályázatot nyújtottunk be nemzetiségi tábor témakörben (NEMZ-TAB-0043), amire megítéltek 

700 000 Ft-ot, majd később a vírushelyzet miatt visszavontak. 

Idén is nyújtottunk be BMI-s (Bundes Ministerium) pályázatot az ONNÖ-hoz. A pályázat keretein 

belül tanulói tabletek vásárlását szeretnénk megoldani, előzetes értesítés alapján 10 tanulói tablet 

és tartóra fogunk kapni támogatást. 

     

2. A pedagógiai folyamatok vizsgálata 

Az éves munkatervünkben a jogszabályoknak és a pedagógiai programnak megfelelően, valamint az 

előző tanév beszámolója alapján, meghatároztuk a tanévre vonatkozó kiemelt feladatokat.  

A tanév elején elfogadtuk az éves munkatervet és az önértékelési tervet. Februárban elfogadtuk a 

következő tanévre vonatkozó beiskolázási tervet is. Az átdolgozott NAT-nak és az új irányelveknek 

megfelelően elkészítettük a pedagógiai programunkat, amely szeptembertől az 1. és az 5. 

évfolyamokon kerül bevezetésre. 

 

Intézményi önértékelések: 

Az első félévben az önértékelési terv szerint három főnek történt meg az önértékelése.  

A digitális munkarendre átállás miatt elmaradt ketten elmaradtak, nekik a következő tanévben kerül 

sor az önértékelésükre. 

 

Minősítések: 

A 2021-es minősítésre két kolléga jelentkezett. 

A 2020-es minősítési tervbe két dolgozó került be. A tavaszi időszakra kiírt minősítéseket a 

járványhelyzetre való tekintettel visszavonták. Lebonyolításuk az őszi időszakban várható. 

 

2019-es évben hat pedagógus tett sikeres Pedagógus II. minősítővizsgát, így januártól a 

minősítésüknek megfelelő kategóriába soroltunk át őket.  

 

Továbbképzések: 

A 2019/20-es tanév I. félévében: 

Az Életrevaló program szervezetfejlesztési képzése augusztusban és novemberben és márciusban 

is folytatódott. A 60 órás képzésnek októberben lesz az utolsó része. 

      V.- 30 órás Alkotó-fejlesztő meseterápia 

              30 órás Önismeret és segítő technikák a mesék segítségével 

              30 órás Egyéni fejlesztés a mesék segítségével 

30 órás Klasszikus és kortárs mesék alkalmazása az alkotó-fejlesztő     

meseterápiában 

D.G- 2019. szeptembertől, T. B.Zs.- februártól, közoktatási vezető- pedagógus szakvizsgás 

képzésre jár. M.Cs. júniusban felvételizik informatika szakra. 
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Tanulmányi munka: 

Mindennapos testnevelés:  

Mivel az összes évfolyamon 5 testnevelés óra van, így mindennap kettő testnevelés óra a délutáni 

időszakra esik. A 7-8. osztályokban a kis létszám miatt a délutáni foglalkozásokat részben 

összevontan tartjuk, így lehetőség volt idén is indítottunk heti 2 órában sportkört, amelyet 8 tanuló 

vett igénybe. 

Az első és második osztályokban heti 2-2 órában mozgásterápiás foglalkozást tartottunk a 

gyerekeknek a testnevelés keretén belül. Heti 2 óra gyógytestnevelésen vehettek részt a rászoruló 

tanulók összesen10 fő.  

 

Választható tantárgyak: 

11 tanuló etikát tanul. 31 katolikus, 14 református, 2 evangélikus és 31 nazarénus hitoktatásra jár. 

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

a gyülekezeti házban tartották. 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. Hagyományosan a szülők a saját hitüknek megfelelő felekezethez íratják 

gyermekeiket. 

 

 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Össz: 

etika - 1 2 1 4 1 1 1 11 

római 

katolikus 

hittan 

6 1 4 3 3 7 5 2 31 

református 

hittan 

2 1 3 1 2 2 3 - 14 

evangélikus 

hittan 

- - - - 1 - 1 - 2 

nazarénus 

hittan 

7 4 1 7 1 6 1 4 31 

angol nyelv - - - - 5 12 6 2 25 

 

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

 

 Nemzetiségi jelleg erősítése: 

A tanév folyamán, amig lehetett kiemelten figyeltünk a nemzetiségi jelleg erősítésére.  

Egy kolléganő szeptemberben a Veszprém Megyei Német Nemzetiségi Önkormányzat  tagjaként 

Bécsben vett részt továbbképzésen, melynek témája az ifjúsági nemzetközi kapcsolatok fejlesztése 

volt. Februárban Pilisvörösváron szakmai napon vett részt. 
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Az intézményvezető három alkalommal vett részt nemzetiségi konferencián (Budapesten, Baján és 

Pilisvörösváron), egy alkalommal nemzetiségi továbbképzésen.  

Nemzetiségi tábor:  

2019-ben is nyújtottunk be pályázatot (NEMZ-TAB-19) egyhetes ausztriai nyelvi táborra, amire  

1 600 000 Ft támogatást kaptunk. Július 21-26 között 15 tanuló és két pedagógus utazott 

Obervellach-ba, a nyelvet gyakorolni. 

 

- A Veszprémi Dózsa Iskola által kiírt drámaversenyen ebben a tanévben is neveztünk, sajnos a 

tavasszal megrendezésre kerülő verseny elmaradt. 

       -    Városlődi Nemzetiségi Találkozó- harmonikás tanulóink eredményesen szerepeltek  

Harmonika szólóban egy ezüst és egy aranyminősítés szereztek gyerekeink. 

4-8. osztályos kórus aranyminősítést kapott. 

Főként a gyerekek szervezésében megrendezett Márton-napi projekt jól sikerült melyre sokan 

eljöttek. 

Ebben a tanévben a tavaszi német zeneszerzők műveiből tartandó hangverseny és az iskolai 

Trachtag, illetve Nemzetiségi Nap is elmaradt a járvány miatt. 

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

Dózsa Iskolában vizsgáztak volna tanulóink.  A pilot vizsgán egy 7-es tanuló tett próbavizsgát. A 8. 

osztályból két tanuló írásbeli vizsgát tett, de a szóbeli on-line vizsgát a feltételek miatt nem tudták 

vállalni. 

 

Tanulmányi munka értékelése: 

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

készségtárgyak nélküli iskolai átlag 4,2 lett (tavaly 4,05) 37 tantárgyi dicséretet adtunk (tavaly 39), 

kitűnők száma 8 fő (ebből 6 alsós, 2 fő felsős). 

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. Sajnos a gyerekek leterheltsége miatt 

gondott okozott a szakköröknek megfelelő időszakot találni. 

A tanulói hiányzási átlag: 6,8 nap/fő szemben a tavalyi 11,08 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 minden évfolyamon heti két órában a tanév során folyamatos. A felső tagozaton heti 

3 órában zárkóztatjuk fel a lemaradókat. Első és második osztályokban heti 2 órában logopédiai 
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szolgáltatást vehetnek igénybe azok a tanulók, akiknek megkésett a beszédfejlődésük vagy 

valamilyen beszédhibával küzdenek (5 elsős és 3 másodikos). 

 A tanulási nehézségekkel küzdő tanulóinknak az első félévben heti 18 óra fejlesztő foglalkozásokat 

biztosítunk, tanulási nehézséggel küzdő tanulók száma 26 fő a tanulók 23,7 %-a (SNI-5 fő, BTM- 21 

fő).  

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 5 fő jelentkezett. A februártól március közepéig a 7. osztályosoknak volt 

lehetőségük készülni a továbbtanulásra, felvételire. Ebben a tanévben heti egy órát biztosítunk a 7-

8. osztályos tehetséges tanulóinak felkészülni a DSD nyelvvizsgára.  

A napközit a tanévben 19 tanuló vette igénybe (1.o 7 fő, 2. o. 3 fő, 3. o. 5 fő, 4.o. 4 fő). A tanulók 

sok délutáni elfoglaltsága miatt nehézkes volt a gyerekek házi feladatainak elkészítése. 

Tanulószoba: állandó tanulószobás 18 tanuló, ezen kívül a gyerekek délutáni foglalkozásainak 

függvényében voltak olyan tanulók, akik csak egy-egy napon maradnak. 

Szakkörök: 

természetvédelem: 13 fő  

színjátszó: 9  fő  

kézműves: 22  fő  

sportkör:  8 fő  

néptánc: 6 fő  

Nyári témahét:  20 tanuló részvételével 5 napos Esőerdő, trópusok témahetet tartottunk a 

gyerekeknek. Az idei nyárra meghirdetett tábor témája: Indiánok  

Nemzetiségi tábor: július végén az egy hetes nemzetiségi tábor volt Karintiában, ahol 15 diákunk 

vehetett részt a programon. 

Pszichológiai ellátás: Ebben a tanévben is kétheti rendszerességgel 4 órában tart fogadóórát 

iskolánkban a nevelési tanácsadó pszichológusa. Sok segítséget kapunk tőle a problémás esetek 

megoldásában, kezelésében. 

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

11-en járnak ebből 3 fő óvodás.  

Óralátogatások: ebben a tanévben az igazgató 7 kollégát, 13 alkalommal, az önértékelési csoport 

tagjai 2-2 órát látogattak meg. 

Gyermekvédelem:  

A veszélyeztetett tanulók száma - fő (%).  

Hátrányos helyzetű tanuló 2 fő (2%),  

Halmozottan hátrányos tanuló - fő  

Gyermekvédelmi kedvezményben részesül 8 fő (9%) 

SNI-s tanuló 5 fő (5,5 %) 

Tanulási nehézséggel küzdő (BTM) 21 fő (23 %). 
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Digitális oktatás: 

Az idei tanév rendhagyó volt, mivel március 16-tól rendkívüli jogrend lépett életbe, így a tanévet a 

járványhelyzet miatt távoktatásban fejeztük be. Iskolánkban az alsó tagozatosok főként a Google 

Drive, a felső tagozatosok a Google Clasroom segítségével tettek eleget tankötelezettségüknek. 

Kisebb-nagyobb döccenőkkel, de mindenkinek sikerült eleget tenni a követelményeknek. 

 A pedagógusok részéről egy nagyon gyors módszertani és szemléletváltásra volt szükség, hiszen 

ezzel a módszerrel súlyozni kellett a tananyagban és el kellett szakadni a már megszokott 

módszerektől. 

A tanulók részéről is gyors változással kellett felvenni a ritmust. Meggyőződésem, hogy ez a 3 hónap 

felért több év informatikai oktatással, mert a gyerekek a gyakorlatban kényszerültek használni az on-

line teret. 

A szülők részéről nagyfokú türelmet és segítőkészséget tapasztaltunk, ami segítséget nyújtott a 

gyerekeknek és a pedagógusoknak is. 

Tény, hogy sok diáknak önállóságot és precizitást is tanított ez a rendszer, a munkában jól haladtak. 

Munkáik minden esetben, időben visszaérkeztek tanáraikhoz. De nem lehet elfelejtkezni azokról a 

tanulókról sem, akik nem minden esetben tudtak a többiekkel haladni. Javaslom, hogy az új tanév 

kezdetekor történjenek meg az egyes osztályokban, minden tantárgyból szint felmérések. 

 

Zeneiskola: 

A zeneiskolai tanévvégi vizsgákat az digitális oktatás miatt úgy oldottuk meg, hogy a növendékek 

videofelvételen elküldték a megtanult darabokat. Aki ezt nem tudta megoldani annak lehetőséget 

biztosítottunk a higiéniás feltételek betartásával, hogy személyesen tudjon eleget tenni 

vizsgakötelezettségének. Ennek ellenére többen is voltak olyanok, akik nem tettek vizsgát. 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 térítési díj a tanévben 13 000 Ft volt. A térítési díjak egyrésze időben, a második féléves térítési 

díjak beszedése a kialakult helyzet miatt nehézkesen ment. A 2020/2021. tanévre a térítési díj 14 000 

Ft/tanév lesz. 

Ebben a tanévben egy fő záróvizsgás, 6 fő jelentkezett alapvizsgára (1 fő magánének, 2 fő zongora, 3 

fő  fuvola). Ezenkívül 4 fő zongora végez a 6. évfolyamon.  

A billentyűs tanszak: 

A tanszak 58 növendék tanult. A tótvázsonyi telephelyen egy végzős növendéket felvették a 

székesfehérvári konzervatórium zongora szakára. 

Balatoncsicsón oktatott tanulók száma: 19 fő, Tótvázsonyba: 23 fő, Révfülöpön: 12 fő és Zánkán: 4 fő. 

Akkordikus tanszak: 

A tanszakon 22 növendék tanult. 

Balatoncsicsón oktatott 14 fő, Tótvázsonyban 8 fő. 
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Minden növendékünknek biztosítani tudtuk a megfelelő méretű hangszert. 

Harmonika zenekarunk heti 2 órában próbált. Sajnos a Városlődi Találkozón nem léptek fel, erre a 

következő tanévben nagyobb odafigyelés szükséges. 

A fafúvós tanszak: 

A tanszakon 14 növendék tanult.  Fúvós oktatás csak a székhelyen folyt, 10 fő fuvolázni, 4 fő 

furulyázni tanult. a hangszereket biztosítottuk gyerekeinknek. 

A vonós tanszak: 

A gordonka oktatását 13 növendék vette igénybe. Révfülöpön 5, Balatoncsicsón 8 tanuló tanult 

gordonkázni.  

A vokális tanszak: 

Növendékek száma 20 fő, Révfülöpön 2 fő, Balatoncsicsón11 fő és Zánkán 7 fő.   

A szolfézsoktatásról: 

Az idei tanévben 8 csoportban folyt szolfézsoktatás, a tantárgyat Balatoncsicsón 3, Révfülöpön 1 

csoportban, Zánkán egy csoportot és egy összevont zenetörténet-zeneirodalom, Tótvázsonyban 2 

csoportban folyt az oktatás. 

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 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 volt. Számukra biztosítjuk a fejlesztő foglalkozásokat, értékelésük egyénre szabott. Az 

értékelések számszerűségét az igazgató-helyettes rendszeresen ellenőrizte az értékelő naplókban.  

A tavasz folyamán elindítottuk az átállást a digitális napló (Moza-napló) használatára, amely 

szeptembertől kerül bevezetésre, egyenlőre az általános iskolában. 

 

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 12 000 Ft-ot, hetedik osztályban 

15 000 Ft-ot biztosítottak a tankönyvek beszerzésére 

Az előre jelzett időpontban megtörtént a tankönyvek kiszállítása a kiosztásuk és a számlázás is 

rendben ment.   

A 2020. évi rendelésnél változások lesznek. Ettől a tanévtől nem lesznek kiszámlázva az iskolának a 

tankönyvek, hanem a kifizetés központilag történik meg. 
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 Az osztályra lebontott normatíván felül 5000 Ft támogatást kapunk tanulónként a nemzetiségi 

tankönyvekre. A következő évi tankönyvek kiszállítása augusztus 4-e lesz. 

 

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 (Budapestre szervezett kirándulás, színházlátogatás, Márton nap, 

farsang,  nyílt napok, koncertek, kézműves foglalkozások, nemzetiségi tábor). 

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

alapján március közepéig minden tervezett programunkat maradéktalanul megtartottuk.  

A következő programokat szerveztük tanulóinknak: 

Általános iskola: 

- mesehéttel emlékeztünk meg Benedek Elek születéséről, diafilmvetítéssel, meséléssel, 

bábelőadással és vetélkedővel; 

- Budapestre kirándultak a Természettudományi Múzeumba a szakkörös és az érdeklődő gyerekek 

(44 fő)  

- Budapestre kirándultak a 8. osztályosok a történelem tananyag kiegészítésére (Terror Háza, 

Nemzeti Sírkert) 

- megemlékeztünk az aradi 13 vértanúról; 

- 7-8. osztályosok pályaválasztási rendezvényen vettek részt Balatonfüreden; 

- Regionális Csellótalálkozót szerveztünk iskolánkban; 

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

- 1956 m emlékfutás; 

- megemlékezés 1956.október 23-ról; 

- Halloween-party a DÖK szervezésében; 

- Csicsói Csacsogók a DÖK iskolai rádiós műsora; 

- Márton-napi lampionos felvonulás és témanap Balatoncsicsón 

- óvodások betlehemes műsora; 

- 8. osztályosoknak pályaválasztási tájékoztatók; 

- DADA program a 3-4. osztályosoknak; 

- Adventi gyertyagyújtás; 

- Mikulás-nap foglakozásokkal, játékkal és sportvetélkedéssel; 

- Adventi kézműves délután szülőknek, gyerekeknek; 

- karácsonyi ünnepség a gyerekek szervezésében; 
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- megemlékeztünk a magyarországi németek elhurcolásának napjáról (01.17) 

- sport szakkörös gyerekek jégkorongmérkőzésre kirándultak Székesfehérvárra; 

- megemlékeztünk a magyar kultúra napjáról; 

- farsang 

- ovi-suli 

- Március 15-i megemlékezés, a 4. osztályosok műsora 

- Lázár Ervin Program keretein belül az osztályok báb, komolyzenei, színházi és cirkuszi előadáson 

vettek részt, azoknak az évfolyamoknak, akik a járványhelyzet miatt nem jutottak el a következő 

tanévben pótolni fogják. 

 

Zeneiskola:  

o zeneiskolások farsangi koncertje; 

o tanszaki koncertek 

o Regionális Csellótalálkozó Balatoncsicsón 

 

4. Az intézményben folyó pedagógiai munkával összefüggő eredmények: 

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

alapján teljesítettük a 180 tanítási napot. Március közepéig a munkatervnek megfelelően megtartottuk 

az ünnepélyeket, megemlékezéseket. Március 16-tól a rendkívüli tanrendre vonatkozó 

kormányrendelet értelmében áttértünk a digitális oktatásra, így az ezidőszakra betervezett programok, 

NETFIT mérés, az idegennyelvi mérés, az országos kompetenciamérés az előírásnak megfelelően 

elmaradtak. 

 

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

 

A 6. és 8. évfolyamos tanulóink országos kompetenciamérésének a 2019-es eredményei a 

következők: 

MATEMATIKA 

Évfolyam Iskolai átlag Országos 
átlag 

Városi átlag Községi 
átlag 

6. 1419 1495 1476 1450 

8. 1595 1624 1599 1563 

SZÖVEGÉRTÉS 

Évfolyam Iskolai átlag Országos 
átlag 

Városi átlag Községi 
átlag 

6. 1482 1499 1481 1439 

8. 1572 1608 1583 1542 

 

 

A 6 és a 8. osztályokban is mindkét kompetenciaterület eredménye országos átlag alatti. 
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Központi felvételi írásbeli eredmények: 

 Jól teljesítettek gyermekeink a központi felvételin is. 

 Matematika Magyar Összesen 

1. 36 44 80 

2. 32 38 70 

3. 18 30 48 

4. 23 26 49 

5. 33 21 54 

Átlag: 28,4 31,8 60,2 

Országos átlag: 22,7 26,1 48,8 

 

Továbbtanulás: 

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

A 7 fő-s 8. osztályból: 

- gimnáziumban tanul tovább: 2 tanuló (28,6%) 

- szakgimnáziumba: 2 tanuló (28,6%) 

- szakközépiskolába: 3 fő (42,8 %) 

 

Lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók: 

Félévkor a felső tagozatban nem volt lemorzsolódással veszélyeztetett ez év végére nem változott. 

 

3, 0 átlag alatt teljesített tanulók:  

5. osztály - 

6. osztály - 

       7. osztály: - 

8. osztály:- 
 

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

 

Versenyeredmények: 

 

ÁLTALÁNOS ISKOLA:  

 

Országos Lotz János Helyesírási és Szövegértési Verseny- megyei verseny 

   8. és 11. hely 
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Nemzetiségi Találkozó- Városlőd  

4- 8. osztályosok énekkara arany minősítés 

 

Hétmérföldes Mesevetélkedő- Zánka 

4. osztályosok csapatai továbbjutott a középdöntőbe, ahol a verseny megszakadt. 

 

Diákolimpia Úszás Körzeti Balatonfüred 

 III. korcsoport  100m gyors, hát I-I. helyezés 

   III. korcsoport  100 m mell, hát  VI-VII. helyezés 

 

Diákolimpia Vívás Nyugat-dunántúli Regionális Döntő 

 

párbajtőr  II. hely 

 

VUK- Országos Levelezős Német Verseny 

6 osztályosok csapata  11. hely 

 

Mozaik Országos Tanulmányiverseny 

 természetismeret 6.o. I. hely 

 biológia 7-8.o.  8. hely 

 biológia 7-8.o.  8. hely 

biológia 7-8.o.  8.hely 

 

ZENEISKOLA: 

Nemzetiségi Találkozó-Városlőd 

egy ezüst minősítés és három arany minősítés 
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Tanév végi tantárgyi eredmények: 

Alsó tagozat 

Tantárgy 2018/2019. tanév 2019/2020.tanév 

Magyar nyelv és 

irodalom 

4,54 4,39 

4,63 

Matematika  4,02 4,28 

Nemz. német nyelv 

és irodalom 

4,1 4,23 

Környezetismeret 4,42 4,44 

Nemz. német 

népismeret 

4,9 5 

Etika/Hit és 

erkölcstan 

4,97 5 

Ének-zene 4,83 4,84 

Vizuális kultúra, rajz 4,83 4,85 

Életvitel, technika 4,93 4,95 

Testnevelés 4,57 4,59 

FELSŐ TAGOZAT 

Magyar nyelv 3,53 3,69 

Irodalom 3,55 3,71 

Matematika 3,35 3,46 

Nemz. német nyelv 

és irodalom 

3,36 3,57 

Történelem 3,64 3,72 

Informatika 3,4 3,45 

Természetismeret 4,22 4,41 

Fizika 3,69 4 

Biológia 4,12 4,15 

Kémia 4,13 4,14 

Földrajz 4,13 3,95 

Ének 4,97 4,95 

Vizuális kultúra, rajz 4,77 4,72 

Technika, életvitel 4,97 4,9 

Testnevelés 4,19 4,56 

Nemz. népismeret 4,51 4,77 

Etika/hit és 
erkölcstan 

5 5 

Angol 4,23 4,35 
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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. 

Információkat 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 tavasszal elektronikusan jelenik meg (iskolai honlap. 

 

6. Az intézmény külső kapcsolatai 

Kapcsolat a szülői házzal:  

A tanév során kétszer tartottunk szülői értekezletet szeptemberben és februárban. November  

harmadik hetében lehetőséget biztosítottunk a szülőknek arra, hogy nyílt órákon bepillantást 

nyerhessenek a munkánkba. Az alsó tagozaton több szülő volt, míg a felső tagozaton csak elvétve 

voltak. 

A szülői munkaközösség idén is aktívan bekapcsolódott az iskola életébe, rendezvényeink 

lebonyolításába (Márton-napi lampionos felvonulás, Adventi készülődés, Farsang…).  

Kapcsolat az óvodával: 

Évről-évre igyekszünk szorosabbra fűzni kapcsolatunkat az óvodával. Decemberben a 

nagycsoportosok elhozták betlehemes műsorukat az iskolába. Tanulóink karácsonyi műsorral 

kedveskedtek az ovis gyerekeknek.  Az évente kétszer megjelenő iskolaújságunkba két oldalt kap az 

óvoda, ahol a programjairól tájékoztathatják a szülőket. Ebben a tanévben is tartunk az iskolában 4 

alkalommal Ovi-sulit a tanköteles gyerekeknek és szüleiknek, amelyen viszonylag sokan vettek részt. 

Védőnői és iskolaorvosi szolgálat: 

Hagyományosan jó kapcsolatot ápolunk a körzeti védőnővel. Márciusig a védőnő minden a 

munkatervben eltervezett foglalkozást megtartott és minden vizsgálatot elvégzett. Csak részben 

történt meg a gyerekek védőnői szűrése. Az iskolaorvosi és fogászati szűrése elmaradt.  

Nemzetiségi Önkormányzatok: 

 Balatoncsicsói Német Nemzetiségi Önkormányzat 20 000 Ft-ot biztosított jutalomkönyvekre. 

Finanszírozta a balatoncsicsói 7 fő harmonikás gyerekek zeneiskolai térítési díját Ezenkívül 2019. 

decemberig finanszírozzák havi 50000 Ft értékben a köveskáli gyerekek utaztatását, a gyerekek 

ételszállítását havi 20 000 Ft-ot. A nyári ausztriai táborhoz 80 000 Ft- tal járultak hozzá. Míg a 
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szentjakabfai nemzetiségi képviselőtestület 80, a tagyoni 50 ezer Ft-tal támogatták a gyerekek nyári 

ausztriai táborozását is. 

 

7.A pedagógiai munka feltételei: 

A 2019-as évben az iskola 114,5 millió Ft normatíva támogatást kapott, amely kiegészült 14,8 millió előző 

évi maradvánnyal, 9 891 ezer Ft kiegészítő normatívával és 2 422 ezer Ft pályázati támogatással. A 

2020-as évre áthozott maradvány 26,8 millió, így működésünk megalapozott és stabil. A 2020-ra 

megállapított állami támogatás 123 millió. 

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. 

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

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

azonosítók generálása, februárban és júniusban a lemorzsolódási statisztika lejelentése.  

Októberben megtörtént a normatíva igénylés korrigálása az októberi statisztika alapján. Pályázatot 

nyújtottunk be a zsibongó hangosítására, amelyet 822 ezer Ft-tal támogattak. Novemberben 

elszámoltunk a nemzetiségi táboros pályázattal (NEMZ-TAB-19), decemberben a 

hangszertámogatással és a BMI pályázati összegével (Magyarországi Németek Önkormányzata kiírt 

pályázat). Januárban benyújtásra került a 2020-es év normatív támogatása. Márciusban a 2019 

normatíva elszámolás, májusban a 2019-es kiegészítő támogatás elszámolása történt meg. 

Novemberben új táboros pályázatot nyújtottunk be 1,8 millió Ft értékben, februárban új BMI-s pályázat 

tanulói tabletekre. 

Januárban a soros lépések és pótlékok emelése miatt történtek átsorolások.  

2020. január 1-től emeltük a pótlékokat, amely járulékkal együtt havi 255 e.Ft, éves szinten 2,8 millió Ft-ot 

jelent. A BNNÖ januártól nem vállalta, így az iskola fizeti az ebédszállítás és a Köveskál felől járó 

gyerekek szállítási költségeit ez éves szinten 660 e Ft-ot jelent. 2020. április 1-től a körjegyzőség az 

iskola gazdasági feladatainak ellátásáért havi 400 000 Ft díjat állapított meg, ez ebben az évben újabb 

3.6 milliót kiadást jelent. 

Márciustól a park karbantartására egy vállalkozóval kötöttünk szerződést. 

Szintén márciusban újra benyújtásra került az ÖKO-iskolás pályázat. 

Lázár Ervin program- minden osztály ingyenesen jut el színházba, koncertre vagy cirkuszi előadásra, 

ennek adminisztrációját az igazgatóhelyettes végezte. 

Szerződést kötöttünk a balatonfüredi uszoda bérlésére a 3-6. osztályos tanulók úszásoktatásának 

biztosítására. 

Életrevaló program bevezetésének második éve minden osztályban. Augusztusban, novemberben és 

márciusban folytattuk a szervezetfejlesztési képzést. A bevezetéssel kapcsolatos tapasztalatok 

megosztására kétszer értekeztünk a félév során. 
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A tanév első félévében a fent leírtakon kívül: 

- tűzriadó próbát tartottunk szeptemberben, 

- a dolgozók munkaegészségügyi vizsgálata megtörtént, 

- nemzetiségi tanévnyitó értekezleten vettünk rész a BNNÖ elnökével Budapesten, 

- elkészítettük éves önértékelési tervét, 

- leltározás és selejtezés volt januárban, 

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

oktatása megtörtént, 

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

rendszeresen gyümölcsöt. 

 

Személyi feltételek: 

A következő tanévre folyamatban van a zongora szakos pótlása.   

 

Tárgyi feltételek: 

A nyári időszakban a kiegészítő támogatás felújítási munkálatainak megszervezése és elvégeztetése 

lesz a fő feladat. Révfülöpre és Tótvázsonyba zongorát szükséges biztosítani. A nyári időszakban 

elvégzendő feladat zongorák hangolása. 

 

Végezetül szeretném megköszönni minden kollégámnak az egész tanévben nyújtott munkáját és  

kiemelkedő teljesítményét. 

Jó pihenést és feltöltődést kívánok a nyári szünetre. 

 

 

 

Balatoncsicsó, 2020. június 17.    Kereszturiné Semetka Judit 

         igazgató 
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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 

 

   

Az idei tanév során az ökoiskolai munkatervben megfogalmazott kiemelt feladatainknak 

egy részét nem volt módunkban megvalósítani, mivel március hónapban az országunkat érintő 

vírushelyzet miatt online oktatásra kellett áttérni, mely mindenki élé új kihívásokat állított. 

  

A tanév során a következő feladatokat valósítottuk meg: 

 

 

 Augusztus végén az öko-csoport elkészítette az éves munkatervet, ebben meghatároztuk a 

tanév legfontosabb feladatait, fejlesztési célkitűzéseinket. 

http://csicsosuli.hu/doksik/okoiskolai_munkaterv2019.pdf 

 Továbbra is kiemelt feladataink között szerepelt az energiával, vízzel való takarékoskodás, 

a szelektív hulladékgyűjtés (a papír, műanyag, PET- palack, alumínium, használtelem és 

fényforrás). 

 Az ősz folyamán bekapcsolódtunk „A Világ Legnagyobb Tanórája” oktatási projekt 

megvalósításába. Tanulóink figyelmét felhívtuk a Földet érintő legfontosabb globális 

problémákra és megismertettük velük a globális célokat.  

 A tanulóinkat tudatosan ösztönöztük iskolai környezetük, megóvására és tisztán tartására 

  Folytattuk az Életrevaló 7 szokás mentálhigiénés programot.  

 Az őszi témanap rendhagyó jelleggel a Márton-napi hagyományok megrendezéséhez 

kapcsolódott. Sőt ennek a programunknak az Életrevaló 7 szokás elvei képezték az alapját. 

A szervezést és a programok lebonyolítását is a tanulóink végezték, tanári mentorálás 

mellett. A tanév egyik legsikeresebb rendezvénye volt, amelyen a szülők is részt vettek 

nagy számban. 

 Fokozott figyelmet fordítottuk az értékmegóvásra, a rongálások megakadályozására, az 

iskola környezetének, osztálytermeknek szebb és barátságosabbá tételére. 

 Tovább folytattuk az iskolai faliújság zöldítését, a dekorációkat évszakokhoz és fontos 

eseményekhez igazítottuk. Ennek a megvalósításában a diákok aktívan vettek részt. 

 Az ősz folyamán természettudományi kirándulást szerveztünk Budapestre az úti cél 

Füvészkert és a Természettudományi Múzeum volt. Az iskola tanulóinak 50%-a részt vett 

ezen a programon. A zökkenőmentes lebonyolításba a szülők is bekapcsolódtak. 

 Novemberben a 7. és 8. osztályos tanulók a Lóczy Lajos Gimnázium Öveges–laborjában 

jártak Balatonfüreden, ahol természettudományos ismereteiket bővíthették látványos 

kémiai kísérletek, biológiai vizsgálatok elvégzésével. 

http://csicsosuli.hu/doksik/okoiskolai_munkaterv2019.pdf
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 A tél közeledtével immár hagyományosan megszerveztük a téli madáretetést, amelyet 

tanulóink nagy lelkesedéssel és önállóan végeztek.  

 Január hónapban megemlékeztünk a magyarországi németek elűzetéséről. 

 A mozgás fontosságára is igyekeztünk a tanulóink figyelmét felhívni. Hagyományosan 

megrendezésre került az októberi emlékfutás, a Mikulás kupa. Az online oktatás keretében 

színes és izgalmas kihívásokkal és érdekes feladatokkal ösztönözték testnevelőink a 

gyerekeket a sportolásra.  

 A tavasz folyamán tanulóink 5 alkalommal úszásoktatáson vehettek volna részt, azonban 

ebből 3 foglalkozás a kialakult vírushelyzet miatt elmaradt. 

 Az óvodával is törekedtünk az együttműködésre, Ovi-suli program keretében három 

alkalommal a leendő 1. osztályos tanulók ismerkedhettek meg az iskolai élettel.  

 A szülői munkaközösséget és a szülőket több iskolai rendezvényünkön való aktív 

részvételre biztattuk, adventi kézműves foglalkozás, zeneiskolai koncertek, karácsonyi 

műsor, farsangi rendezvény. 

 A gyerekek egészséges életviteli szokásainak kialakítására is nagy figyelmet fordítottunk. 

Már évek óta részt veszünk az „Iskolagyümölcs-programban”.  

 A védőnő több alkalommal ismeretterjesztő előadások keretében próbálta tanulóink 

figyelmét felhívni az egészséges életviteli szokások fontosságára. 

  A DADA- program keretében 2 alkalommal az alsós tanulóink a természetvédelem 

jelentőségével, helyes viselkedési szokások betartásával és a szabályok fontosságával 

ismerkedhettek meg. 

 A karácsonyi kézműves foglalkozásnál, a technika, rajz órák és az iskolai dekorációk 

elkészítésénél a környezettudatosság az elsődleges szempont. 

  A karácsonyi műsor, mint minden évben hagyományos keretek között megrendezésre 

került, amelyen most is szívesen láttuk a falvak lakóit és a kedves szülőket. 

 Március hónapban megszerveztük a Beporzók- napja programsorozatot, melynek csak 

egyes elemeit sikerült megvalósítani a kialakult vírushelyzet miatt. A megvalósított 

programok a következők voltak: rajzpályázat, darázsgarázs készítése. A témára építve az 

Életrevaló 7. szokás mentálhigiénés program elemeinek beépítésével kidolgoztunk egy 

pontszerző játékot, mely elsősorban a környezettudatosságot és a helyes viselkedési 

normák betartását vette figyelembe. 

 A költészet napja online került megrendezésre, akárcsak a Föld napja. 

 A technika, rajz és kézműves szakkör foglalkozásain elsődleges szempont volt a természet- 

és környezettudatosság, sok természetes és újra hasznosítható anyagot használtak a 

kollégák. A gyerekek munkáinak nagy része a természetről, vagy a környezetvédelemről 

szólt.  

 A nyár folyamán induló tematikus táborban is elsődleges szempont a természet- és 

környezettudatosság, mely során a résztvevő gyerekek az indiánok hagyományos életével, 

szokásaival és kulturális hagyományaival ismerkedhetnek meg.  

 A tavasz folyamán elkészítettük az új ökoiskolai pályázatunkat, melyben új célokat és 

vállalásokat fogalmaztunk meg az elkövetkezendő három tanévre, és bízunk abban, hogy 

pályázatunk sikeres lesz és megtarthatjuk ökoiskolai címünket. 

 Az iskolaújságban és az iskolai honlapon, iskola facebook oldalán is beszámoltunk a 

tanévben elvégzett ökoiskolai feladatainkról. 

 

Az ökoiskolai munkatervben megfogalmazott, de elmaradt feladatokat a következő tanév során 

igyekszünk megvalósítani.  
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Balatoncsicsó, 2020. június 02.    

 

 

      Birkásné Dózsa Gabriella    Kereszturiné Semetka Judit 

ökoiskolai munkacsoport vezető                                             igazgató 
    


