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Az éves munka értékelése 

 

Az éves beszámolót az intézményi önértékelés területeihez kapcsolódva az éves munkatervnek 

megfelelően állítottam össze. 

1. Pedagógiai programban magfogalmazott céloknak való megfelelés 

 

A pedagógiai program alapján a tanévre kiemelt feladatok megvalósítása: 

1. Tanulóink környezettudatos szemléletformálása. A feladat teljesítése az Ökoiskolai 

beszámolóban található. 

2. 7 szokás program általi kompetenciafejlesztés: az 1-2. osztályokban tantárgyfelosztásba 

épített órában történik, a felsőtagozaton főként osztályfőnöki óra keretében. 

3. Nemzetiségi identitás erősítése: 

Kiemelt feladatunk a nemzetiségi jelleg erősítése, ennek érdekében pedagógusaink folyamatosan 

képzik magukat. Ebben a tanévben a 3 nemzetiségi pedagógus összesen 75 óra és egy 5 napos 

Németországi továbbképzésen vett részt. 

DSD nyelvvizsga: Idei tanévben összesen 7 tanuló tett írásbeli vizsgát, 6 tanuló szóbeli vizsgát. 

 Az eredmények a következők: 2 fő A2, 4 fő B1 nyelvvizsga szintet teljesített. 

Nemzetiségi tábor:  pályázatot nyújtottunk be a tábor finanszírozására, de sajnos nem kaptunk 

támogatást, így nem került megszervezésre. 

Nemzetiségi programok, versenyek: November hónap elején Márton-naphoz kapcsolódóan 

témahetet szerveztünk. A hét minden napján a Márton- napi hagyományokhoz kapcsolódóan 

érdekes feladatokat találtak az osztályok a gyűjtőzsákjaikban. Ezeket a feladatokat minden 

osztálynak a délelőtt folyamán önállóan kellett megoldani. A hét folyamán nagy figyelmet fordítottunk 

az osztálytermek rendjére, tisztaságára. A hetet értékeléssel zártuk, minden osztály jutalomban 

részesült. Magyarországi németek elhurcolásáról film, Trachtag, Nemzetiségi napon egészíthették ki 

ismereteiket tanulóink nemzetiségi hagyományokról. 

Gyermekeink részt vettek a Pfiffikus Deutsch macht Spass versenyen a veszprémi Dózsa Iskolában. 

14 fős kórusunk vett részt a Városlődi Nemzetiségi találkozón arany minősítést szerzett. Sajnos a 

harmonika zenekar idén sem méretette meg magát Városlődön. Viszont egyéniben a harmonikás és 

az énekes gyermekeink több arany, ezüst és bronz minősítést szereztek. Egy tanuló különdíjat 

kapott a Nemzetiségi POK által meghirdetett Országos Nemzetiségi Rajzversenyen. 

A Veszprém Megyei Iskolaszövetség szervezésében és finanszírozásában négy 8. osztályos tanuló 

vehetett részt a Semmeringbe szervezett kiránduláson. 
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Tantervek:  

Az 1-2. és az 5-6 osztályokban a 2020-as helyi tanterv alapján folyt az oktatás, míg a többi 

évfolyamon a régi tanterv alapján. 

  

Választható tantárgyak:  

 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Össz: 

erkölcstan 15 15 10 5 5 10 6 9 75 

római 

katolikus 

hittan 

4 3 10 1 4 4 3 9 38 

református 

hittan 

2 3 1 1 1 - 2 2 13 

evangélikus 

hittan 

1 1 1 - 1 - 2 - 6 

angol nyelv - - - - 8 3 6 9 26 

 

 

 2. A pedagógiai folyamatok vizsgálata 

2.1.Tervezés: 

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

előző tanév beszámolója alapján (eredmények), meghatároztuk a tanévre vonatkozó kiemelt 

feladatokat.  

A tervek elkészítése a nevelőtestület bevonásával, az éves munkatervben kiosztott feladatokra a 

felelős kijelölése a pedagógusok jelentkezése alapján történt. 

A tanév elején elfogadtuk az éves munkatervet, a belső ellenőrzési és az önértékelési tervet is. 

Szeptembertől az új helyi tantervek alapján indult az oktatás az 1-2. és az 5-6. osztályokban.  

Fokozott figyelmet fordítottunk az új tanterveknek megfelelő tanmenetek elkészítésére. A 

tanmenetekben kidolgozásra kerültek az SNI-s és a BTMN-es tanulókra vonatkozó fejlesztési tervek. 

A tanmenetek lehetőség szerint tartalmazzák a környezeti neveléshez és a fenntartható fejlődéshez 

kapcsolódó kompetenciák fejlesztését is. 

Februárban módosítottuk az idei tanévre vonatkozó és elfogadtuk a következő tanévre vonatkozó 

beiskolázási tervet.  

2.2. Megvalósítás: 

Az intézmény nevelési-oktatási céljai határozzák meg a tanmenetek gyakorlati megvalósításánál 

alkalmazott módszereket. A pedagógiai folyamatok adott tanulócsoportra tervezett, egymásra épülő 

tevékenységek. 

A teljes pedagógiai folyamat követhető a tanmenetekben, a Moza-naplóban és a tanulói 

produktumokban. 
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2.3. Ellenőrzés: 

A belső ellenőrzési tervnek megfelelően történtek az ellenőrzések 

Tanügyigazgatási területen: 

 A tantárgyfelosztásnak megfelelően készült el az órarend a tanév elején, amit októberben 

a magyar szakos kolléga egészségügyi problémái miatti tartós távolléte miatt meg kellett 

változtatni. Az óráit felosztottuk az osztályonként magyar nyelv és irodalomra, a 2-2 órát 

más- más pedagógus vállalta fel. Mindenki nagy hangsúly fektetett arra, hogy minél 

szakszerűbben tudja a tananyagot átadni a tanulóknak. 

 Az egy fő hiányzása miatt a tartós és az előforduló eseti helyettesítések száma magas volt 

a tanév során. Már novemberben két főnél, májusra 11 főnél elérte a 30 alkalmat, 60 órát 

onnantól fizettük a rendkívüli munkavégzést. 

 Ellenőriztük a tanmeneteket, ahol hiányosság volt ott pótoltattuk. A tanmenetek túlnyomó 

többsége renden volt. Rendben elkészültek a tanév elején a törzslapok is. Felhívom a 

különösen a zenetanárok figyelmét az adminisztrációs határidők pontos betartására. 

 A Moza-napló használata egyre zökkenőmentesebb, a pedagógusok nagyrésze napra 

készen vezeti a haladási és a hiányzási részeket is, a hitoktatók és az óraadók esetében volt 

többször elmaradás. 

 A tanév során elkészült szabályzatok: a közalkalmazotti szabályzat, az szülői 

munkaközösség SZMSZ-e, a DÖK SZMSZ-e. A tanév végén a házirend is felülvizsgálatra 

került. 

Frissítésre került a beszerzési szabályzat, a kiküldetési szabályzat és az informatikai 

biztonsági szabályzat is. 

 Tanév elején aktualizálásra kerültek a munkaköri leírások. 

 Igazgatói határozatok: 4 tanuló kapott nemzetiségi német nyelv és népismeret értékelése 

alóli felmentést, mivel korábban nem tanulták a német nyelvet, egy tanuló német nyelv és 

helyesírás értékelése alóli mentességet kapott. 7 tanuló az idegen nyelvi mérésre kapott 

részleges mentességet, nekik a teszt rövidített változatát kell megcsinálniuk. 

 

 

       Nevelés-oktatás területén: 

 

 Beiskolázás: Március végén szülői értekezletet tartottunk a tanköteles korú gyermekek 

szüleinek, másnap a szülők nyílt órákon vehettek részt az 1. és 4. osztályokban. Két 

alkalommal sikerült tartanunk Ovisuli az ovisoknak. 14 gyermeket írattak be áprilisban, 

ebből 1 fő beiskolázási körzeten kívül gyermek.  

 Tankönyvellátás: A következő tanévben is minden tanuló térítésmentesen kapja a 

tankönyveket. Az 1-4. osztályokban tanulónként 9.000 Ft-ot, 5-6. és 8. osztályban 12 000 
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Ft-ot, hetedik osztályban 15 000 Ft keretet biztosítottak a tankönyvek beszerzésére. Az 

osztályra lebontott normatíván felül 5000 Ft támogatást kapunk tanulónként a nemzetiségi 

tankönyvek megrendelésére. Az idei tankönyvrendelést ismét Varga Ágota állította össze.  

Összesen 1.380 ezer Ft értékben rendeltünk tankönyveket a következő tanévre, ebből 50 

ezer Ft SNI-s rendelés.  

 Továbbtanulás: 

A továbbtanulási lapok időben elkészültek, márciusban 6 tanuló élt a módosítás 

lehetőségével. A 20 nyolcadik osztályos tanulónk közül: 

Gimnáziumba: 10 fő (50%) 

Technikumba: 5 fő (25%) 

Szakképző iskolába: 5 fő (25%) vettek fel. 

 Továbbképzések: 

1 fő informatika szak második éve 

1 fő 40 óra nemzetközi továbbképzés nemzetiségi nyelvoktatásban dolgozó 

pedagógusok részére és10 óra Differenciálás lehetőségei a nemzetiségi oktatásban 

1 fő  5 óra tankockák a nemzetiségi nyelvoktatásban,10 óra Differenciálás lehetőségei a 

nemzetiségi oktatásban, 5 óra Nyelvi oktatás megalapozása, élményszerű nyelvtanulás, 5 

óra Fejlesztő értékelés a nemzetiségi oktatásban 

1 fő 5 óra Pályaorientációs képzés 

Az intézményvezető 5 alkalommal vett részt az nemzetiségi pedagógiai intézet által 

szervezett belső kontroll rendszer kialakításáról szóló 5x5 órás képzéseken. 

1 fő Németország 5 nap- Hospitálás Wunsiedel 

1 fő Digitális kompetencia a zeneoktatásban 30 órás képzésen vett részt. 

2022. augusztus 31-én telik le a 7 év 2 főnek, a két kollégának több alkalommal is felhívtan a 

figyelmét a 120 óra teljesítésére. 

 

           Egyéb működéssel összefüggő területen: 

 A munka, baleset és tűzvédelmet a CKC Plusz Bt. látja el. 

Az előírásoknak megfelelő szabályzatok és kockázatértékelések 2021. szeptemberiek. 

A munka és tűzvédelemmel kapcsolatos dokumentumok hatálya: 

Erősáramú berendezések felülvizsgálata: 2025.október 31. 

       felújítás- alagsori épületrész: 2027. szeptember 8. 

Érintésvédelmi felülvizsgálat: 2025.október 31. 

       felújítás-alagsori épületrész: 2027. szeptember 8. 

Áramvédő relék felülvizsgálat: 2021. szeptembertől érvényes 

Szeptemberben, rendben megtörtént a tanévenkénti tűzriadó próba is. 

 A foglalkoztatás egészségügyi szolgáltatás ellátását a Pelso-Med Egészségügyi 

Szolgáltató Bt végzi. 
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 Térítési díjak befizetése a tanév során két alkalommal került ellenőrzésre, az elmaradt 

szülők kiértesítésre kerültek, a befizetéseket pótolták. Az étkezési díjak esetében 

kéthavonként ellenőriztük a befizetéseket, több szülő kapott felszólítást, van olyan, aki több 

alkalommal is. Áprilisban felmértük a térítési díjat fizető szülőknél, hogy ki igényli a csekkes 

befizetést, mivel ennek jelentős a banki költsége. 

2.4. Értékelés: 

Intézményi önértékelések: 

Az első félévben az önértékelési terv szerint 3 fő önértékelése, valamint decemberben az 

intézményvezető önértékelése is megtörtént. Egy pedagógus önértékelése átkerült a következő 

tanévre. 

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, a többórás tantárgyak esetében havi egy jeggyel 

értékeltünk. Az érdemjegyek a Moza-naplóba bekerültek.  Félév előtt az Moza-napló 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 a 

Moza-naplóban.  

Külső értékelések: 

Minősítés:  

Az ősz folyamán volt H.K. sikeres Ped.II minősítése. Januártól átsorolásra került. 

Tanfelügyelet: 

Április 21-én volt az intézményvezetői tanfelügyelet. Ősszel, novemberben várható az intézményi 

tanfelügyelet is. 

 

 

2.5. Korrekció: 

Minden tanévben megtörténik az eredmények elemzése, a fejlesztési területek meghatározása az    

éves munkatervben.  

 

3. Személyiség és közösségfejlesztés 

Az intézmény egyik legfontosabb feladata a közösség- és személyiségfejlesztés kereteinek 

biztosítása. Ennek érdekében nagy hangsúlyt fektetünk a kiemelt figyelmet igénylő tanulók 

fejlesztésére. Kis iskola révén a pedagógusok ismerik tanítványaik családi körülményeit, amely a 

hatékony fejlesztés alapja. Az intézmény beiskolázási körzetében viszonylag sok (89 fő 67%) a több 
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gyerekes család, így egy családból több osztályba is járnak testvérek. Kiemelt figyelmet kap 

iskolánkban a tanulók kulcskompetenciáinak fejlesztése, a tehetséggondozás és felzárkóztatás. 

 Osztályfőnöki tevékenység: Májusban a 2-8.osztályokban felmértük a tanulók viselkedési 

szokásait. Az eredményeket az 1. melléklet tartalmazza. Az eredmények alapján feladataink:  

 a tanítási módszerek megújítása, élményszerűbbé tétele; 

 a szabályok megszegésének csökkentése érdekében a házirend szabályainak 

következetes betartása és betartatása; 

 magas az aránya az osztályokon belül, hogy a gyerekek csak néhány tanulóval 

vannak jóba (ez főként a felső tagozatosokra jellemző), ezért szükséges 

közösségeken belüli együttműködés és kommunikáció fejlesztése; 

 folyamatosan fejlesztésre szorul a gyerekek konfliktusmegoldó képessége; 

 etikus magatartás, udvariassági szokások (köszönés, megszólítás, trágár szavak 

használata, segítségadás) fejlesztése; 

 a környezet tisztaságának folyamatosmegkövetelése, rongálás és a higiéniás 

szabályok betartásának; 

 szülők tájékoztatása az informatikai eszközök használati szokásairól és 

veszélyeiről; 

  

 Életrevaló program: Az alsó tagozatban a 2020-as helyi tantervbe beépítettük a „Hétszokás” 

órákat, ahol a gyerekek heti egy órában foglalkoznak életvezetési kompetenciák fejlesztésével. A 

felső tagozatban az osztályfőnöki óra keretében és tanórákon is használják a módszert. Az első 

két évfolyamban a tanítók hasznosnak ítélték, hogy plusz órában tudják fejleszteni a gyerekek 

képességeit. 

 Mozgásterápia: A pedagógia programnak megfelelően az első osztályban heti 2 órában 

mozgásterápiás foglalkozást tartunk a gyerekeknek a testnevelés óraszámba beépítve. A 

foglalkozások célja: azoknak az alapmozgásoknak a pótlása, amelyek a gyermek fejlődése alatt 

kimaradtak vagy rosszul rögzültek.  

 A napközi: 1-4. osztály összevontan (1.o 5 fő, 2.o 6 fő, 3.o 12 fő, 4.o 2 fő) a tanévben 25 tanuló 

vette igénybe. 

 Tanulószoba:5-8. osztályok összevontan állandó tanulószobás 21 tanuló, ezen kívül a gyerekek 

délutáni elfoglaltságainak függvényében vannak olyan tanulók, akik csak egy-egy napon maradnak 

a foglalkozásokon.(5.o 3 fő, 6.o 4 fő, 7.o 7 fő, 8.o 7 fő) 

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

logopédiai foglalkozások heti 2 órában zajlottak (4 elsős és 3 másodikos tanuló részvételével). A 

tanulási nehézségekkel küzdő tanulóinknak az első félévben heti 19 óra fejlesztő foglalkozásokat 

biztosítunk, tanulási nehézséggel küzdő tanulók száma 25 fő a tanulók 19 %-a (SNI-11 fő, BTM- 16 

fő), függőben még 4 már korábban beadott vizsgálati kérelem. 
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A felső tagozaton heti 1-1 órában tartunk felzárkóztató foglalkozást (korrepetálást) magyar, 

matematika és természettudományos tantárgyakból. 

A tanmenetek tartalmazzák az SNI és BTMN-s tanulók egyéni fejlesztési terveit a különböző 

tantárgyakra vonatkoztatva. Az érintett tanulók értékelését személyra szabottan a szakértői 

vélemények megfelelően végezzük. 

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

foglalkozást tartottunk magyar nyelv és irodalom és matematika tantárgyakból (16-16 fő 

részvételével). A központi írásbelire ebben a tanévben 16 fő jelentkezett. A második félévtől a 7. 

osztályosoknak van lehetőségük készülni a továbbtanulásra, felvételire. Ebben a tanévben heti egy 

órát biztosítunk a 7-8. osztályos tehetséges tanulóinak felkészülni a DSD nyelvvizsgára. 

 Gyógytestnevelés: Idei tanévben gyógytestnevelési foglalkozásokat a rászoruló gyerekek 

részére. 8 tanuló vesz részt a foglalkozásokon. A foglalkozásokat a Klebelsberg Központ 

Veszprémi Tankerülete finanszírozta. 

 Szakkörök: Ebben a tanévben a jelentkezések miatt a természetvédelmi (10 fő), a kézműves 

szakkört (18 fő) és a sportkört (8 fő) tudtuk elindítani. 

 Az egészséges és környezettudatos életmódra nevelés az ökoiskolai beszámolóban található. 

Közösségfejlesztés: 

A közösségfejlesztő tevékenység az intézmény hagyományaival és a tanulók személyes 

kompetenciáival összhangban történik. 

 

Iskolai rendezvények:  

Az idei tanévben is részt vettünk a Lázár Ervin Programban: 
 

1. osztály : Kabóca Bábszínház: Az aranyszőrű bárány    2022. május 26.  Zánka 

2. osztály : Kabóca Bábszínház: Az aranyszőrű bárány    2022. május 26.  Zánka 

3. osztály : Petőfi Színház: A két Lotti                                2022. január 17. Veszprém 

4. osztály : Budapesti Filharmóniai Társaság: Kezdetben vala a zene…  

                                                                                 2021. november 18.  Balatonfüred 

5. osztály : Zsidó Kiválóságok Háza: „Hogyan kapjak Nobel díjat?” c. foglalkozás és  

                  „Einsteintől napjainkig – Zsidók és csúcstechnika” c. kiállítás 

                                                                                      2022. február 21. Balatonfüred 

                  Petőfi Színház: Hagymácska                            2022. március 7. Veszprém 

6. osztály : Fővárosi Nagycirkusz : Cirkománia                2021. október 11. Budapest 

7. osztály: Budapesti Filharmóniai Társaság: Magyarnak lenni…  

                                                                                 2021. november 18.  Balatonfüred 
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8. osztály: Magyar Állami Operaház : Operakoktél      2021. október 13. Budapest 

2022. márciusig a programok megszervezését a pandémiás helyzethez igazítottuk. 

- Szeptember utolsó hetében Benedek Elek emlékére mesenapok és mesevetélkedő volt 

alsó tagozatban. 

- október 5-én Robotika bemutató volt a DJP program keretében 

- október 4. - a Zene világnapja alkalmából a zeneiskolai tanárok bemutató 

       -    október 21. 5. óra - Emlékfutás 1956 m  

-     október 22. 1956.október 23-i megemlékezés – 5. osztály Lakatos Mónika 

- november 2. hetében Márton-nap alkalmából témahét volt.  

- november 11-én Simon Zsuzsanna pályaválasztási motivációs tréninget tartott 8. 

osztályosok részére 

- december 6. – Mikulás – Az alsósok egy bábelőadást követően kapták meg csomagjaikat. 

A felsősök osztályonként egy virtuális szabadulószoba feladatait oldották meg. Majd a 

megoldást felhasználva a tudták kinyitni a „kincses ládát” mely a csomagjaikat rejtette. 

- december 21. – osztálykarácsonyok 

- január- A tapolcai Széchenyi Középiskola pályaválasztási tájékoztatója 

- január 19-e filmvetítés a felső tagozatos osztályoknak a magyarországi németek 

elhurcolásának emléknapja alkalmából. 

- osztályfarsang 

- március 15-i megemlékezés-7. osztály Dombi Gábor 

- Ovisuli foglalkozások 

- április 25-28 Fenntarthatósági témahét 

- április 29. Trachtag 

- május osztálykirándulások 

- június Nemzeti Összetartozás Napja-zenetanárok szervezésében 

- DADA 3-4. osztályosok részére 3 alkalommal 

-  Fizibusz 

-  Pályaorientációs nap 

-  Egészségmegőrző Nap 

- Nemzetiségi nap 

-  János vitéz előadás 

-  Bazaltiskola workshop 

 

4. Az intézményben folyó pedagógiai munkával összefüggő eredmények: 

 A tanév rendjére vonatkozó miniszteri rendeletnek megfelelően elkészített éves munkaterv alapján a 

181 tanítási napot teljesítettünk. A pedagógiai programunk egyik prioritása a tanulás-tanítás 
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eredményessége. Az eredmények elemzése arról ad információt, hogy milyen irányú fejlesztésre, 

változtatásra van szükség a pedagógiai folyamatokban. 

 

A DIFER mérést idén az első osztályban nem kellett egy tanulónál sem elvégezni.  

 

A 2021.évi német nyelvi mérés eredményei: 

6. osztály: átlag 66%, 19,8 pont, a 11 tanulóból 4 nem érte el a minimum (60%)-os szintet. 

Országos átlag: 19 pont 

8. osztály: átlag 54%, 21,6 pont, a 9 tesztet írt tanulóból 7-en nem teljesítették a minimumszintet. 

Országos átlag:24,4 pont 

 

 

 

Országos kompetenciamérés 2021-es eredményei: 

 MATEMATIKA  

Évfolyam  Iskolai átlag  Országos átlag  Városi átlag  Községi átlag  

6.  1398 1468 1450 1428 

8.  1569 1609 1580 1548 

SZÖVEGÉRTÉS  

Évfolyam  Iskolai átlag  Országos átlag  Városi átlag  Községi átlag  

6.  1409 1478 1458 1427 

8. 1584 1590 1561 1523 
 

A tavalyi tanévben 8. osztályos tanulók a városi átlag körül teljesítettek, míg a tavalyi tanévben 6 

évfolyamosok a községi átlag alatti teljesítményt mutattak, ez valószínűleg részben betudható az 

online oktatás alatt mutatott tanulói teljesítményeknek. 

 

 

 

A NETFIT eredmények: 

 

2022-es 

mérés 

Országos átlag 

(egészségzóna) 

Intézményi átlag 

(egészségzóna) 

Testtömeg-index 71% 78,9% 

Testzsír százalék 65% 75% 

Állóképességi 

ingafutás 

50% 48,1% 

Ütemezett 

hasizom 

91% 96,4% 
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Törzsemelés 52% 84,5% 

Ütemezett 

fekvőtámasz 

67% 60% 

Kézi szorítóerő 57% 46,9% 

Helyből 

távolugrás 

71% 94,2% 

Hajlékonyság 60% 74,5% 

 

 

2021/2022. tanév 

 

 

Egészségzóna 

 Fejlesztés szükséges 

Fokozott fejlesztés 

szükséges 

Osztályok 5. 6. 7. 8. 

Testtömeg-

index 

Fiú 50% 50%  40% 40% 20% 75% 25%  82% 9% 9% 

Lány 89%  11% 89% 11%  67% 11% 22% 100%   

Testzsír 

százalék 

Fiú 50% 50%  40% 60%  100%   80% 20%  

Lány 75% 25%  88% 12%  67% 22% 11% 83% 17%  

Ingafutás 

 

Fiú 50% 50%  40% 60%  67% 33%  50% 30% 20% 

Lány 63% 25% 13% 44% 56%  56% 22% 22% 17% 67% 17% 

Hasizom Fiú 100%   100%   100%   90% 10%  

Lány 89% 11%  100%   100%   100/   

Törzsemelés Fiú 100%   100%   50% 50%  82% 18%  

Lány 89% 11%  89% 11%  67% 33%  100%   

Fekvőtámasz Fiú  100%  80% 20%   100%  64% 36%  

Lány 50% 50%  78% 22%  63% 38%  67% 33%  

Kézi 

szorítóerő 

Fiú 100%   75% 25%  33%  67% 27% 55% 18% 

Lány 56% 22% 22% 38% 50% 12% 38% 38% 25% 33% 34% 33% 

Helyből 

távolugrás 

Fiú 100%   75% 25%  75% 25%  100%   

Lány 88% 13%  100%   100%   100%   

Hajlékonyság Fiú 100%   60% 40%  67% 33%  91% 9%  

Lány 50% 50%  89% 11%  63% 38%  78% 22%  
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Osztály Mérések 

száma 

összesen 

Egészségzóna Fejlesztésre 

szorul 

Fokozottan 

fejlesztésre 

szorul 

5. 94 68 22 4 

6. 121 91 28 2 

7. 109 74 26 9 

8. 167 125 33 9 

Iskolai 

átlag 

491 358 

72,9% 

109 

22,2% 

24 

4,9% 

  

 

5. osztály 

Fejlesztendő: 

Lányok –ingafutás, kézi szorítóerő, 

Fiúk- fekvőtámasz 

 

6. osztály 

Fejlesztendő: 

 Lányok – ingafutás, kézi szorítóerő 

 Fiúk –hajlékonyság 

7. osztály 

Fejlesztendő: 

 Lányok – ingafutás, kézi szorítóerő, hajlékonyság 

 Fiúk- kézi szorítóerő, ingafutás  

 

Központi felvételi eredményei: 

 Magyar Matematika Összesen 

Iskolai átlag: 30,44 25,19 55,63 

Országos átlag: 30,01 22,66 52,52 
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Lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók: 

Tanév végén a felső tagozatban  1 fő lemorzsolódással veszélyeztetett tanuló volt. 

 

3, 0 átlag alatt teljesített tanulók:  

5. osztály - 

6. osztály - 

       7. osztály: 1 fő(2,85) 

8. osztály:- 
 

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

 

Versenyeredmények: 

 

ÁLTALÁNOS ISKOLA:  

 

Erzsébet királyné meseíró pályázat- Nyirád- 1. helyezés 

 

Köztársaság Kupa- Veszprém 

    kislabdahajítás  VIII. helyezés 

  

Körzeti Mezei Futóverseny –Balatonfüred   

                        I. korcsoport  IV. helyezés 

                       II. korcsoport  VI. helyezés 

                              VII. helyezés 

                               IX. helyezés 

 

 Országos Vers- és Prózaíró, Fotó és Diaporáma Verseny 

            prózaírás 2. hely 

                versírás 3. hely 

 

 Országos Nemzetiségi Rajzverseny-  különdíj 

 Bakonykarszt- Víz Világnapja alkalmából kiírt rajzverseny-3. hely 

      

 Atlétika Körzeti Verseny Veszprém 

   III. korcsoport egyéni összetett  5. hely 

   IV. korcsoport  egyéni összetett 3. hely 

    távolugrás    1. hely 

    súlylökés   3. hely 
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       kislabdahajítás   2. hely 

Kisiskolás Atlétika Körzeti Tihany 

  Fiú csapat IV.hely 

egyéni összetett II.hely 

 Lány csapat II. hely 

 egyéni összetett III. hely 

 

Kisiskolás Labdarúgás- Tihany 

 fiúcsapat  II. hely 

 

Atlétika Megyei- Veszprém 

súlylökés  II.hely 

 távolugrás III.hely 

 

Városlődi Nemzetiségi Találkozó 

Énekkar  arany minősítés 

harmonika arany 

harmonika arany 

harmonika ezüst 

harmonika ezüst 

harmonika bronz 

ének  arany 

 ének trió arany 

ének trió ezüst 

 

Tanév végi tantárgyi eredmények: 

 

Tantárgy 2020/2021.tanév 2021/2022.tanév 

Magyar nyelv   

Irodalom 

3,84 

3,93 

3,87 

4,3 

Matematika  3,8 3,73 

Nemz. német nyelv és irodalom 3,75 3,69 

Környezetismeret 4,35 4,22 

Nemz. német népismeret 4,69 4,8 

Történelem 3,5 4,1 

Digitális kultúra 4,6 4,5 

Informatika 4,55 4,37 
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Természettudomány 4,4 4,52 

Fizika 3,89 3,63 

Biológia 4,09 4,15 

Kémia 4,09 4,2 

Földrajz 3,92 3,98 

Etika/ Hit és erkölcstan 4,91 4,92 

Ének-zene 4,84 4,8 

Vizuális kultúra, rajz 4,68 4,77 

Életvitel, technika 4,68 4,84 

Testnevelés 4,26 4,23 

Angol 4,38 4,43 

 

 

Magatartás, szorgalom és készségtárgyak nélküli átlag:4,14 

Hiányzások száma nagyon magas volt a tanév során 17,35 nap/ fő(tavaly 15,03 nap/fő, tavaly előtt 

6,8 nap/fő) Kitűnő tanulók száma: 8 fő 

5. Belső kapcsolatok, együttműködés, kommunikáció 

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

általános iskolában működik, saját munkaterv alapján. Munkatervüket az intézményi célok 

figyelembevételével alakítják ki minden évben.  

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 és telefonon is. 

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

minden információról, ennek érdekében a munkaközösség-vezető egy zárt csoportot hozott létre.  Az 

iskolavezetés főként elektronikusan és telefonon tartja a kapcsolatot a kollégákkal, valamint a 

munkaközösség-vezető által.  

A két munkaközösség egyeztett a programok lebonyolításáról, az esetleges ütközések elkerülése 

érdekében.  

Az intézményben folyamatos az egy osztályban tanító pedagógusok közötti szakmai tapasztalatok 

cseréje. 

Pedagógus csoportok főként a különböző programok megszervezésére, feladatok elvégzésére 

jönnek létre. A program koordinátorán múlik az, hogy mennyi kollégát von be a feladat megoldásába. 

Belső tudásmegosztás főként az életrevaló program tapasztalatainak rendszeresen megbeszélésére 

és a továbbképzésen részt vevők által a hasznosnak ítélt információk továbbadására jön létre. 

Értekezletek összehívása célszerűségi alapon történik, a pedagógusok előzetesen elektronikus levél 

formájában kapják meg az értekezlet témájához kapcsolódó, az alapos döntéselőkészítés miatt a 

szükséges dokumentumokat. 
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Mindkét munkaközösség-vezető aktívan részt vesz az intézményi önértékelési csoport munkájában, 

óralátogatásokon, értékelési feladatok elvégzésében. 

Információkat szolgáltat minden érdeklődőnek az iskola honlapja, zárt Facebook csoportja és a 

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

iskolaújság.. 

 

6. Az intézmény külső kapcsolatai 

A pedagógusok és az intézmény tanulói is részt vesznek a különböző helyi és regionális 

rendezvényeken. 

Harmonikás növendékeink: 

Hidegkúton Öregek napján, Húsvéti Vásáron, Civil majálison és Kulturális esten Tótvázsonyban,  

Botev Jótékonysági koncerten és Magyarországi Németek Gáláján  A Gizella Napokon 

Veszprémben.  

 

Gordonkások: 

Budapesten a Járdányi Emlékkoncerten 

 

Magánénekesek: 

Balatonakali szüreti felvonulás, online karácsonyi műsoron,  

Kulturális Központ Veszprém Koraszülöttek Világnapi rendezvényén, 

Balatonfüreden az online Advent fényei rendezvény, Krisztus Király Plébánia Templom 

Betlehemes játék, kiállítás megnyitón és koncerten az Arácsi Népházban. 

Kapcsolat a szülői házzal: 

 Az 1. osztályban augusztus végén a többi osztályban október elején, valamint minden osztályban 

február elején megtartottuk a szülői értekezleteket. Sajnos a járványhelyzet miatt a novemberi nyílt 

napokat a nem tudtuk megszervezni, helyette az első osztályban március végén jöhettek be az 

érdeklődő szülők. A szülők tájékoztatása főként a Moza-napló útján illetve elektronikusan történik. 

A lemaradó tanulók szülei félév és év vége előtt külön értesítést kapnak. Szeptemberben a szülői 

munkaközösség új vezetőt választott Pálffy-Kiss Marianna lett az új SZM elnök.  

 

Kapcsolat az óvodával: 

Márciusban szülői értekezletet tartottunk a nagycsoportos óvodások szüleinek, majd nyíltórán 

vehettek részt a leendő első osztályos tanítónál és az első osztályban is. 

A járványhelyzet miatt csak két ovisulis foglalkozások tudtunk megtartani.  
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Védőnői és iskolaorvosi szolgálat: 

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

munkatervben eltervezett foglalkozást megtartott. Megtörtént a gyerekek iskolaorvosi, védőnői és 

fogászati szűrése is.  

 

Helyi Nemzetiségi Önkormányzatok: 

Balatoncsicsói Német Nemzetiségi Önkormányzat finanszírozta a balatoncsicsói harmonikás 

gyerekek (3 fő) zeneiskolai térítési díját 42 000 Ft értékben és 20 000 Ft jutalomkeretet biztosított a 

német nyelvből tehetséges gyerekek támogatására.  

A Szentjakabfai Német Nemzetiségi Önkormányzat finanszírozta 1 fő harmonika oktatásának térítési 

díját 14 000 Ft értékben. 

 

Országos Nemzetiségi Önkormányzat és az UMZ-vel: 

Folyamatos kapcsolatot tartunk fenn az Országos Nemzetiségi Önkormányzattal és a Módszertani 

Központtal. Az igazgató ebben a tanévben 5 alkalommal vett részt online műhelymunkán a belső 

kontrollrendszerrel és az költségvetéstervezéssel kapcsolatosan.  

 

Balatonfüredi Rendőrkapitányság: 

A tanév során három alkalommal tartott foglalkozást a rendőrség szakembere a DADA program 

keretében a 3-4. osztályos tanulóinknak. 

 

Család- és Gyermekvédelmi Központ: 

Havi rendszerességgel, minden hónap első hétfőjén tart fogadó órát iskolánkban Hujber László 

családvédelmi felelős. Évente rendszeresen adatokat szolgáltatunk a gyermekvédelmi 

beszámolóhoz. 

 

7.  Pedagógiai munka feltételei: 

7.1. Tárgyi, infrastrukturális feltételek: 

A 2021-es évre az EMMI-től hangszertámogatásként 943 000 Ft-t támogatást kaptunk, amelyet 

hangosító berendezésre, kottaállványokra, kottákra és a gordonkákhoz húrkészletekre költöttünk 

el, a támogatás elszámolása decemberben megtörtént. 

Felújítási támogatásra 2021-ben 4,9 milliót 2022-re 9,7 milliót kapott a fenntartó. 

A 2021-es támogatásból került finanszírozásra 485 ezer Ft ereszcsatorna tisztítása, lombfogó 

hálóval való lefedése, 704 ezer Ft értékben a folyosói lambéria lakkozása, ajtók festése, 799 ezer 

Ft értékben WC, mosdó és piszoárok cseréje, 2,9 millió az alsószint elektronikus hálózatának 

felújítása. A 2022-es támogatásból folytatódik az alsó szint elektromos hálózatának korszerűsítése. 

Ősszel újra adtunk be ausztriai nyelvi táboros pályázatot a Bethlen Gábor Alapkezelőhöz 2,5 millió 

forintértékben, ami sajnos nem nyert. 
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A nyár folyamán megtörtént két tanterem bővítése. A tervezés 30 e, a tűzvédelmi terv 100 e Ft-ba 

került. A beépítésre került anyagok összköltsége 1.833 e Ft volt, munkadíjat nem kellett fizetni, a 

munkálatokat főként a nazarénus közösség tagjai végezték el. Köszönet a közösségnek érte. 

Szintén támogatta iskolánkat a kővágóörsi Szőke Tüzép, ahonnan az anyagokat nagyker áron 

kaptuk, valamint Péringer Antal, aki ingyenesen szállította el a bontásból származó sittet. 

A megnövekedett létszám miatt vásároltunk asztalokat és székeket is 518 e Ft értékben, a 

tanáriban kicseréltünk asztalokat 92 e Ft értékben. Irattároló szekrényeket készített az iskolatitkári 

irodába, szintén ingyen, amelyhez az anyag 130 e Ft-ba került. 

A tanév során a szakmai munka támogatására vásároltunk 4 db Dell laptopot (480 000 Ft).  

RRF-1.2.2-2021-2021-00001 projekt keretében minden pedagógus (összesen 21 fő) kapott 

használatra laptopot. Megtörtént a zongorák hangolása (75 e Ft) és felújításra került 3 tanteremben 

az aktívtábla projektora is 150 e Ft értékben. A második félévben vettünk 10 db nemzetiségi ruhát 

(300 e. Ft). A június 13-i ülésén a képviselőtestület elfogadta, hogy július 1-től minden teljes 

munkaidős közalkalmazott havi rendszerességgel 20 000 Ft munkáltatói bérkiegészítést kapjon. 

Természetesen a részmunkaidősök a munkaidő arányában. 

 

7.2. Személyi feltételek: 

Tanulók: 

Általános iskola: 

Az előző tanév végén kimenő nyolcadik osztály létszáma 11 fő, a beiratkozott első osztályosok 

létszáma 20 fő volt. Nyáron beiratkozott tanulók: 5 fő 3.o, 2 fő 1.o, 1 fő  8.o., 1 fő 2.o, 1 fő 5.o, 1 fő 

7. osztályos, október 18-án a zánkai iskolából átiratkozott 1 fő 2.osztályos tanuló. A nyár folyamán 

távozott a 6. osztályból 1 fő Székesfehérvárra. Október elején távozott költözés miatt 1 fő a 3. 

osztályból és 1 fő az 5. osztályból, ők az ostorosi iskolában folytatják tanulmányaikat 

Jelenleg két tanulónak szünetel a jogviszonya ők Dubaiban teljesítik tankötelezettségüket. 134 

tanulóval kezdtük a tanévet, tényleges létszám 132 fő, októbertől 131 fő. Március 21-től az Ukrajnai 

háború miatt két tanuló érkezett az 1. osztályba és a 2. osztályba került a tudása alapján. Tanév 

végi létszám:133 fő Ebből sajátos nevelési igényű tanuló 11 fő (1 fő 1. osztályos, 3 fő 3. osztályos, 

3 fő 5. osztályos, 3 fő 6. osztályos, 1 fő 7. osztályos). Gyermekvédelmi kedvezményben részesül 3 

fő. Hátrányos helyzetű 2 fő. 

Helyben lakó tanulók száma 31 (23 %), bejáró tanulóké 102 fő (77 %), ebből körzeten kívüli tanuló 

36 fő (27%) 

Zeneiskola:  

Növendékek száma: 133 fő 

zongora tanszak:64  fő,  

fuvola tanszak: 10 fő 

furulya: 8 fő 

gordonka: 11 fő 
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harmonika: 19 fő 

magánének: 21 fő 

 

Osztályok: 

 osztálylétszám 

tanév végén 

ebből 

SNI-s 

ebből 

BTMN-s 

1. 22+1 1  

2. 22+1  3 

3. 22 3 2 

4. 7  3 

5. 11 3  

6. 14 3 3 

7. 13 1 3 

8. 20  2 

Össz: 131+2 11 fő 16 fő 

 

Dolgozók: 

13 főállású pedagógussal ebből 1 fő gyermekgondozási szabadságon lévő, 1 részmunkaidős, 5 

óraadóval, egy iskolatitkár és két takarító / konyhás/ munkakörben foglalkoztatottal kezdtük a 

tanévet. Az 5. osztály osztályfőnöki teendőit L.M. látta el.  

Óraadók: angol nyelvet, fizikát, gyógypedagógiai fejlesztő foglalkozásokat tart az SNI-s 

gyerekeknek, történelem és informatika órák. 

Október 11-től, június 1-ig hiányzott a magyar szakos kolléga, akinek az óráit tantárgyanként 

szétosztva láttuk el. Március 21-től új iskolatitkár látja el az iskolatitkári feladatokat az előző 

felmondása miatt. 

 

Zeneiskola: 

Zeneiskolánkban öt teljes munkaidős, két részmunkaidős és egy óraadó pedagógus dolgozik.  

 

7.3. Szervezeti feltételek:  

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

Októberben a statisztika és a DIFER létszám felvitele az informatikai felületre, márciusban a 

kompetenciamérés, nyelvi mérés létszámainak felvitele, februárban és júniusban a lemorzsolódási 

statisztika lejelentése megtörtént. 

Októberben az októberi statisztika alapján elkészült a normatíva igénylés korrigálása.   

Januárban benyújtásra került a 2022-es év normatív támogatási igény a MÁK-hoz. 
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A minősítés, ágazati pótlék 10%-os emelése, minimálbér emelkedése és a soros lépések miatt 

történtek átsorolások. 

MÁK ellenőrzés- 2020. szeptembertől-2021. májusig fenntartó és intézményi szabályzatok ellenőrzése. 

Követőellenőrzés 2022. májusban. 

    MÁK- 2020-as év normatíva igénybevételének ellenőrzése 2021. július. 

 

Zeneiskola: 

Továbbra is négy telephelyen működik intézményünk, a székhelyen kívül Tótvázsonyban, Révfülöpön 

és Zánkán a helyi általános iskolákban. 

A térítési díj már második éve 14 000 Ft volt. A térítési díjak egyrésze időben befizetésre került, de 

mindkét félévben voltak elmaradt térítési díjak. Ebben a tanévben 13 fő alapvizsgázott (5 fő-zongora, 

1 fő magánének, 5 fő harmonika, 2 fő fúvós).  

A növendékek közül 8 tanuló a zenekarban teljesíti az óraszámát.  

 

Személyi feltételek: 

A következő tanévre várhatóan óraadóként folytatja munkáját 1 fő zongoratanár. A GYED-en 

lévő pedagógus augusztustól ismét munkába áll. Az óraadók várhatóan továbbra is folytatják 

munkájukat szeptembertől. 

 

Tárgyi feltételek: 

A nyári időszakban az alsó szint elektromos felújítási munkálatainak elvégeztetése lesz a fő 

feladat. A szertár helységének kialakítása és a tantermek tisztasági festése. Augusztusban 

elvégzendő feladat zongorák hangolása. 4 db kezdő fuvola vásárlása. 

 

 

 

 

 

Balatoncsicsó, 2022. június 21.    Kereszturiné Semetka Judit 

         igazgató 


