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Tanév végi beszámoló 

2019/2020 tanév 
Kossuth lajos Evangélikus Általános Iskola és AMI 

 
 

Kérjük, hogy a beszámoló kitöltésénél az alábbi szempontokat tartsák szem előtt. A 
beszámoló releváns szempontjai esetében szerepeljen az intézményi munkatervben 
előirányzott főbb feladatok felsorolása. Szerepeljen azok megvalósulása is. Ha valamelyik 
tervezett elem részben valósult meg, vagy nem sikerült megvalósítani, akkor szerepeljen, 
hogy milyen intézkedések tervezése várható ennek kapcsán. A megfelelő helyeken utalunk 
is rá, hogy kötelező munkatervi elemről van szó. 
 
A beszámolóban vannak olyan szempontok, amelyek nincsenek a NOB által elfogadott 
munkatervi elemek között. Természetesen ezek is fontosak az intézmény tényleges 
munkája, működése szempontjából, így ezek kitöltése is szükséges. 

 
Együttműködését, segítségét előre is köszönjük! 

 
A munkatervben, tanév helyi rendjében leírt szünetek, nevelés nélküli munkanapok, 

áthelyezett munkanapok, egyházi ünnepek, kiemelt rendezvények, táborok, 

versenyek, nyílt napok, fogadóórák, szülői értekezletek tervezés szerinti 

megvalósulása. (Munkatervi szempont)  

(rövid, pár mondatos beszámoló; ha van olyan téma, amely nem releváns, nem kell kitölteni) 

Az iskolai és a munkaközösségi munkatervekben tervezett és elfogadott események a 

tervezésnek megfelelően megvalósultak. 

Tantestületi és munkaértekezletek bemutatása. Nevelőtestületi értekezletek 

tervezett és megvalósított időpontja, témája (Munkatervi szempont)  
A nevelőtestületi értekezletek a munkatervünk szerint valósultak meg. Minden hónap első 

hétfőjén kibővített vezetőségi ülést, míg minden hónap második hétfőjén tantestületi 

értekezletet tartottunk. Ezek témája az elvégzett feladatok értékelése, illetve az aktuális 

kérdések, előttünk álló feladatok megvitatása, egyeztetése volt. 2020.01.27-én tartottuk az I. 

félévet lezáró, míg 2020.06.18-án a tanévzáró nevelőtestületi értekezletet. A tantermen kívüli 

oktatás időszakában (2020. 03.16. tán) Április 20-án és május 11-én TEAMS videós 

értekezletet tartottunk külön az 1-4. évfolyamon, majd külön a 5-8. évfolyamon tanítóknak. 

Pedagógusok előmeneteli rendszerével kapcsolatos események, eredmények 

(Munkatervi szempont) 

Ebben a tanévben 4 pedagógus jelentkezett a minősítő eljárásba. 1 tanító minősítése már 

lezajlott, 3 tanító minősítését októberben folytatják majd le. Mindenki a Ped.II. kategóriába 

kerülést célozta meg.  
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Személyi feltételek (Munkatervi szempont) 

(rövid, pár mondatos beszámoló; ha van olyan téma, amely nem releváns, nem kell kitölteni) 

Pedagógusok, nevelő-oktató munkát segítők, gazdasági-technikai dolgozók 

számának és felekezeti megoszlásának alakulása 

A dolgozói átlagos statisztikai létszám 86 fő 2019.10.01-én. Összetétel szerint ez 61 fő 

pedagógus, 10 fő nevelő-oktató munkát segítő és 15 fő technikai dolgozót jelent. 

Személyi változások a beszámoló által érintett időszakban 

A dolgozói átlagos statisztikai létszám 86 fő 2019.10.01-én. 2020.02.01-én az átlagos 

statisztikai létszám 81 fő. Ezen időszakban 2 fő pedagógus nyugdíjba ment, 1 fő 

iskolapszichológus, 1 fő iskolatitkár, 2 fő nyugdíjas technikai dolgozó jogviszonya megszűnt. 

2020.07.01.-én a dolgozói átlagos statisztikai létszám 76 fő. Ezen időszak alatt 3 fő 

részmunkaidős határozott munkaidejű pedagógus, valamint 3 fő teljes munkaidős határozott 

munkaidejű technikai dolgozó távozott. 

Szakos ellátottság alakulása 

Iskolánkban 100%-os a szakos ellátottság 

Továbbképzések (Munkatervi szempont) 

EFOP-3.3.7-17-2017-00041 pályázat keretében 40 órás továbbképzésen 20 pedagógus szerzett 

akkreditációt. 4 pedagógus 120 órás módszertani továbbképzéseken vett részt. 

 

Tárgyi feltételek (Munkatervi szempont)  

(rövid, pár mondatos beszámoló; ha van olyan téma, amely nem releváns, nem kell kitölteni) 

Épület állapota 

Az épület öt jól elkülöníthető különböző időpontban épült épületrészből áll. Ebből következően 

az állapota is ezt tükrözi. "A" épület a főépület. Korszerűsített világítás és fűtés rendszerrel 

ellátott, külső hőszigetelése megoldott. Az aulája 2019-ben lett felújítva. "B" épületben az 

építése óta csak a külső nyílászárók cseréje és fűtés korszerűsítése történt meg. Hamarosan 

felújításra szorul. "C" épület külső hőszigetelése nincs megoldva. "D" épület a legújabb 

épületrész, állapota minden tekintetben megfelelő. "E" épület építése óta csak a felső szint 

tetőtéri ablakainak a cseréje valósult meg.  

Eszközellátottság, beszerzések, selejtezések 

A pedagógiai program végrehajtásához szükséges nevelő-oktató munkát segítő eszközök és 

felszerelések biztosítottak.  

A tanév során jelentősebb értékkel bíró tárgyi eszközök:  

Az iskola területén kialakított új tankert felszereltségének beszerzése, valamint ingatlanvásárlás.  

Az informatikai fejlesztési pályázat keretében interaktív táblák, és az elöregedett számítógépek 

helyére új gépek, laptopok lettek beszerezve.  

A művészetoktatással kapcsolatban egyházi eszközpályázatból ruházat, kellékanyagok és 

hangszerek lettek beszerezve. 

A közeljövőben számítógép állomány korszerűsítése továbbra az iskola céljai között szerepel. A 

4 évnél régebb óta használt számítógépek 35 %-os arányt képviselnek.  
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A selejtezésben legnagyobb arányban (30-30 db) régi elavult 8-15 éves számítógépek és 

monitorok szerepelnek. A selejtezett eszközök között jórész 10 évnél régebbi iskolai 

beszerzések szerepelnek. 

Működtetési igények a beszámolási időszakra vonatkozóan 

A tanév során a működtetés forrása biztosítva volt. Mind a személyi, mind a dologi kiadásokat 

költségvetésünk fedezte. 

Fejlesztési tervek időarányos megvalósulása 

Évente önerőből legfeljebb egy felújítási munkálatot tudunk tervezni, természetesen a 

bekerülési értéktől függően. A tanév során az általános karbantartási munkálatok mellett, az 

iskola aulájának új arculati fejlesztése valósult meg saját forrásokból. Iskolai gyakorlókert 

került kialakításra. Ehhez területvásárlásra és eszközfejlesztésre volt szükség előzetesen. 

Fejlesztéseinket alapvetően pályázati forrásból szeretnénk megvalósítani. Az iskola 

legfontosabb fejlesztési feladata az „E” épület teljes kazánház felújítása, nyílászárók és 

világítás cseréje, a tantermekben álmennyezetek építése. A beruházás egyházi beruházási 

támogatásból a tanév második felében elkezdődött. 

Külső források bevonása az intézményfejlesztésbe, egyházi és állami pályázati 

eredmények (Munkatervi szempont) 

A 2019. évben egyházi eszközfejlesztési pályázaton 20 millió Ft támogatásban részesült 

iskolánk. A támogatási keret teljes összegben felhasználásra került a tanév során. Laptopok, 

számítógépek, interaktív táblák, számítógép alkatrészek és kiegészítők, valamint számítógépes 

demonstrációs eszközök, szoftverek kerültek beszerzésre. 

Eszközfejlesztési pályázaton 17 millió Ft egyházi támogatásban részesült intézményünk. Beltéri 

bútorok 2,3 millió Ft értékben lettek felújítva, 15 millió Ft értékben a művészetoktatással 

összefüggésben szakmai eszközfejlesztés történt. 

 

A beszámolási időszak kiemelt feladatainak megvalósulása 

(rövid, pár mondatos beszámoló; ha van olyan téma, amely nem releváns, nem kell kitölteni) 

Gyermekek, tanulók létszámának és felekezeti megoszlásának alakulása (Munkatervi 

szempont) 

Iskolánk tanulólétszáma 515 fő, ez a tavalyi júniusi adatokhoz képest 2 fő csökkenést jelent.  

A következő tanévben a felső tagozaton 2 tanuló nem nálunk folytatja tanulmányait, 1 fő elmegy 

hatosztályos gimnáziumba. 4 tanuló jelezte a beiratkozási szándékát hozzánk, így – figyelemeb 

véve az elsős beiratkozók számát is- várhatóan kismértékben nő a tanulólétszám az általános 

iskolai oktatásban.  

Tanítási szempontból osztályaink létszáma nagyon kedvező, tartósan 20 fő körüli csoportokkal 

tudunk dolgozni, ami az egyéni bánásmód, a differenciálás, az integráció szempontjából nagyon 

kedvező.  

A felekezeti alakulások ebben a tanévben: evangélikus 192 fő, katolikus 198 fő, református 89 

fő, felekezeti 25 fő és etikát tanult 11 fő. 

A tanév közbeni gyermeklétszám mozgásának (távozás, beiratkozás) okai, 

lemorzsolódás helyzete 

Tanév eleji létszám (2019.10.01): 523 fő 

Tanévközben távozott:9 fő (ebből 8 fő költözés, 1 fő gyermekvédelmi hatósági intézkedés 

alapján áthelyezés új nevelőszülőkhöz más településre) 

Tanév közben érkezett: 1 fő 

Tanév végi létszám (2020.06.15.): 515 fő 

Lemorzsolódással veszélyeztetett tanulónk száma: 6 fő (félévi tanulmányi eredményük nem érte 

el a közepes szintet), így felzárkóztatásuk nem igényel külön intézkedési tervet.  
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SNI, HH, HHH, BTM, magántanulók számának alakulása (Munkatervi szempont) 

SNI tanulók: 43 fő, ebből alsós 27, felsős 16 tanuló. Eltérő tanterv szerint 11 tanuló halad. Ebben 

a tanévben 3 mozgásszervi fogyatékos tanulót is elláttunk. 

BTMN tanulók: 32 fő, ebből alsós 25, felsős 7 tanuló.  

HH tanuló: 36 fő, HHH: 16 fő    

Továbbtanulás, iskolába lépés 

2020/2021. tanévre 99 tanuló iratkozott be 1. osztályba.  

A tanulók választása alapján az iskolatípusok megoszlásának tekintetében az idén ismét a 

szakgimnázium/technikum lett a legnépszerűbb iskolatípus (22 fő- 40 %), második helyen a 

gimnázium szerepel (21 fő 38,18 %), bár, ha figyelembe vesszük a 8 és 6 osztályos gimnáziumi 

képzést, akkor mégiscsak a gimnázium van az 1. helyen. 10 tanuló kezdi meg a tanulmányait 

szakközépiskolában szeptembertől, 2 fő pedig szakiskolában. Ezen az évfolyamon kevés 

kimagaslóan jó tanulónk volt, inkább a tanulásban lassabban haladók voltak többen, ezért 

reálisnak látom a fenti adatokat. Az idei tanévben 1 tanuló nyert felvételt hatosztályos képzésre, 

és 2 fő nyolcosztályos gimnáziumba. Továbbra is jelentős létszámban tanulnak tovább az egyházi 

fenntartású intézményekben tanulóink. (Kiskőrös KEVI: 4; református iskolák: 8 fő; katolikus 

iskolák: 7 fő; összes egyházi: 19 fő) Kiemelkedően sokan választották a kiskunhalasi Dékáni 

Árpád Szakgimnáziumot (8 fő), és több iskolába is 7-7 fő megy (II. Rákóczi F. Gimn. és Szakg., 

Szilády Áron Gimnázium, Vári Sz. István Szakképző, Bibó I. Gimn.) Összességében 36 tanuló 

választott kiskunhalasi iskolát, ami az 55 fős végzős létszámhoz képest nagyon magas. Az idén 

sokkal kevesebben mennek Kecskemétre tanulni az előző évekhez képest (3 fő). 

  

Fegyelmi eljárások 

Nem volt.  

Mulasztott órák, napok 

A hiányzások és igazolatlan hiányzások száma a tavalyi évhez képest jelentős mértékben 

csökkent (iskolai adat: 3962 nap igazolt és 12 igazolatlan nap), átlagosan tanulónként több mint 

7,8 nap.  Néhány osztályban kiugróan magas: 14 nap feletti az átlagos hiányzás. Ez azt jelenti, 

hogy szinte 3 hetet hiányzott átlagban egy fő; vagyis néhány tanuló minden bizonnyal 5-6 hetet 

is hiányzott.  

Munkaközösségek programjának teljesítése 

Az alsós munkaközösségi munkatervekben tervezett és elfogadott események a tervezésnek 

megfelelően március 14- ig megvalósultak. EFOP-3.3.7-17-2017-00041 pályázat keretében 

műhelyfoglalkozások, konferencia szervezése, „zsibongó zene” alkalmak valósultak meg, 

melynek keretében a zenei képességek bemutatása zajlott.  

A felső tagozaton működő 5 munkaközösség sokrétű programot valósított meg a digitális oktatás 

bevezetéséig, de bizonyos esetekben ezek teljes befejezése meghiúsult. Különösen a felmenő 

rendszerű versenyekre volt ez igaz. Az iskolánk által meghirdetett térségi versenyek még 

megvalósultak, sikeresek voltak. A felsős osztályfőnökök szervezik a városi ünnepségeket, 

ezekre a felkészülés megtörtént, de a március 15-ei műsor már csak online módon vált 

megtekinthetővé. A ballagást szintén speciális feltételekkel tudtuk csak megszervezni, de az 

áhítatot meg tudtuk tartani, és ezt élő közvetítés keretében bárki megtekinthette a városi 

televizión keresztül. 

Ökoiskola keretében meghatározott fenntarthatóságra nevelési célok elérését az alábbi 

eseményekl, programok megvalósítása, az abból adódó feladatok elvégzése segítette: 

Természetismereti napközis Erzsébet-tábor, „Állatok Világnapja” alkalmából rajzverseny, 

papírhulladékgyűjtés ősszel, Európai Hulladékcsökkentési hét („Dobj a kukába kevesebbet!”, 
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„Adj új életet régi tárgyaidnak!”, „Gyűjtsd szelektíven!”, Fenntarthatósági témahét, Víz 

világnapja, Föld napja, „Te szedd!” akció, „A jövőd a természettudományokban rejlik!” című 

projekt keretében 3 természettudományos nap, Kutatók éjszakája, „Mobillabor” – környékbeli 

kisiskolákban látványos kémia óra megtartása, kísérletek bemutatása. 

Intézményen kívüli rendezvények szervezése, azokon való részvétel 

Több közösségfejlesztő rendezvényt valósítottunk meg: 

- az alsó tagozaton egy évfolyam részt vett tanulmányi kiránduláson 

- több osztály szervezett délutáni osztályrendezvényt: kerékpározás, mikulásnapi és/vagy 

farsangi bulit  

- minden alsós és felsős osztályt elvittünk korcsolyázni a téli hónapokban az SKDSE 

szervezésében;  

- színházlátogatásokat szerveztünk, a rászoruló tanulók költségeit támogattuk; 

- Lázár Ervin Programban alsóban az 1. és a 3. és 5. évfolyam vett részt  

- kiállítások, múzeumok látogatása, üzemlátogatások  

Jelentős szerepet vállaltunk a városi megemlékezések megtartásában: 

- október 23-án a 8. évfolyam adott színvonalas irodalmi és zenés műsort a városi 

ünnepségen; 

- március 15-én a 6. évfolyam műsorával történt meg a városi megemlékezés online adás 

formájában. 

- 4. évfolyam és a dráma tagozat az iskolai karácsonyi műsort szervezte és adta elő az 

iskola tanulóinak.   
Gyermekvédelmi feladatok 

Gyermekvédelmi feladatokat az igazgatóhelyettesek koordinálásával az osztályfőnökök látják 

el. Krízishelyzetben az iskolapszichológus és az integrációs munkacsoport bevonása is 

megtörténik. A családsegítő szolgálattal együttműködve több esetmegbeszélésre, intézkedésre 

is sor került. 1 fő kollégának külön munkaköri feladata a lemorzsolódással veszélyeztetett 

tanulók nyomon követése. A gyermekvédelmi feladatok ellátásában ebben a tanévben egy 

szociális segítő, külsős munkatárs is részt vett. 

Gyermek-és tanulói balesetek, és az azok megelőzésére tett intézkedések 

Nem volt. 

Diákönkormányzat tevékenységének értékelése 

Ebben az évben ősszel papírgyűjtés szervezett. Szeptemberben a diákönkormányzat titkára és 

helyettese Bonyhádon Evangélikus Diákparlamenten vett részt, a három nap alatt sok új 

tapasztalatot szereztek, amit itthon átadtak a többi osztálytitkárnak. Diákönkormányzatunk 

titkára Kiskunhalason is képviselte diáktársait a megyei Diákparlamenten. A DÖK munkája ebben 

a tanévben szinte csak egy félévre összpontosult, a tantermen kívüli oktatás alatt igazán aktív 

tevékenységet nem tudott folytatni. 

Tanórán (óvodai nevelésen) kívüli programok, szabadidős tevékenységek 

Elindítottuk és a tanév folyamán működtettük a következő szakköri programokat: fizika, 

kommunikáció és média, Lego Robotika, énekkar, informatika, citera, természettudományi, 

magyar tehetséggondozó, matematikai tehetséggondozó, német tehetséggondozó, angol 

tehetséggondozó, atlétika, főzőcske. A szakkörök egy részét a távoktatás szakaszában nem 

tudtuk megtartani, de ahol lehetséges volt, ott folyt ez a tevékenység az egész tanévben.  

A városi EFOP pályázat keretében Font Lajosné vezetésével főzőtanfolyam valósult meg az I. 

félévben. 
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A MATEHETSZ meghívásos pályázatának keretében ("Tehetségek Magyarországa" című EFOP-

3.2.1-15- 1 tehetségsegítő program) Szabadiné V. Erzsébet és Szegediné Huczek Katalin végzett 

tehetségfejlesztő munkát: versenyfelkészítő szakkör, pályaorientációs nap és műhelybeszélgetés 

szervezésével. A projektet sikeresen lezártuk, a beszámolót elfogadták. A II. félévben benyújtott 

p Dudásné Kovács Erika NTP pályázatának keretében Természettudományos tehetséggondozás 

címen valósított meg programsorozatot 1 600 000 Ft támogatással ályázatunk is támogatást 

kapott, de el kellett halasztani a megvalósítást a következő tanévre.  
Az egyházi jellegből fakadó hagyományok őrzése, továbbfejlesztése (Munkatervi 

szempont)  

Évre-évre történik előrelépés az evangélikus szellemiség megvalósulásában. Egyre több 

program, alkalom válik hagyománnyá. Az áhítatok, csendesnapok, hittanórák, egyházi alkalmak 

egyre nagyobb nyitottságra és egyre befogadóbb szellemiségre találnak. Ezen kívül a 

gyülekezetek is igyekeznek minél több lehetőséget nyújtani a gyermekes családoknak, hogy a 

gyülekezetben otthonra leljenek (pl. újonnan induló gyermek istentisztelet). Talán az mutatja 

meg egy alkalom valódi értékét, ha megszűnik, és hiányérzet van utána. A karantén alatt sok 

visszajelzés jött arról, hogy igenis van igény a lelki alkalmakra. Az evangélikus egyház 

rendezvényeinek, ill. rendezvények megszervezésébe és lebonyolításába is bekapcsolódtunk: 

adventi hangverseny, anyák napja a templomban, Márton napi rendezvény. 

 
A nevelő-oktató munka eredményeinek mérése-értékelése 

(rövid, pár mondatos beszámoló; ha van olyan téma, amely nem releváns, nem kell 

kitölteni) 

Tanulmányi eredmények és azok változásának tendenciái 

Az iskola tanulmányi átlaga 4,28, illetve a készségtárgyak megfelelt eredményét 

jelesnek számítva 4,48, ez a tavalyi eredménnyel szinte megegyezik (4,48 volt). Kitűnő 

bizonyítványt 114 tanuló vihet haza (tavaly ez 140 volt), ebből 59 (53 volt) a felső 

tagozatos diák. Iskolánkban 1 tanuló nem tudta teljesíteni a tantárgyi követelményeket.  
Országos mérések (kompetenciamérés, NETFIT), érettségi vizsgák 

eredménye, értékelése (Munkatervi szempont) 

A rendkívüli helyzet miatt az országos kompetenciamérést az idén nem szervezte meg 

az OH.  Az idén a járvány miatt nem tudtuk a tanulók NETFIT felmérését elvégezni. Az 

előző évi eredmények értékelését és elemzését elvégeztük: 

MATEMATIKA  

A 6. évfolyamon 1528 képességpont az átlagunk, az országos (1495 pont), és városi 

(1476 pont) a kisvárosok (1449 pont) és a községek (1450 pont) vonatkozásában 

meghaladja az átlageredményeket. Országos összehasonlításban 228 iskola írt jobbat és 

996 gyengébbet tőlünk. Saját kategóriánkban, a kisvárosi ált. iskolák körében 11 iskola 

teljesített nálunk jobban, 145 gyengébben. Iskolánk eredménye az összes telephelyre 

számított  ill. a városi telephelyekre számított várható  értéktől szignifikánsan jobb. 

8. évfolyamon országos összehasonlításban 388  (2018-ban 98 iskola,2017-ben 239 

iskola, 2016-ban 508, 2015-ben 663) iskola írt jobbat és 935 (2018-ban1829, 2017-ben 

1302, 2016-ban 734, 2015-ben 605) gyengébbet. Saját kategóriánkban, a kis városi 

iskolák körében 14 (2018-ban 1, 2017-ben 5, 2016-ban 24, 2015-ben 35) iskola 

teljesített jobban, 129 (2018-ban 219, 2017-ben 169, 2016-ban 107, 2015-ben 82) 

gyengébben. 

 SZÖVEGÉRTÉS 

A 6. évfolyamon 1555 képességpont az átlagunk, ez felette van az országos (1499 pont) 

és a városi (1481 pont) iskolák átlagának. A kis városok 1449 pontot értek el átlagban. 

Országosan 139 jobban, 1249 gyengébben teljesítő iskola van, 10-zel nőtt az előző 

évhez képest a nálunk gyengébb szinten teljesítők aránya.  
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Saját kategóriánkban csupán 3 iskola teljesített jobban, 172 rosszabbul. ( Ez tavaly 174, 

előtte 189, előtte 203 iskola volt, az előtte lévő évben 146 iskola volt) 

Iskolánk eredménye az összes telephelyre számított értéknél szignifikánsan jobb. 

8. évfolyamon az iskolánk átlaga 1660 kép. pont, az országos (1608 pont) városi (1583 

pont) és a kis városi (1554 pont) átlagnál is magasabb. 

 Nálunk jobban 206 (2018-ban 105, 2017-ben 203, 2016-ban 169, 2015-ben  241, 

2014-ben  523) iskola teljesített jobban országosan, gyengébben 1214 (2017-ben 1749, 

2017-ben 1230, 2016-ban 1409, 2015-ben 1128, 2014-ben  576). 

Kis városi összehasonlításban 4 (2018-ban nem volt, 2017-ben 4, 2016-ban 3, 2015-

ben 5, 2014-ben 16) jobb teljesítményű, 165 (2018-ban  221 (2017-ben 168, 2016-ban 

201, 2015-ben 140, 2014-ben 78) gyengébb teljesítményű iskola volt. 

Belső –helyi tantervben, pedagógiai programban foglalt- mérések, vizsgák 

(óvodában iskolaérettségi vizsgálat) eredménye 
Az 1. évfolyamosokat a DIFER módszerrel mérjük. Az első osztályban októberig a 

gyógypedagógusok felmérik az összes tanulót. A mérés eredményeként elkészültek a 

tanulókra szabott fejlesztési tervek. 

A 4. évfolyamosok angol nyelvi szintfelmérője az idén elmaradt a járványügyi korlátozás 

miatt. Mivel nem túl mgas számban kérték az emelt szintű oktatást, így az a döntés 

született, hogy elindítjuk a csoportot teljes létszámban, és egy bevezető szakasz után 

döntünk arról, hogy ki folytassa.  Az 1. évfolyamosok felmérése az angol nyelvi szakkörre 

már júniusban megvalósult, az idén kiemelten nagy érdeklődés volt, így jövőre 2 

csoportot szeretnénk indítani.  

A 8. évfolyamosok belső vizsgája elmaradt az idei tanévben.  

A DSD német nyelvvizsgára felkészítettük a tanulókat, a 7. évfolyamosok 

próbanyelvvizsgát tartottak. Az idén hat tanuló jelentkezett DSD I.  típusú német 

alapfokú nyelvvizsgára, amelynek írásbeli részén Jánoshalmán vettünk részt március 12-

én. Ennek eredményéről még semmit sem tudunk. A nyelvvizsga szóbeli részét a tanulók 

a kialakult helyzet miatt nem vállalták. 

Április elejére tervezett Origó nyelvvizsgára 18 tanulónk készült fel az év folyamán. 

Felkészítő tanárok: Szűcsné Martin Erika, Nyúlné Forgó Mária. A kialakult helyzetre való 

tekintettel a nyelvvizsgaközpont május végén lehetőséget adott az online vizsgára, 

melyre 7 tanulónk vállalkozott és sikeres vizsgát tettek. A többiek a hagyományos vizsga 

letétele mellett döntöttek, melynek időpontját nem tudjuk jelenleg. 
Nevelő-oktató munka eredményei, felvetődő problémák 

Folytatódott a LegoRobotika szakkört érdeklődő negyedikes, ötödikes és hatodikos 
tanulóknak. A 4. osztályosok a WeDo2, míg az 5.-6. osztályosok Lego Mindstorms EV3 
programokat használatával életkoruknak megfelelően robotokat terveztek, építettek, 
megismerkedtek a programozás alapjaival. A foglalkozások során játékosan fejlesztették a 
diákok kreativitását, logikus gondolkodását és a problémamegoldó képességüket. A 
program elemei nemcsak különállóan, hanem a környezetismeret tantárgyban is nagyon jól 
használhatók. Ezért a természettudományos programban az első osztályos csoport 
ismerkedett az építés és programozás alapjaival. 
Az OH felkérésére, a TehetségKapu szervezésében, a negyedik évfolyamon, 40 tanuló 
részvételével matematika mérésen vettünk részt. Logikai, problémamegoldó és 
diagrammos feladatokat online felületen készítették el a diákok. Központi elemzés alapján 
országosan szeretnék kiszűrni a tehetséges tanulókat vagy a tehetségígéreteket. A mérés 
eredményeként átütő tehetségfejlődésű tanuló 1 fő, kiemelkedő tehetségfejlődésű tanuló 
1 fő, tehetségígéret 4 fő. Az érintett tanulók további fejlesztése, tehetségük 
kibontakoztatása felelősségteljes feladatunk. 
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EFOP-3.3.7-17-2017-00041 „Zene újszerű szerepe a mindennapi képességfejlesztésben” 
pályázat keretében folytatódtak a műhelymunkák. Augusztusban 20 fő vett részt 30 órás 
továbbképzésen Budapeste. Ősz folyamán folytatódtak a szünetekben a zenei programok, 
bemutatkozások, műhelymunkák a kibővült tantestülettel. Szakmai beszámolókat készített 
40 kolléga. Decemberben zárásként Zenei konferenciát tartottunk, ahol bemutatásra került 
az eddig megvalósított munka. Majd az egész iskola 10 busszal látogatást tett Kecskeméten, 
ahol sokszínű és tartalmas pályázati programot valósított meg.  
A keceli alsós munkaközösség látogatott ősszel intézményünkbe, akik a Sakkpalota program 
megvalósítását tanulmányozták. 
A hátrányos tanulók segítésére, illetve az iskolai lemorzsolódás megelőzésére tett 
intézkedéseink részeként az előző évekhez képest több tehetséggondozó órát és 
korrepetálást szerveztünk. A tanulásban problémákkal küzdőknek így egész évben 
lehetőségük volt a másnapi iskolai munkára szaktanár segítségével felkészülni. 
Elindítottuk és a tanév folyamán működtettük a következő szakköri programokat: fizika, 
kommunikáció és média, fotó, Lego Robotika, énekkar, informatika, citera, 
természettudományi, magyar tehetséggondozó, matematikai tehetséggondozó, német 
tehetséggondozó, angol tehetséggondozó, atlétika, főzőcske.  
A városi EFOP pályázat keretében főző tanfolyam valósult meg az I. félévben. 
A MATEHETSZ meghívásos pályázatának keretében végeztünk tehetségfejlesztő munkát: 
versenyfelkészítő szakkör, pályaorientációs nap és műhelybeszélgetés szervezésével. A 
projektet sikeresen lezártuk, a beszámolót elfogadták. 
Nyertes NTP pályázatának keretében Természettudományos tehetséggondozás címen 
valósítottunk meg programsorozatot 1 600 000 Ft támogatással. Több pályázatban is részt 
vettünk együttműködő partnerként: a kiskőrösi Család- és Gyermekjóléti Központ 
„Forgószínpad” EFOP -3.2.9-16-2016-00031 pályázatában szociális segítő tevékenységek, 
érzékenyítő előadások, pályaorientációs foglalkozás valósultak meg; valamint a városi EFOP-
3.3.2-16-2016-00172 azonosítószámú, az Összefogás a gyermekekért Soltvadkerten című 
projekt programjainak megvalósításában is részt vállaltunk. Intézményi pályázataink közül 
kiemelkedően sok feladattal járt a zenei pályázat, a menza pályázat, de sok pedagógust 
érintett a Határtalanul! pályázat, a nyári napközis Erzsébet-táborok, a MATEHETSZ 
tehetségfejlesztő programja, és a futó Erasmus+ pályázat illetve a következő pályázatok 
megírása is. 

 
 

Az intézményben folyó munkavégzés értékelése, ellenőrzése (Munkatervi szempont) 

(rövid, pár mondatos beszámoló; ha van olyan téma, amely nem releváns, nem kell kitölteni) 

Az önértékelési1 program megvalósulása  

Folytattuk az önértékelési eljárások lefolytatását, 5kollégát érintett ez, de az előző évi 

tapasztalatok már gördülékenyebbé tették a munkát. Az eljárásokat lezártuk, a fejlesztési 

terveket feltöltöttük. Az önértékelési program további elemei már nem valósultak meg a 

rendekívüli helyzet miatt.  

 
1 Az önértékelés és a belső ellenőrzés két külön rendszer, kérjük ezeket elkülönítve kezelni. 
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Belső ellenőrzési rendszer működése, a tervek megvalósulása 

A belső ellenőrzés a tereknek megfelelően megvalósult. Mind a dokumentumok (tanmenetek, 

szakköri munkatervek, tanügyi dokumentumok, fejlesztési tervek), mind a pedagógiai munka 

(óralátogatások, ügyeleti munka) ellenőrzése eredményesen megtörtént.  

Intézményvezetői, magasabb-vezetői ellenőrzési terv megvalósulása 

A munkatervben szereplő ellenőrzési terv határidőre megvalósult. A tanév során a 

munkaközösség-vezetők és az igazgatóhelyettesek minden pedagógusnál végeztek 

óralátogatásokat, ezek dokumentálása a minősítési dokumentumok mintájára készült. 

Munkaszervezés, információáramlás értékelése  

Sikeresnek mondható a tanév munkájának megszervezése, az elvégzendő munkatervi 

feladatokért felelős személyek, csoportok tanév eleji kijelölése, megbízása. Eredményesen 

oldottuk meg a vállalt kötelezettségeinket, egyházi és világi programjainkat Az 

információáramlás, munkakapcsolatok megfelelőek voltak. Minden hónap első hétfőjén kibővített 

vezetőségi, majd minden második hétfőn nevelési értekezletet tartottunk, mely jobban segítette 

egymás munkájának megismerését, az elvégzett feladatok értékelését, az előttünk álló teendők 

összehangolását. Nagy eredménynek tekintjük, hogy a digitális távoktatásra való átállást 

sikeresen megvalósítottuk. A járványügyi helyzet bennünket is különleges helyzet elé állított, 

amit pedagógusaink kreativitásával, elhivatottságával, nagymértékű szülői támogatással, 

valamint jelentős közösségi összefogással tudtunk kezelni, megoldani. Úgy vélem, hogy országos 

szinten is példaértékű digitális eszköz támogatást kaptak a soltvadkerti rászoruló családok az 

Önkormányzat, a Soltvadkert Gyermekeiért Alapítvány, az iskola és magánvállalkozók 

közreműködésével. Összesen 59 családban 94 gyermek tudta így nagyobb probléma nélkül 

folytatni és befejezni tanulmányait a tanévben. Nagyon jó érzés volt tapasztalni, hogy nehéz 

helyzetben mennyire számíthatunk helyi közösségeink segítségére, s ez további erőt ad 

feladataink minél jobb színvonalú ellátására! 

Külső ellenőrzések (tanulmányi, szakmai, törvényességi) főbb megállapításai, 

következményei 

Ebben a tanévben a Baranya Megyei Kormányhivatal munkatársai folytattak le törvényességi 

ellenőrzést egy telephelyünkön. Az intézmény működésének törvényességét, az ehhez 

kapcsolódó dokumentációt, iratokat rendben találták. 

Intézményi fejlesztési feladatok kijelölése 

Infrastruktúra fejlesztése: „B”,”C” és „E” épületrészek felújítása, korszerűsítése, az iskola belső 

(folyosók, aulák) arculatának, kinézetének megújítása, az alapfokú művészetoktatás 

feltételrendszerének javítása ideális próba- és foglalkoztatási termek kialakításával, informatikai 

rendszer folyamatos korszerűsítése, eszköz és szoftver fejlesztése, kapacitásának bővítése, a 

sportudvarunkon atlétika pálya (4 sávos 100m-es futópálya, két végén távolugró gödrökkel, 

magasugrásnak és atlétikai hajításoknak kialakított terület), valamint szabadtéri kondipark 

kialakítása, játszótereink megújítása. 

 

Külső kapcsolattartás  

(rövid, pár mondatos beszámoló; ha van olyan téma, amely nem releváns, nem kell kitölteni) 

Egyházi intézményekkel 

Iskolánk több olyan programban is részt vesz, amelyek nagyban segítik a kapcsolattartást más 

egyházi intézményekkel. Legszorosabb a kapcsolatunk a Soltvadkerti Evangélikus Óvodával, 

valamint a kiskőrösi Petőfi Sándor Óvoda, Általános Iskola és Középiskolával, melynek általános 

iskolai tanulóival közös zenei projektet valósítottunk meg. Az országos rendezvények (intézmény 
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vezetőknek szervezett konferencia, DÖK találkozó, szakmai tanácskozások) mindig jó 

lehetőséget adnak a találkozásra, és a kapcsolatépítésre. Ezen kívül az iskolalelkészi 

munkaközösség találkozói által is sokat tudunk tanulni egymástól, egymásról. Sajnos a vírus 

okozta helyzet miatt, elmaradtak közös szervezésű programok, pl. hittanverseny a 

kiskőrösiekkel, szegediekkel, kecskemétiekkel, de a kapcsolatot így is sikerült tartani, pl. online 

lelkészi munkaközösségi találkozók alkalmával. 

Más közintézményekkel (helyi és regionális közgyűjtemények, művelődési 

központok) 

Gyöngyház Kulturális Központ: „Múzeumok éjjel- nappal” rendezvényén való részvétel 

Pedagógiai szakszolgálatokkal, tanulási képességet vizsgáló szakértői bizottsággal 

Bács- Kiskun Megyei Pedagógiai Szakszolgálat- Kecskemét; Járási Szakértői Bizottság- Kiskőrös  

BKM Pályaválasztási Szakszolgálat- több rendezvényen résztvettünk, tanulóink csoportos és 

egyéni tanácsadásba részesültek.   

Szakmai szervezetekkel 

Pedagógusaink szakuknak megfelelő szervezeteknek a tagjai, azok rendezvényeit rendszeresen 

látogatják. (Pl. TTE, TTTE, Tanítók klubja)  

Gyermekjóléti intézményekkel 

A helyi családsegítő szolgálattal szoros a kapcsolatunk, a problémás esetek megelőzésére 

törekszünk. A tanév során több közös esetmegbeszélést is tartottunk.  

Gyámhatósággal, más kormányhivatali szervekkel 

A tanév folyamán több alkalommal segítettük a gyámhatóság munkáját, megkeresésükre 

pedagógiai jellemzést írtunk az érintett tanulókról. 

Szülői szervezetekkel 

A Szülői Munkaközösség aktív támogatója az iskolai életnek, partnerként számíthatunk a 

tevékenységére. Programokat szervez, anyagilag támogatja az iskolai programok 

megvalósítását, visszajelzést ad a nevelő-oktató munkánkról. A munkatervben meghatározott 

módon megtartottuk a szülői értekezleteket, tájékoztatókat, nyílt napokat. Kollégáim a fogadó 

órák időpontjában rendelkezésre álltak. Idén is nagy sikerrel került megrendezésre a Szülők-

Nevelők bálja. A tantermen kívüli oktatás alatt még szorosabbá vált a szülőkkel a szülői 

szervezettel a mindennapi kapcsolat. Támogató segítségük nagyban hozzájárult a tanév 

eredményes befejezéséhez. 

Igazgatótanáccsal való kapcsolattartás 

Az Igazgató tanács felügyeli, kontrollálja az iskola életét. Költségvetési, szakmai kérdésekben 

véleményez, beszámoltat az elvégzett munkáról. Támogatja az iskola törekvéseit. az Igazgató 

tanács vezetőjével szinte napi a kapcsolat. 
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Fenntartó egyházi önkormányzati szervvel (presbitérium, közgyűlés) való 

kapcsolattartás 

Mivel iskolánk országos fenntartású, ezért szoros kapcsolatunk nincs a fenntartóval, az országos 

presbitériummal. Minden rendelkezést, határozatot és információt email-en keresztül 

megkapunk. 

MEE országos irodája Nevelési és Oktatási Osztályával való kapcsolattartás 

Korrekt és konstruktív a kapcsolatunk. Telefonon, emailen, valamint személyesen a szükséges 

esetekben értekezünk. Mindig számíthatunk a szakmai támogatásra, segítő véleményezésre. A 

digitális távoktatás során is folyamatos volt a kapcsolat, melyet a Discord alkalmazás is 

színesített. 

Pedagógiai-szakmai szolgáltató intézményekkel (pl. EPSZTI) való kapcsolattartás 

Szeptemberben részt vettünk az EPSZTI szervezésében megvalósuló Evangélikus 

Diákparlamenten. Kolléganőnk ( Szűcsné Martin Erika) csoportvezetőként is koordinálta a 

gyerekek munkáját.  Munkaközösség-vezetőink rendszeres résztvevői voltak a 

tantárgygondozói programoknak.  Az osztályfőnöki roadshow egyik helyszíne voltunk, iskolánk 

érdeklődő tanárai mellett ezen részt vettek a Bonyhádi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium 

és Kollégium, valamint a Kiskőrösi Petőfi Sándor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola, 

Gimnázium és Szakgimnázium érdeklődő tanárait. Az idei téma: „Ezek a mai fiatalok!” Az 

előadó Bereczki Enikő volt, aki nagyon érdekes osztályfőnöki órát tartott a 7. b osztályban a 

generációs problémákról, generációk együtt éléséről  
Gyülekezetekkel való kapcsolattartás 

Iskolánk adottságai miatt többször is adott már otthont egyházmegyei sportnapnak, 

hittanversenynek. De természetesen a helyi gyülekezetekkel alakult ki szorosabb kapcsolat. A 

hittanórák jó lehetőséget adnak egy-egy gyülekezeti alkalomra (pl. versmondás, éneklés 

vasárnap, zenés műsor az ökumenikus imahéten), egyházi ünnepre (pl. karácsonyi műsor) való 

készüléshez. A gyülekezeti ifjúsági alkalmak résztvevői is kivétel nélkül iskolánk volt és mostani 

diákjaiból állnak. Az iskola sohasem fal a gyülekezeti élethez vezető úton, hanem hidat próbál 

képezni. Éppen ezért a kapcsolat is jó az intézmény és a gyülekezet között. 

Egyéb 

A városi művelődési házzal kialakított konstruktív, kölcsönösen előnyös együttműködés számos 

területen színesíti az iskola életét, segíti az oktatást. 

Rendszeres a kapcsolatunk a Cigány Kisebbségi Önkormányzattal, a Német Kisebbségi 

Önkormányzattal, a Soltvadkerti Foci-Suli Egyesülettel és a Soltvadkerti Kézisuli Utánpótlás 

Sportegyesülettel. Továbbra is élvezzük a Soltvadkert Gyermekeiért Alapítvány támogatását, 

ahonnan a versenyeztetéshez, osztálykirándulásokhoz kapunk anyagi hozzájárulást.  

 
 
 
 

Rendkívüli események  

(rövid, pár mondatos beszámoló) 

Ha voltak ilyenek: leírásuk, hatásuk, feladatok meghatározása 

Március16-tól Digitális munkarendbe való áttérés. A tanórák és a feladatok kiosztása az online 

térben történt. Megszerveztük a gépellátást azoknak a tanulóknak, akik nem rendelkeztek vele, 

hogy az oktatásba be tudjanak kapcsolódni.  
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Összegzés, értékelés, a következő nevelési év fő feladatainak meghatározása  

(rövid, pár mondatos beszámoló) 

Az iskola tanulmányi átlaga 4,28 lett, amivel elégedettek vagyunk. Kitűnő bizonyítványt 114 

tanuló vihetett haza, ebből 59 fő felső tagozatos diák. Iskolánkban 1 tanuló nem tudta teljesíteni 

a tantárgyi követelményeket, őt a nevelőtestület évismétlésre utasította. 

A 2019-2020-as tanévben alapvetően teljesítettük a kitűzött munkatervi célokat, sok színvonalas 

programot, rendezvényt szerveztünk és valósítottunk meg, s megfelelően alkalmazkodva a 

digitális távoktatáshoz eredményesen fejeztükbe a tanévet. Az objektív mutatók – iskolai 

programok, pályázatok, szereplések, rendezvények sikeres lebonyolításai, kompetencia mérések 

eredményei, versenyeredményeink, középiskolai továbbtanulás eredményei, lemorzsolódási 

mutatók -, alapján felkészült, jó színvonalú szakmai munka folyik intézményünkben. 

A következő tanév fő feladata a tartalmi, módszertani fejlesztés folytatása: a zene és az 

iskolakert szerepének növelése, integrálása a tantárgyi oktatásba a komplex oktatási módszer 

alkalmazásával. Alkalmazkodás az új NAT-hoz.  
Néhány az intézmény erősségei közül 

Tehetséggondozás, felzárkóztatás, iskola sokszínűsége, nyitottság az újításra, sikeres 

pályázatok. 

Néhány azok közül az eredmények közül, amire az intézmény a legbüszkébb 

Nagy eredménynek, szakmai munkánk elismerésének tekinthetjük, hogy regionális akkreditált 

tehetségpont lettünk, valamint felkérték iskolánkat egy tudományos kutatásban való 

közreműködésre, mert a kompetencia mérésekben mi teljesítettünk legjobban az evangélikus 

iskolák között. Az Oktatási Hivatal által készített kimutatásban az elmúlt 5 tanévben mindig 

szerepeltünk a „Kimagaslóan teljesítő iskolák” listájában. 

„Kiválóan akkreditált térségi tehetségpont” minősítést kaptunk. 

 
 

Kelt, Soltvadkert, 2020. 07. 01. 
 
 
 
 

Udvarhelyi Attila 
 igazgató 
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