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Éves beszámoló 
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Kossuth Lajos Evangélikus Általános Iskola és Alapfokú Művészeti 

Iskola 

 

 

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! 

 

COVID19 világjárvány kezelése az intézményben 

(rövid, pár mondatos beszámoló) 

Események, intézkedések leírása 

A tanévet alapvetően normál körülmények között kezdhettük el, s folytathattuk le, egy lényegi 

változtatással, hogy az 5-8. évfolyamon a tanulóknak szinte minden tanóráját az osztályok 

számára kijelölt saját tantermében tartották meg a tanárok.  Ebben a tanévben az 1-4. 

évfolyamosok számára március 8-tól április 16-áig, míg az 5-8. évfolyamosoknak december 

első hetében, valamint március 8-tól május 7-ig zajlott tantermen kívüli oktatás, melyekre 

zökkenőmentesen sikerült az átállás. A szülőket az iskola honlapján és facebook oldalán külön 

is tájékoztattuk a védekezési eljárásokról. 

Tapasztalatok, intézményi fejlesztések 

A sajnálatos módon kialakult körülmények most alkalmat adtak arra, hogy összevessük az 

osztálytermi és szaktantermi oktatás gyakorlati előnyeit, hátrányait. A tapasztalatok alapján a 

jövőben nem vándoroltatjuk a tanulókat felső tagozaton szaktanteremről szaktanteremre. csak 

fizika, kémia, rajz és ének tantárgyak esetében marad meg a szaktantermi oktatás. A TEAMS 

online oktatási felületet nagyon jól tudtuk használni. A továbbiakban is alkalmazni tudjuk 

egyéni foglalkoztatásra, önálló feladatok kiosztására, felzárkóztatásra, hiányzó tanulók 

lemaradásának megelőzésére. Fejlesztésünk volt az iskolai internethálózat korszerűsítése, 

sávszélesség növelése. 
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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) 

A tanévnyitót, ballagást, tanévzárót kevesebb szülő részvételével, de meg tudtuk tartani az 

iskola udvarán. A hétfő reggeli áhítatokat, a napi igéket az iskolarádión keresztül hallgatták a 

tanulóink, míg az ünnepi műsorokat (Zenei világnap, október 6., október 23., karácsony, 

Magyar kultúra napja) felvételről mutattuk be az interaktív táblákon kivetítve, vagy az 

iskolarádión keresztül. Szülői értekezleteket, nevelőtestületi értekezleteket is online tartottuk. 

Mikulás minden osztályba ellátogatott, egy helyi vállalkozó által felajánlott mikuláscsomaggal 

örvendeztette meg tanulóinkat. Csatlakoztunk városunkban indult adventi ablakkeresés 

felhívásához, s feldíszítettük iskolánk ablakát. Karácsonyi műsort felvételről tekintették meg az 

osztályok, melyben 4. osztályos diákok, zene tanszakos és dráma tanszakos tanulók, 

pedagógusok alkotta énekkar vett részt. Farsangot rendhagyó módon tartották az osztályok. 

A térségi, megyei, országos versenyek online zajlottak. Az evangélikus iskolák országos 

történelemversenyén és a Trianon 100 pályázaton online szervezésben vehettünk részt. A 

diákolimpiai sportversenyeket, alapfokú művészetoktatás hangversenyeit, előadása nem 

tudtuk megtartani. 

Tantestületi és munkaértekezletek bemutatása. Nevelőtestületi értekezletek 

tervezett és megvalósított időpontja, témája (Munkatervi szempont) 
 

Minden hónap 2. hétfőjén kerültek a nevelőtestületi értekezletek megtartásra. 

2020. augusztus 31. 

I. Vezetői köszöntő, áhítat 

II. Tűzvédelmi, baleset. és munkavédelmi oktatás 

III. 2020/2021-es tanév munkaterve 

IV. Tájékoztatás az NTP-MTTD-19-0081 pályázat előrehaladásáról 

V. Tanévkezdéshez kapcsolódó tudnivalók  

2020. október 12.  

I. Vezetői köszöntő, új iskolalelkész bemutatása 

II. Daróczi Csaba – fotószakkör 

III. Éberling László gazdasági vezető - aktuális tudnivalók 

IV. Aktuális feladatok, közérdekű információk 

2020. november 09. 

I. Vezetői köszöntő 

II. Éberling László gazdasági vezető – Aktuális tudnivalók 

III. Nagy Klaudia – Arany János Tehetséggondozói Programban való részvétel  

IV. NTP-MTTD-19-0081- pályázat záró beszámolója  

V. Személyi kérdések 

VI. Aktuális feladatok, közérdekű információk 

2021. január 25. 

I. Vezetői köszöntő, áhítat 

II. Szabadiné Viszmeg Erzsébet, Dely Zsuzsanna – Félév értékelése 

III. Udvarhelyi Attila, aktuális feladatok, közérdekű információk 

IV- Reszlné Elek Henriette – Intézményi önértékelés 

Hitoktatók részére, de természetesen más előtt is nyitva álló, havi rendszerességgel volt 

megtartva ökumenikus imaközösség és megbeszélés.  
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Pedagógusok előmeneteli rendszerével kapcsolatos események, eredmények 

(Munkatervi szempont) 

Nagy örömünkre szolgált, hogy az idei évben 4 munkatársunk vállalta a minősítési eljárást. 

Sikeresen töltötték fel portfólióikat, s tartották meg óráikat, védésüket, így pedagógus II. 

fokozatba kerültek. Egyik kollegánk a SZTE TTIK Informatika képzés mester szakán 

tanul. 

 

 

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 69 fő. Összetétel szerint ez 53 fő pedagógus, 8 fő 

nevelő-oktató munkát segítő és 8 fő technikai dolgozót jelent. Az iskolai dolgozók közül 29 fő 

katolikus, 19 fő evangélikus, 6 fő református, 1 fő adventista, 14 fő nem nyilatkozott. 

Személyi változások a beszámoló által érintett időszakban 

Ezen időszakban 1 fő technikai dolgozó nyugdíjba ment, áprilisban 1 fő technikai dolgozó, 

valamint a tanév befejeztével 2 fő pedagógus jogviszonya megszűnt. 

Szakos ellátottság alakulása 

Iskolánkban 99,8%-os a szakos ellátottság. Technika és életvitel tantárgy tanítását (9 óra/hét) 

egyelőre más szakos pedagógusunk látja el. 

Továbbképzések, belső képzések (Munkatervi szempont) 

2 pedagógus 60 órás, 1 fő 30 órás módszertani továbbképzéseken vett részt. Az idei tanévben 

a vírushelyzet miatt a pedagógusok több webináriumon vettek részt, ez intézményünkben 23 

főt jelentett. 

Erasmus+ pályázathoz kapcsolódóan 2 csoportban 12 fő részére folyt alapfokú angol nyelvi 

belső képzés nyelvtanárok bevonásával. Digitális ismeretek megosztása, átadása 6 alkalommal 

történt belső műhelymunka keretében. 
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Tárgyi feltételek (Munkatervi szempont)  

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

Épület állapota 

Iskolánk több épületrészből áll. Az épületrészek eltérő időpontban épültek. Mára már 

időszerűvé vált energetikai korszerűsítésük. Számos helyen a falban még ’70-es évekbeli 

alumínium villanyvezetékek, elavult villanykapcsolók, dugaljak vannak, melyek nehezen 

biztosítják a korszerű villamos berendezések áramellátását. Az osztálytermekben még a régi 

típusú fényforrások találhatók. Az osztálytermekben található beépített szekrények több 

évtizedesek, cserére szorulnak. A tornateremhez tartozó vizesblokkok (beleértve a 

zuhanyzókat) sem esztétikailag, sem használati szempontból nem felelnek meg egy modern 

iskola követelményeinek. Az irodák, ahol a tanulók szülei is megfordulnak, szintén felújításra 

szorulnak. 

Eszközellátottság, beszerzések, selejtezések 

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

felszerelések biztosítottak. Jelentősebb beszerzéseink voltak: 3 db számítógép, számítógép 

alkatrészek, kiegészítők (ssd kártyák, webkamerák, routerek), 7 db porszívó, 1-1 db mosó-

szárító gép és mosogató gép, digitális fényképezőgép és laptop (SIOSZ támogatás), 

dokumentum kamera (NTP pályázat). 

A selejtezésben legnagyobb arányban régi, elavult projektorok, laptopok, zománcozott és fa 

tantermi táblák szerepeltek. 

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 

A fejlesztési tervek, karbantartási, állagmegóvási munkálatok időarányosan megvalósultak. A 

Magyarországi Evangélikus Egyház beruházási pályázatán elnyert 30 millió Ft-os támogatásból 

valósítottuk meg az igazán korszerű és esztétikus játszótér kialakítását. 

Külső források bevonása az intézményfejlesztésbe, egyházi és állami pályázati 

eredmények (Munkatervi szempont) 

A Magyarországi Evangélikus Egyház beruházási pályázatán elnyert 30 millió Ft-os 

támogatásból valósítottuk meg az igazán korszerű és esztétikus játszótér kialakítását. 
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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) 

A tanév 554 fő diákkal indult el. Év közben 8 fő diák iratkozott ki az iskolából, költözés miatt (1 

fő októberben, 2 fő novemberben, 1 fő januárban, 2 fő februárban) valamint 2 fő iratkozott be. 

(1 fő szeptemberben, 1 fő februárban) Jelenleg tanulói létszám: 550 fő 

Alapfokú művészetoktatásban összesen 540 fő részesült. Soltvadkerti székhelyen 190 fő: zene 

tanszakon 36 fő (fafúvós, gitár, hegedű), kerámia és grafika tanszakon 40 fő, színjátszó 

tanszakon 13 fő, társastánc tanszakon 101 fő. Székhelyünkhöz 9 telephely tartozik, ahol 

társastánc oktatásban 350 fő vesz részt. 

Felekezeti megoszlás: Iskolánkban a tanulókra vonatkozóan 210 fő Evangélikus, 217 fő 

katolikus, 101 fő református, 4 fő felekezeti, 5 fő pünkösdi és 13 fő baptista felekezetű.  

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

lemorzsolódás helyzete 

Év közben 8 fő diák iratkozott ki az iskolából, költözés miatt (1 fő októberben, 2 fő 

novemberben, 1 fő januárban, 2 fő februárban) valamint 2 fő iratkozott be (Ebből 1 fő 

nevelésbe vétel miatt került iskolánkba, 1 fő ide költözés miatt) 

SNI, HH, HHH, BTM, magántanulók számának alakulása (Munkatervi szempont) 

SNI tanulók: 45 fő, ebből alsós 26, felsős 19 tanuló. Eltérő tanterv szerint 10 tanuló halad. 

Ebben a tanévben 3 mozgásszervi fogyatékos tanulót is elláttunk. 

BTMN tanulók: 38 fő, ebből alsós 29, felsős 9 tanuló.  

HH tanuló: 38 fő, HHH: 19 fő 

1 magántanulónk volt, aki a mozgásszervi problémái miatt az OH engedélyt kapott. 

Továbbtanulás, iskolába lépés (többcélúaknál intézményen belüli továbbhaladás) 
 
2021/2022. tanévre 74 tanuló iratkozott be 1. osztályba. Ebből SNI-s tanuló 4 fő, BTMN-s 

tanuló 5 fő. A beiratkozó tanulók közül német nemzetiségi oktatást 16 fő, köznevelési 

típusú sportiskolai programot 22 fő, napközit 28 fő választott. 

A kilépő tanulók továbbtanulása rendhagyó módon zajlott, választásuk alapján az iskolatípusok 

megoszlásának tekintetében az idén is a technikum lett az első 45,5 %-kal (25 fő). 

Gimnáziumot 41,82% (23 fő) választott, és szakképző iskolát 9,09% (5 fő). Szakiskolát az 

SNI-s tanulók választottak, 3,46 % (2 fő). Összességében 30 fő kezd szakmai irányon 

tanulmányokat, ami némi emelkedést mutat a korábbi évekhez képest. Az idei tanévben 4 

tanuló nyert felvételt hatosztályos képzésre, és 1 fő nyolcosztályos gimnáziumba. Ők 

mindannyian egyházi fenntartású iskolába mentek, 4 fő evangélikus gimnáziumba. Az idén 

kiugróan magas számban tanulnak tovább az egyházi fenntartású intézményekben tanulóink. 

(Kiskőrös KEVI: 6; református iskolák: 11 fő; katolikus iskolák: 6 fő; összes egyházi: 23 +5 fő) 

Kiemelkedően sokan választották a kiskunhalasi református gimnáziumot: 6 fő és a kecskeméti 

református gimnáziumot: 5 fő, a korábbi évekhez képest sokkal kevesebben választották a 

Bibó Gimnáziumot. A szakmai képzést is nyújtó iskolák közül 3 iskola is 6-6 főt vett fel: Dékáni 

Árpád Technikum, Wattay Technikum, II. Rákóczi Ferenc Technikum. Érdekességként 

megemlítem, hogy idén 2 fő választott német nyelvű oktatást, ebből egy tanuló a kecskeméti 

Mercedes-Benz Iskolába nyert felvételt előkészítő osztály nélküli 9. évfolyamra.  
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Tanulóink 84%-át vették fel az első helyen megjelölt iskolába, ez is bizonyítja pályaorientációs 

munkák eredményességét, mivel az országos adat ebben a vonatkozásban 72%. 

A hátrányos helyzetű tanulók közül mindenki folytatja a tanulmányait. 2 fő technikumba, 2 fő 

pedig 3 éves szakképzésbe nyert felvételt. 

Fegyelmi eljárások 

 nem volt 

Mulasztott órák, napok 

I. félévben 19205 óra igazolt hiányzás, 63 óra igazolatlan  

II. félévben 15810 óra igazolt hiányzás, 387 óra igazolatlan 

Összesen: 35015 óra igazolt hiányzás, 450 óra igazolatlan 

Munkaközösségek programjának teljesítése 

A munkaközösségek - alkalmazkodva a járványügyi helyzethez – alapvetően teljesítették 

munkatervi programjaikat. Kiemelkedő programjaink voltak: őszi csendesnap (közösségépítés, 

felelősségvállalás), tavaszi csendesnap (Bátor Tábor közösségépítő játékai, ötletei alapján 

érzékenyítő foglalkozások), Bátor Tábor Iskolai Program (többlépcsős érzékenyítő program), 

Boldogiskola program, felvilágosító előadás 4. évfolyamon tanuló lányoknak, új NAT adaptálása 

felmenő rendszerben, szakkörök, iskolai tehetségfejlesztő program működtetése. Az idén is 

részt vett iskolánk a „Pénz7” projektben. Ebben a tanévben először csatlakozott iskolánk a 

Fenntarthatósági Témahét programjai közül a Gyűjts Velem Időszaki Szelektív Hulladékgyűjtési 

Versenyhez, belső műhelymunkák. Tehetséggondozó szakköri program valósult meg 

iskolánkban természettudomány területén pályázati forrásból.  

Hittan munkaközösség az órarend szerinti órákat rendben megtartotta. Evangélikus hittan 

versenyre 3 korosztályból 28 jelentkezővel nevezett az iskola, mely idén online formában 

került megrendezésre. 

Intézményen kívüli rendezvények szervezése, azokon való részvétel 

Részvétel a Kiskőrösi Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Óvoda, Általános 

Iskola és Készségfejlesztő Iskola - ONLINE Bázisintézményi ITEM programon, ott egy kollégánk 

előadást is tartott. A munkaközösség-vezetőink közül többen is részt vettek az EPSZTI által 

szervezett tanácskozásokon. Az iskolánk kiválóan akkreditált tehetségpont, Európai 

Tehetségpont. Rendszeresen részt vettünk a MATEHETSZ által szervezett műhelymunkákon és 

programokon. Részt vettünk az Oktatási Hivatal pilot programjában, és új pályaorientációs 

mérőeszközt használtunk a diákok személyiségének, érdeklődésének, kompetenciáinak 

feltárására. A projekt szakmai kifejlesztésében is közreműködtünk kipróbáló iskolaként, 

pályatanácsadó tanárunk pedig szakmai fejlesztőként és trénerként is bekapcsolódótt a 

programba. . 

Gyermekvédelmi feladatok 

Gyermekvédelmi feladatokat az igazgatóhelyettesek koordinálásával az osztályfőnökök látják 

el. Krízishelyzetben 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 
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Tanulói baleset miatt két ízben kellett intézkedni. Szerencsére egyik sem volt súlyos eset. A 

megelőzésre a folyamatos figyelemfelhívással, kommunikációval fordítunk nagy figyelmet. 

Diákönkormányzat tevékenységének értékelése 

Munkánkat a kialakult járványügyi helyzet alaposan átírta, mivel személyes találkozásokra alig 

volt lehetőségünk, így sok mindenről nem tudok beszámolni. Tartottunk megbeszélést a Teams 

felületén, sok esetben az osztályfőnökök továbbították az osztályok kéréseit, észrevételeit, 

valamint a képviselők az udvaron megkeresve mondtak el egy-egy javaslatot. A minden évben 

megtartott Evangélikus Diákparlament idén elmaradt, egy Zoomon megtartott online közös 

ülésünk volt június 10-én, ahol DÖK titkára képviselte a diákokat. Az elhangzottak szerint a 

következő tanévben talán már lesz Evangélikus Diákparlament, de csak egy naposra tervezik 

Budapesten. A fő anyagi forrásunkat jelentő papírgyűjtést még mindig nem tudjuk 

megrendezni, mivel jó esetben nem kell nekünk fizetni azért, hogy a papírt átvegyék tőlünk. 

Tanórán (óvodai nevelésen) kívüli programok, szabadidős tevékenységek 

Elindítottuk és a tanév folyamán működtettük a következő szakköri programokat: 

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

természettudományi, magyar tehetséggondozó, matematikai tehetséggondozó, német 

tehetséggondozó, angol tehetséggondozó, kémia, atlétika. A felső tagozat döntő többsége a 

délutáni iskolai benntartózkodás alól felmentést kért, az igénylőknek felzárkóztató 

foglalkozásokat, szakköröket, tanulószobát biztosítottunk. A tanulásban problémákkal 

küzdőknek így egész évben lehetőségük volt a másnapi iskolai munkára szaktanár segítségével 

felkészülni. NTP – s pályázat keretében pedig természettudományi területen működött 

programunk. A Soltvadkerti Kossuth Diáksport Egyesület szervezésében június elején 

természetjáró túrát valósítottunk meg 38 fő diák részvételével Tihanyban és környékén. 

Az egyházi jellegből fakadó hagyományok őrzése, továbbfejlesztése (Munkatervi 

szempont)  

A hétfő reggeli áhítatok, a járványhelyzetet figyelembe véve, nem a templomban, hanem az 

iskolarádión keresztül, illetve videó formátumban kerültek az iskolai közösség elé. Minden nap 

felolvasásra kerültek az Útmutató napi igéi pár rövid gondolattal kiegészítve. E szolgálatot 

diákok végezték, és az iskolarádión keresztül jutott el az iskola nyilvánosságához. Az őszi 

csendesnap (2021. nov. 23.) témája, a zsinat által meghirdetett Úrvacsora Éve apropóján, 

„Közösségben Jézussal – közösségben egymással” volt. Készült egy rövid film, amelyben a 

település felekezeteinek lelkészei mesélték el meghatározó úrvacsora élményüket. Az 

osztályfőnökök egy kis közreadott „kézikönyv” segítségével beszélgettek az osztállyal 

közösségről (családi, osztály, keresztyén). A tanári csendesnapon Beke László, baptista lelkész 

és lelkigondozó, tartott előadást a félelmeink kezeléséről. 

Adventben péntek reggelenként a felekezetek lelkészei szolgáltak reggeli áhítattal. Iskolai 

karácsonyi műsor videóként került rögzítésre. A böjti időszakban szintén a felekezetek lelkészei 

lettek felkérve egy-egy reggeli áhítatra, melyek szerdánként videó formátumban került a 

tanulók és a tanárok elé. A 2021. május 31-i tavaszi csendesnap fő témája a Bátor-tábor 

Alapítvánnyal közös projektként került megvalósításra „Létbátorság” címmel. 
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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 4,16, évek óta először alacsonyabb, mint a megelőző évben volt 

(4,36). Idén a tantárgyi átlagok között jelentősebb különbség alakult ki a megszokottól, a 

nehezebb tantárgyak 3,48 – 3,99 között vannak. A magyar irodalom és az informatika/digitális 

kultúra 4 feletti: 4,15 és 4,33. Kitűnő bizonyítványt 129 tanuló vihet haza (tavaly ez 140 volt), 

ebből 56 (53 volt) a felső tagozatos diák. Iskolánkban 19 tanuló (9 alsós, 10 felsős) nem tudta 

teljesíteni a tantárgyi követelményeket. 11 diák javítóvizsgát tehet. A 8 fő évismétlőből 6 fő 

első osztályos (iskolaéretlenség + tantermen kívüli oktatás).  

Érettségi vizsgák eredménye, értékelése 

nem releváns 

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

eredménye 

Az alsós munkaközösség által kidolgozott, a kerettantervi követelményhez igazodó, év végi 

felmérések megírására május végén került sor. A feladatlapok nemcsak a megszerzett és 

elsajátított tudást mérik, hanem főleg a negyedik évfolyamon, az osztálybontásban is 

segítséget nyújtanak. Az eredmények elfogadhatóak, jól tükrözik az elvégzett munkát, több 

esetben jobbak is lettek a vártnál. 

8. évfolyamon könnyített formában bonyolítottuk le a belső vizsgát. 

A magyar belső vizsga tollbamondást, szövegértést és grammatikai ismeretek felmérését 

tartalmazta. Az eredmények alapján megállapítható, hogy a tollbamondás nehézségi szintje 

nem felelt meg a tantervi követelményeknek, attól lényegesen könnyebb volt. Kérem ezért, 

hogy jövőre ezt vizsgálja felül a munkaközösség, válasszon új szöveget. 

Az elért eredmények:  

- 8.a 3,95 

- 8.b 4,16 

- 8.c 3,78 

A történelem belső vizsgán a tanulók tételeket húztak, szóban feleltek. Az elért eredmények:  

- 8.a 4,15 

- 8.b 4,4 

- 8.c 3,8 

Matematikából: 

8.a 3,4 

8.b 4,06 

8.c 2,94 

Idegen nyelv: 

8.a 4,35 

8.b 4,5 

8.c 433 
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Nevelő-oktató munka eredményei, felvetődő problémák 

Az alapozó szakasz egyik kiemelt feladata az olvasóvá nevelés. Ezt a célt szolgálta iskolánkban 

már több éves hagyományra visszatekintő komplex irodalmi verseny 3 fordulója, mely most, a 

népköltészet témakörében bíztatta kutatásra a 3. és 4. osztályos tanulókat. Az olvasóverseny 

meghirdetésével 2-8. évfolyamokon egy vállalásra hívtuk az osztályokat. Másodikban 50, 

harmadikban 75, negyedikben 100 könyv elolvasása volt a cél. 5-6.évfolyamon 2000 oldalt 

kellett elolvasnia egy-egy osztálynak összesen, 7-8.évfolyamon 2500 oldalt. A legjobbak 

jutalomban részesültek. A felső tagozaton összesen 32 tanuló olvasott. Ők összesen 36862 

oldalt olvastak el. A legtöbb oldalt egy 7.c osztályos tanuló olvasta, 5466 oldalt. 

Nevelő munkánk eredményeként egy nagyon jó szemléletű, hozzáállású 8. évfolyamos tanulói 

közösség ballagott el a szülök megelégedettségére is. 

Jelentős eredménynek tekintjük általános iskolaként, hogy az idei évben 20 tanuló szerzett 

nyelvvizsgát. 

Németből 9 tanuló tett sikeres alapfokú szóbeli DSD1 nyelvvizsgát. Angol nyelvből a 2 emelt 

szintű csoportból összesen 11 diák tett nyelvvizsgát, közülük egy tanuló németből is, míg 6-an 

középfokon szerepeltek sikeresen (5 fő komplex, 1 fő szóbeli vizsgát teljesített sikeresen), 4-an 

alapfokú komplex vizsgát tettek. 

 Oktató munkánkban a legnagyobb nehézséget a tantermen kívüli oktatásban a motiváltság, 

szülői hanyagság miatt lemaradó diákokkal való együttműködés hiánya okozta. 

 

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  

A tanévben 2 kolléga önértékelési eljárása zajlott, 1 az alsó tagozaton és 1 a felső tagozaton, 

aki pontosan és határidőre elvégezte a feladatait. 

Az intézményi önértékelési eljárás lefolytatása nagyobb terhet jelentett, mivel több kollégát 

érintett, de ezt is a rendelkezéseknek megfelelően lebonyolítottuk. 

Belső ellenőrzési rendszer működése, a tervek megvalósulása 

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

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

(óralátogatások, ügyeleti munka), és a technikai személyzet ellenőrzése eredményesen 

megtörtént. Az ellenőrzés területei, folyamata, felelősei a munkatervben került 

meghatározásra. 

Intézményvezetői, magasabb-vezetői ellenőrzési terv megvalósulása 

nem releváns 

 
1 Az önértékelés és a belső ellenőrzés két külön rendszer, kérjük ezeket elkülönítve kezelni. 
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Munkaszervezés, információáramlás értékelése  

A munkatervben meghatározott feladatok elvégzésének arányos elosztása egyre jobban 

érvényesült. A megvalósítandó programokban a felelősök mellett megfelelő számú kolléga 

működött közre. 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 az online felületen. Az információáramlást segítette, hogy belső levelező rendszert 

alakítottunk ki (Outlook-on belül, saját egyedi iskolai email címmel). A mindenkit érintő 

tájékoztatás ezen keresztül zajlott, míg a munkaközösségek, munkacsoportok a TEAMS 

felületen külön is érintkezhettek, szakmai eszmecserét folytathattak. A szülőkkel szintén a 

TEAMS-en keresztül tartottuk a kapcsolatot. A szülőket az általános, a mindenkit érintő híreket, 

rendelkezéseket (pl. járványügyi intézkedési tervek) az iskola honlapján és facebook oldalán 

olvashatták. 

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

következményei 

2020 decemberében lezajlott fenntartói ellenőrzés, mely az intézmények közötti gazdasági 

természetű információáramlást és kommunikációt vizsgálta, hiányosságokat nem tárt fel, 

rendezett tevékenységeket állapított meg. 

A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal 2021. áprilisban zárult törvényességi ellenőrzése 

mindent rendben talált, jogsértést nem tapasztaltak.  

Intézményi fejlesztési feladatok kijelölése 

Infrastruktúra fejlesztése: A sportudvarunkon atlétika pálya (2 és 4 sávos 100m-es futópálya, 

két végén távolugró gödrökkel, magasugrásnak és atlétikai hajításoknak kialakított terület), a 

„B” épületen belül mozgásfejlesztő szoba kialakítása, „E” épület energetikai felújítása. 

Módszertani: pedagógus ösztönző, jutalmazó rendszer kidolgozása; iskolai gyakorlókerti 

foglalkozások beépítése a mindennapi nevelő-oktató munkába. 

Külső kapcsolattartás  

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

Egyházi intézményekkel (evangélikus, más felekezet intézményei) 

Ebben a tanévben is igyekeztünk továbbfejleszteni a szakmai kapcsolatainkat az evangélikus 

oktatási és egyházi intézmények körében, bár ezek most az online térben tudtak csak 

működni. Erasmus+ programunk akkreditációjának sikerét TV interjú keretében ismertettük a 

többi evangélikus intézménnyel. Iskolánkban 3 szakértő is dolgozik, ők a minősítési 

eljárásokban dolgoztak több evangélikus intézményben is. A munkaközösség-vezetőink közül 

többen is részt vettek az EPSZTI által szervezett tanácskozásokon. Tanulóink több evangélikus 

szervezésű versenyen értek el szép sikereket: Gyurátz Ferenc Evangélikus meseíró pályázat, 

„Trianon 100” pályázat II. helyezés, országos evangélikus történelem verseny II. helyezés, 

KEVI Művészetek versenye több helyezett, KEVI szavalóverseny, Országos Evangélikus Online 

Hittanverseny. 

Kiemelt partnerünk a helyi Evangélikus Óvoda, akikkel szoros a szakmai és egyházközösségi 

kapcsolatunk. Az evangélikus középiskolák közül a kiskőrösi és bonyhádi intézményekkel 

konzultálunk többször, egyeztetünk szakmai kérdéseket. 

Adventi és böjti heti áhítatok a település felekezeteinek lelkészei szolgálatával történtek. 

Hagyományosan a tavaszi csendesnap áhítata a katolikus lelkipásztoré. Minden fontos iskolai 

és egyházi ünnep része az áhítat, vagy az iskola területén, vagy az evangélikus templomban. 
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Más közintézményekkel (helyi és regionális közgyűjtemények, művelődési 

központok) 

Városunk kulturális intézményével a Gyöngyház Kulturális Központtal folyamatos a 

kapcsolatunk, együttműködésünk a helyi programok, műsorok készítésében, szervezésében, 

pályázatok megvalósításában.  

Szakszolgálatokkal, tanulási képességet vizsgáló szakértői bizottsággal 

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

Kiskőrös BKM Pályaválasztási Szakszolgálat- több rendezvényen reszt vettünk, tanulóink 

csoportos és egyéni tanácsadásba részesültek. 

Szakmai szervezetekkel, egyesületekkel 

Karácsonykor a Mosolymanók felhívásához csatlakozva adománygyűjtésbe kezdtünk. Közel 100 

rászoruló gyermeknek juttattunk cipősdoboznyi ajándékot. Kupakgyűjtési akcióba 

bekapcsolódva daganatos gyermekek gyógyulásához nyújtottunk segítséget.  Bátor Tábor 

Alapítvánnyal való együttműködés révén 3. b és 4. d osztály tanulói vettek részt 

érzékenyítő programon. Pedagógusaink szakjaiknak megfelelő szervezeteknek a tagjai, azok 

online rendezvényeit rendszeresen látogatják (Pl. TTE, TTTE, Matematikát Tanítók klubja). Bár 

a diákolimpiai sportversenyek elmaradtak, a sportági versenyzés, versenyeztetés révén a helyi 

sportegyesületekkel (Soltvadkerti Foci-Suli Egyesülettel és a Soltvadkerti Kézisuli Utánpótlás 

Sportegyesülettel) továbbra is szoros maradt a munkakapcsolat.  

Rendszeres a kapcsolatunk a Cigány Kisebbségi Önkormányzattal, a Német Kisebbségi 

Önkormányzattal. Továbbra is élvezzük a Soltvadkert Gyermekeiért Alapítvány támogatását, 

akik anyagilag is támogatják egyes programjaink megvalósítását. 

Gyermekjóléti intézményekkel 

A helyi családsegítő szolgálattal szoros kapcsolatot tartunk fenn, a problémás esetek 

kezelésében, megoldásában, a szülőkkel való kapcsolattartásban számíthatunk a segítségükre. 

A tantermen kívüli oktatás során azon gyermekek számára, ahol nem volt internet elérhetőség 

a papír alapú feladateljuttatásban is segített a tanyagondnoki szolgálat. 

Gyámhatósággal, más kormányhivatali szervekkel 

A tanév folyamán több alkalommal segítettük a gyámhatóság munkáját, megkeresésükre 

pedagógiai jellemzést írtunk az érintett tanulókról. 

Szülői szervezetekkel 

A Szülői Munkaközösséggel konstruktív, partneri a kapcsolatunk, az együttműködésünk. Az új 

játszótér megépítésekor a régebbi játszótér felújítását anyagilag is támogatták. Az iskolai 

gyakorlókertet tavasszal az SZMK által szervezett társadalmi munka keretében újítottuk meg. 

Szakmai kérdésekben is támogatóak, segítik a programjaink megvalósítását. A tanulók 

szüleinek tájékoztatásában, az információk továbbjuttatásában, megosztásában saját facebook 

oldalukkal járulnak hozzá.  
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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. 

Fenntartó egyházi önkormányzati szervvel (presbitérium, közgyűlés) való 

kapcsolattartás 

Közvetlen kapcsolatunk nincs az országos presbitériummal. Minden rendelkezést, határozatot 

és információt email-en keresztül megkapunk. Részt vettünk az országos presbitérium által 

kiírt történelmi pályázaton. 

MEE országos irodája Nevelési és Oktatási Osztályával való kapcsolattartás 

Országos fenntartású intézményként közvetlenül az Országos Irodával állunk kapcsolatban. 

Mind gazdasági, mind jogi, mind nevelés-oktatás ügyi szakmai kérdésekben folyamatos a 

konzultáció. Telefonon, emailen és személyesen is eredményes a kapcsolattartás. 

Pedagógiai-szakmai szolgáltató intézményekkel, hatósággal (pl. EPSZTI, POK) való 

kapcsolattartás 

Az EPSZTI által szervezett konferenciákon, tanácskozásokon, szakmai programokon részt 

veszünk, képviseltetjük magunkat. Ha tudunk, s van rá lehetőségünk, akkor gyakorlati 

munkával is hozzájárulunk partneri feladatok megvalósításában. 

POK-kal és az Oktatási Hivatallal a pályaorientációs programba való bekapcsolódásunk okán 

rendszeres volt a szakmai kapcsolat. 

Gyülekezetekkel való kapcsolattartás 

Bár, természetesen, a legszorosabb kapcsolatunk az evangélikus gyülekezettel van, igyekszünk 

minden helyi gyülekezettel együttműködő kapcsolatokat ápolni, mely a hittanoktatókon, a 

gyermekek szülein, gyülekezetek vezetőin keresztül valósul meg. Tanulóink rendszeresen részt 

vesznek anyák napja, tanévnyitó, tanévzáró istentiszteleteken, vers és zenei szolgálatukkal 

színesítik ezen alkalmakat. Vállalunk karitatív feladatokat is. Minden évben csatlakozunk a 72 

óra kompromisszumok nélkül felhívásához. Ebben a tanévben az 1.b osztály az idősek otthona 

udvarán adott rövid műsort az otthon lakóinak, 2. c osztály szemetet szedett. 

Igazgatóként évente egyszer (idén március elején) az evangélikus gyülekezet 

presbitériumának is beszámoltam az iskola életéről, eredményekről. 

Egyéb 

nincs 

 

Rövid összegző értékelés 

A 2020-2021-es tanévben teljesítettük a kitűzött munkatervi célok többségét, de rendezvények 

jelentős része rajtunk kívül álló okok miatt elmaradt. A járványügyi helyzet nehézségei ellenére 

szép eredményeket tudtunk elérni a nevelő-oktató munkánkban, online megrendezett 

tanulmányi versenyeken. De az idei év legnagyobb sikerének azt tartom, hogy tantestületünk 

kimagaslóan jó digitális felkészültségének köszönhetően folyamatos munka folyt, a tananyag 
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feldolgozása maradéktalanul megtörtént, bár néhány tanuló fejlődése elmarad a vártnál a 

körülményeik miatt. Minden tanulóval kapcsolatban tudtunk maradni, aki akart, az tudott 

haladni az osztállyal, a tananyaggal. 

Tantestületünk nagy leterheltség alatt dolgozott a sok megbetegedés miatt, de összefogással, 

egymás támogatásával sikerült leküzdenünk a felmerült problémákat. A diákok nem 

szenvedtek hátrányt a pedagógusok megbetegedései miatt, mindig volt, aki beállt a kieső 

kolléga helyére, és tette a dolgát. 

A következő nevelési év/tanév fő feladatai, célkitűzései 

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

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

alkalmazásával. Az új NAT tantervek adaptálásának folytatása felmenő rendszerben. A 

lemorzsolódási mutatók megtartása, s ha lehet javítása. Az alapfokú művészetoktatást új 

tanszakkal (fotó művészet) kívánjuk bővíteni a székhelyen. 

 

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 

Kiemelkedő eredménynek tekintjük az ERASMUS+ pályázat megnyerését, az ÖKO iskola cím 

újbóli megnyerését, a középiskolai felvételi eredményeket, 6 diákunk komplex középfokú 

nyelvvizsgát tett angol nyelvből az angol szakos kollégánk felkészítése eredményeként. 

Tanulóink több evangélikus szervezésű versenyen értek el szép sikereket: Gyurátz Ferenc 

Evangélikus meseíró pályázat, „Trianon 100” pályázat II. helyezés, országos evangélikus 

történelem verseny II. helyezés, KEVI Művészetek versenye több helyezett, KEVI 

szavalóverseny, Országos Evangélikus Online Hittanverseny. 

Idei tanévünkben iskolánk kilenc sakkozója egy – Madridból szervezett - online világversenyen 

vett részt. A verseny 2020 novemberétől 2021 júniusáig zajlott 296 iskolai és klubcsapat 

részvételével 6-17 éves korú diákok között korcsoporti bontás nélkül. Iskolánk csapata két 

selejtezőkört követően bejutott a világ 30 legjobbja közé. Magyarországról nevezett 19 

együttes közül rajtunk kívül még egy csapat érte el ezt az eredményt. 

 

 

Kelt, Soltvadkert, 2021. 06. 21. 
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