
Beszámoló a Kossuth Lajos Evangélikus Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 

2021-2022-es tanévéről 

 

A tanév mottója:  

Tudás - lelkiség - szeretet 

„Minden dolgotok szeretetben menjen végbe!” (1Kor 16,14) 

Kiemelt nevelési feladat: a keresztényi értékek közvetítése, a közösségi normák 

elfogadtatása, betartatása, a közösség támogató, segítő erejének megtapasztaltatása.  

A tanév általános feladatai: 

• Megerősíteni a tanulók IKT kompetenciáit, hogy szükség esetén távoktatásban is 

minél sikeresebben tudják teljesíteni a követelményeket és a fejlesztési célkitűzéseket. 

• A tanulók egészségtudatos viselkedésének erősítése. 

• A tanulókkal való egyéni foglalkozások tartalmasabbá tétele, különös tekintettel a 

(halmozottan) hátrányos helyzetben lévő és a tehetséges tanulók képesség szerinti 

fejlesztése. 

• Pályázatok figyelemmel kísérése, azokon való részvétel. 

• Hatékony munkát végezni a beiskolázási eredmények tükrében. 

A tanulók vallásos nevelésének erősítése 

Az iskola keresztény szellemiségét a szeretet, az elfogadás légköre biztosítja. Ennek kell 

áthatnia a tanár-diák, szülő-tanár, és a tantestület tagjai közti viszonyt egyaránt, hogy példát 

mutathasson, s kialakítsa a gyermekben ugyanezt a hozzáállást. Az iskola mindent megtesz 

azért, hogy a szülőkkel is jó viszonyt tartson fenn, hiszen ők is egyenértékű társak a 

nevelésben. Mindannyian ugyanazt az ügyet szolgáljuk, egy szebb, szeretetteljesebb és ezért 

igazabb jövőt szeretnénk adni a következő nemzedékeknek. 

A diákok minden héten hétfőn 7.45 órától közös reggeli áhítaton vesznek részt, valamint 

minden reggel 7.55 órától az iskolarádión keresztül beolvasásra kerül a napi ige. Az iskola 

ösztönzi, hogy a tanítványok családtagjaikkal együtt rendszeresen látogassák a gyülekezetük 

rendezvényeit, programjait. Szeretnénk elérni, hogy gyermekeink, felfedezzék az Isten 

jelenlétét önmagukban, tevékenységeikben, alkotásaikban. Félévenkénti „Diák csendes nap” 

megszervezése a közösség, a hit erejének, a keresztény szellemiségnek fontosságára, 

szerepére irányítja a figyelmet, azok kialakítását, megszilárdítását szolgálják. 

Választható képzési formák az alapoktatáson belül: 

• Német nemzetiségi nyelvoktatás 1-8. évfolyamon 

• Köznevelési típusú sportiskolai program 

• Angol nyelvi oktatás 2. évfolyamtól 

• Emeltszintű angol nyelvi oktatás 5-8. évfolyamon 

• Nívó csoportos matematika oktatás 7-8. évfolyamon 

Alapfokú Művészetoktatás tanszakai: 

• zene művészeti ágban: fafúvós, gitár, hegedű 

• kerámia, grafika 

• társastánc 



Az oktató-nevelő munkát segítő programjaink: 

• Sajátos nevelésű tanulók integrációja, 

• Hátrányos helyzetű tanulók integrációja – iskolai szociális segítő 

• „Sakkpalota program” – képességfejlesztő foglalkozások 1-4. évfolyamon 

• Soltvadkerti Kossuth Diáksport Egyesület diákolimpiai és szabadidősport programjai 

• Gyógypedagógusok alkalmazása 

A tehetséggondozás és a felzárkóztatás területei a szakkörök, differenciált képességfejlesztés, 

és egyéni foglalkozások. Évről évre számos kimagasló versenyeredmény, sikeres szereplés 

igazolja, hogy érdemes erre is energiát fordítani. 

Statisztikai adatok (2022. október 1.): 

 1. évfolyam 2. évfolyam 3. évfolyam 4. évfolyam 

létszám 80 91 83 54 

ebből 

német nemzetiségi 15 17 21 16 

napközis 33 34 38 14 

sajátos nevelési igényű 4 2 10 8 

beilleszkedési, tanulási, 

magatartási nehézséggel küzd 
9 11 9 4 

hátrányos helyzetű 7 6 8 4 

halmozottan hátrányos 

helyzetű 
2 4 2 4 

 5. évfolyam 6. évfolyam 7. évfolyam 8. évfolyam 

létszám 71 67 57 61 

ebből 

emelt szintű angol nyelv 30 31 16 21 

német nemzetiségi 25 15 27 16 

sajátos nevelési igényű 6 6 2 4 

beilleszkedési, tanulási, 

magatartási nehézséggel küzd 
1 3 2 3 

hátrányos helyzetű 7 6 3 4 

halmozottan hátrányos 

helyzetű 
1 3 1 3 

Összesen tanuló létszám 564 fő, hátrányos helyzetű 45 fő, a halmozottan hátrányos helyzetű 

20 fő. Az iskola menzáján összesen 298 fő étkezik, ebből 90 fő ingyen és 69 fő 

kedvezményesen. 

Alapfokú művészetoktatásban 518 fő tanul. Ebből Soltvadkerten összesen 190 fő részesül. 

Zene 31 fő (fafúvós, gitár, hegedű), kerámia és grafika 62 fő, társastánc 97 fő. 

Székhelyünkhöz 9 telephely tartozik, ahol társastánc oktatásban 328 fő vesz részt. 



Iskolánk tanulólétszáma a tavalyihoz képest nőtt, ami a belépő magasabb létszámú 

évfolyamoknak köszönhető. A beiskolázási adatokból azonban tudjuk, hogy szeptembertől a 

létszámunk csökken. 

személyi feltételek 
teljes 

munkaidős 
részmunkaidős óraadó összesen 

  fő fő fő fő 

pedagógusok száma 49 2 7 58 

oktató-nevelő munkát 

segítők és technikai 

dolgozók száma 

18 1  19 

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

járványügyi korlátozásokat betartottuk. Egész iskolát érintően nem kellett tantermen kívüli 

oktatást elrendelni, de az őszi hónapokban majdnem minden osztályunk karanténba került 

egy-két hétre. Az előző tanév tapasztalatai alapján igyekeztünk előre felkészülni a 

járványügyi helyzetből fakadó tantermen kívüli oktatásra. Egy-egy osztály távoktatását már 

rutinnal megoldottuk. A módszertani kultúra viszont tovább fejlődött a digitális lehetőségek 

alkalmazásának szélesítésével. A TEAMS rendszert egyre alaposabban kiismerve 

alkalmaztuk. A szülők és a hiányzó tanulók örömére is minden óra anyaga felkerült a TEAMS 

felületére. Programjainkat, rendezvényeinket is a járványügyi szabályoknak megfelelően 

tudtuk megvalósítani. Az I. félévben még online módon, míg a II. félévben már a megszokott 

módon zajlottak az események, versenyek. Ebben a tanévben is igyekeztünk továbbfejleszteni 

a szakmai kapcsolatainkat az evangélikus oktatási és egyházi intézmények körében. 

Iskolánkban 3 szakértő is dolgozik, ők a minősítési és tanfelügyeleti eljárásokban dolgoztak 

több evangélikus intézményben is. A munkaközösség-vezetőink közül többen is részt vettek 

az Evangélikus Pedagógiai Intézet által szervezett tanácskozásokon. Tanulóink több 

evangélikus szervezésű versenyen értek el szép sikereket. 

Az iskolánk kiválóan akkreditált tehetségpont, Európai Tehetségpont. Egy kollégánk, 

Dudásné Kovács Erika ebben a tanévben is pályázati programot valósított meg a Nemzeti 

Tehetség Program keretében. Tanulmányi kirándulásokat, nyitott szakkört, üzemlátogatást és 

egyéb izgalmas rendezvényeket tartott az Matematikai, Természettudományi, Műszaki és 

Informatikai (MTMI) terület népszerűsítésére. Az ezen a téren kifejtett tevékenységéért állami 

kitüntetésben is részesült: a „Bonis Bona – a nemzet tehetségeiért díjat” vehette át 

szeptemberben Novák Katalin minisztertől és Rácz Judit államtitkártól. 

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

időszerűvé vált energetikai korszerűsítésük is. 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. Fejlesztési stratégiánk során a fejlesztéseket, beruházásokat épületrészenként 

végezzük el. Ennek köszönhetően a felújítások ütemezhetőek és mind térben, mind időben jól 



elkülöníthetőek. Az egyes felújítások után 1-1 épületrész hosszú ideig szolgálja iskolánkban 

folytatott nevelő-oktató munkát. A 2021/2022-s tanévet iskolánk „C” épületének felújítását 

követően kezdhettük meg. Október végén fejeződött be a „Mezítlábas ösvény” kialakítása az 

iskolakertünkben. Az SZMK és 16 vállalkozó támogatásával megépült parkot a jó időt 

megvárva, tavasszal adjuk át hivatalosan a diákjaink számára. 

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

felszerelések, a működtetés forrásai biztosítottak voltak. 

Az iskola tanulmányi átlaga 4,24 lett, ez 0,8-del magasabb, mint a megelőző évben volt 

(4,16). Kitűnő bizonyítványt 147 tanuló vihetett haza, ebből 53 a felső tagozatos diák. 

Iskolánkban 4 felsős tanulónak kell majd javítóvizsgát tenni, valamint 3 elsős tanuló szülői 

kérésre megismétli az első osztályt. 

A munkatervi feladatok teljesítése az alapfokú művészetoktatásban 

Legnagyobb létszámmal a társastánc tanszak működött a székhelyen 5 csoportban, míg a 

telephelyeken 14 csoportban. A tervezett programokat sikerült megvalósítaniuk, 

gálaműsorokon, iskolai rendezvényeken léptek fel diákjaink színesítve mind a soltvadkerti, 

mind a telephelyek iskoláinak műsorait. 

Grafika tanszakon 1, míg kerámia tanszakon 2 csoportban alkothattak gyerekek. A feladatok 

életkori sajátosságok és képességeknek megfelelően sok esetben egyénre szabottan jelentek 

meg. A témákat a tanmenetben szereplők mellett sokszor rajzpályázatok, versenyek kiírásai, 

vagy aktuális események, ünnepek adták, és ezek segítségével ismerhették meg a különböző 

alkotói technikákat, eszközöket, azok tulajdonságait és használatát, fejlesztve a kifejező és 

problémamegoldó képességet. Az év gyíkja, a homoki gyík és az év madara, a zöld küllő 

sokakat alkotásra motivált. Ezért a hozzájuk kapcsolódó mindkét rajzpályázatra küldtünk 

pályamunkákat. Nemzetközi környezetvédelmi rajzpályázat kapcsán Japánba küldtünk online 

alkotásokat. Ennek eredményhirdetése majd a nyár közepére várható. 

Zenei tanszakokon gitár, hegedű és fafúvós tanszakokon tudjuk kielégíteni az igényeket. 

Lelkes tanulóink hozzájárultak az iskolai rendezvények, ünnepi műsorok színvonalas 

megtartásához. Bár nem tartozik az alapfokú művészetoktatáshoz, de mégis több szállal 

kötődve hozzá működött az iskolai énekkar, citera zenekar, és az ifjúsági zenekar. A citera 

zenekarunk országos népzenei találkozón is nagy sikerrel szerepelt. 

Főbb események: 

- Zenei világnapi megemlékezés áhítaton- október 4. 

- Rajz verseny alsó tagozaton – október 

- Énekkar, zenekar közreműködése az Október 23-ai ünnepi műsorban 

- Iskolai karácsonyi hangverseny – december, felvételről került lejátszásra 

- Kerámia és grafika kiállítás az iskolában – január 

- Énekkar, zenekar közreműködése a Március 15-ei ünnepi műsorban 

- Fellépés a kiskunhalasi táncgálán – április 2. 

- Országos népzenei találkozó (MEGINT), citera zenekar fellépése - április 9. 

- Tavaszi művészeti napok (grafika és kerámia kiállítás, társastánc előadás, hangverseny) – 

május 16-18. 

- Hangszer bemutató koncert – június 1.  

- Citera zenekar és ifjúsági zenekar előadó estje – június 4. 



A munkatervi feladatok teljesítése az alsó tagozaton 

A vészhelyzet alatt a legtöbb rendezvényük megvalósulhatott. Ha szükséges volt időpontot 

kellett módosítanunk, vagy a digitális térbe kellett költözni. 

Az igényeknek megfelelően 7 napközis csoportban biztosítottuk a gyermekek délutáni 

foglalkoztatását. 

Az alsó tagozaton a tanulmányi versenyek is a digitális térbe költöztek. Közel sem akkora 

létszámban szerepeltek tanulóink, mint az előző években, viszont így is szép eredmények 

születtek. Folytatódott a LegoRobotika szakkör. A 4. osztályosok a WeDo2 program 

használatával életkoruknak megfelelően robotokat terveztek, építettek, megismerkedtek a 

programozás alapjaival. 

Megvalósult programjaink: 

- Szüreti fesztivál: szüreti témanap, 3. évfolyamosok motivációs tánca a szüreti fesztiválon 

- DSE szervezésében alsós túra Tatára - október 

- „Minden dolgotok szeretetben menjen végbe!” – rajzpályázat, mely az alsó aula 

dekorációját is szolgálja – október 

- Alsós versmondó verseny - november 

- „Gyalog jöttem iskolába” - november 

- Papírgyűjtés - november 

- „Gyümölcs projektnap”- november 

- Karácsony előtt Diótörő előadás Budapesten az alsó tagozatosoknak - december 

- Ghánai gyerekeknek tolltartógyűjtési akció – december és január 

- Mosolymanók adománygyűjtési akció - decemberr 

- Karácsonyi üdvözlőlap (400 db) készítése - december 

- Alsós szépíró verseny -  

- Farsangi témanap - február 

- „Gyere velem Óperenciába” - rendhagyó mesemondó verseny – március 

- Alsós prózamondó verseny – március 

- Komplex irodalmi verseny 3 fordulós – március, április 

- Fenntarthatósági témanap – április 

- „Iskolába hívogató”, leendő első osztályosoknak foglalkozások az iskolában – április 8. 

- Lázár Ervin programban részvétel (színházi előadások megtekintése) – II. félév 

- Olvasási verseny - szeptembertől májusig 

- Anyák napi műsorok - május 

- Vig Balázs író- olvasó találkozó - május 

A munkatervi feladatok teljesítése a felső tagozaton 

Az idei tanévre ismét rányomta a bélyegét a pandémia. Első pillanattól számítani kellett arra, 

hogy bármikor távoktatást rendelhetnek el, ami végül az osztályok szintjén be is következett 

több alkalommal is. A pedagógusok is elkapták a betegséget, és egyszerre többen is 

hiányoztak hosszabb időszakra is, ami a többiek leterheltségét jelentősen megnövelte. Soha 

ilyen magas nem volt még a helyettesített órák száma a felső tagozaton. Összességében 

novembertől februárig 13 esetben rendeltek el a hatóságok karantént 1-1 felsős osztálynak, 

többször a csoportos oktatás miatt évfolyamnak. A diákok egy része ezen időszakokban nem 

vette komolyan a feladatát, talán ennek is volt köszönhető, hogy félévkor megugrott az 



elégtelen osztályzatok száma. Félévkor ezért intézkedési tervet készítettünk, kötelező 

korrepetálásokat, felzárkóztató foglalkozásokat szerveztünk a II. félévben, amelyek 

eredményeként javultak a tanulói eredmények.  

Az idei tanévben a 7-8. évfolyamra elvégeztük az új NAT adaptálását, elkészültek a helyi 

tantervek. Elindítottuk és a tanév folyamán működtettük a következő szakköri programokat: 

kommunikáció és média, énekkar, citera, természettudományi, magyar tehetséggondozó, 

matematikai tehetséggondozó, német tehetséggondozó, angol tehetséggondozó, kémia, 

atlétika. 

A felső tagozaton az igénylőknek tanulószobát biztosítottunk. A tanulásban problémákkal 

küzdőknek így egész évben lehetőségük volt a másnapi iskolai munkára segítséggel 

felkészülni.  

Egyéni tanrenddel segítettünk több tanulót is, akik a sportban tehetséges diákjaink: Tóth 

Benjámin, Müller Evelin, Kiss Panna, Schmél Edna. 

Az iskolai tehetséggondozásra egész tanévben kiemelt hangsúlyt fektettünk. Megrendeztük a 

házi versenyeket, képviseltük iskolánkat különböző térségi és országos versenyeken sport, 

természettudomány, sakk, vers- és prózamondás, történelem, matematika, informatika, rajz, 

ének-zene és idegen nyelvi területeken. Ezen kívül a hitoktatók több csoporttal is sikeresen 

szerepeltek hittanversenyeken. Az idén is részt vett iskolánk a Pénz7 projektben. 

Továbbtanulás 

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

technikum lett az első 42,37 %-kal (25 fő), ez az országos adatoktól magasabb szám (38,71% 

%). Jelenleg gimnáziumot 30,5% (18 fő) választott, és szakképző iskolát 14 fő (23,72%). Az 

országos átlagok: gimnázium: 39,23 %, szakképző iskola: 17,42%.  Szakiskolát az SNI-s 

integrált tanulók választottak, 2 fő (3,39%), a mostani elnevezés szerint ez a számukra 

szervezett oktatási forma. Összességében 34 fő kezd szakmai irányon tanulmányokat, ami 

némi emelkedést mutat a korábbi évekhez képest. Az idei tanévben hatosztályos képzésre és 

nyolcosztályos gimnáziumba nem jelentkezett diákunk. Az idén is kiugróan magas számban 

tanulnak tovább az egyházi fenntartású intézményekben tanulóink, 26 fő. (Kiskőrös KEVI: 3; 

református iskolák: 6 fő; katolikus iskolák: 17 fő) Kiemelkedően sokan választották a 

kiskunhalasi II. Rákóczi Ferenc Katolikus Gimnázium és Technikumot 14 fő, bár meg kell 

jegyeznünk, hogy válogatás nélkül mindenkit felvettek, még azokat a diákokat is, akiket 

eddigi eredményük alapján mi nem javasolnánk érettségit adó iskolába. Szintén sokan 

tanulnak tovább a Kiskunhalasi SC Vári Szabó István Szakképző Iskola és Kollégiumban; 12 

fő. Ez a szakmák tanulása iránti érdeklődés növekedésének is következménye. Tanulóink 86,4 

%-át vették fel az első helyen megjelölt iskolába, ez is bizonyítja pályaorientációs munkák 

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

Külön is nyomon követjük a hátrányos helyzetű tanulók továbbtanulását. A jogszabályok 

alapján 3 3H-s, 2 2H-s tanulónk van. A hátrányos helyzetű tanulók közül mindenki folytatja a 

tanulmányait. 2 fő szakiskolába nyert felvételt, amely a mostani rendszerben a speciális 

igényű tanulók iskolája, még 6 fő szakképző iskolába 3 éves képzésre. 

Főbb események hónapokra bontva: 

- A munkatervnek megfelelően megtartottuk a tanévkezdő szülői értekezleteket, a szülőkkel 

egyeztettük a tanévre vonatkozó terveket és célkitűzéseket.  



- A 2021-2022-es tanévben is folytatódik az az érzékenyítő program, amit még tavaly 

kezdtünk el a Bátor Tábor Alapítvánnyal. Iskolánkba is járnak különböző egészségügyi 

problémákkal küzdő gyerekek, akiknek a problémáit talán társaik észre sem veszik, s így 

kevésbé tudják őket segíteni. De az is előfordulhat, hogy túlságosan is nagy figyelembe 

részesül egy-egy tanuló a betegsége miatt, és ez feszélyezi őt. 

- szept. 4. Megemlékeztünk iskolánk egykori tanárának, Varjasi Isván születésének a 100. 

évfordulójáról a katolikus temetőben. 

- Szeptember 23-án a Természettudományos szakkör „lazító” programjaként családi napot 

szervezett Dudásné Kovács Erika, illetve 60 diákkal bekapcsolódott a Kutatók éjszakája 

rendezvénybe.  

- Október 1.- A zene világnapja -áhítat keretében emlékeztünk meg zenés műsorral. 

- „Kémia a mindennapi életünkben” címmel Nyitott szakkörre hívták az érdeklődőket a 

természettudományos szakkör tagjai 2021. október 12-ére 

- Jövőnk a tét! címmel a megyei kamarával együttműködve pályaorientációs napot 

szerveztünk okt 14.   

- Mezei futóbajnokság megtartása 

- Október 18-án „Reálos szakmai találkozót” szerveztünk a környező iskolák tanárainak. A 

program keretében egyeztették a kollégák a középiskolai elvárásokat a mi gyakorlatunkkal. 

Iskolánk matematika oktatásáról elismerően nyilatkoztak a rendezvényen megjelent 

középiskolai képviselők.  

- Október 23-án a 8. évfolyam videoműsor összeállításával segítette a városi megemlékezést.  

- Gyalogtúra a Mecsek lábánál – november 10.  

- Nov. 5-én meghívtuk nyugdíjas pedagógusainkat, hogy bemutassuk számukra az elmúlt 

időszak fejlesztéseit, és ápoljuk velük a kapcsolatot. A rendezvényen nagy számban vettek 

részt az aktív és nyugdíjas pedagógusok, nagyon jó hangulatban telt.  

- november 19. „Gyalog jöttem iskolába” -  kihívás napja 

- Papírgyűjtést szerveztünk 

- A „Körkörös közösségek” mottóval 2021. november 22-26. között idén is részt vesz 

iskolánk az „Európai hulladékcsökkentési hét” projektben 

- Novemberben tartottuk meg a tanév első csendes napját.  

- December az adventi készülődés jegyében telt. Hetente az iskolai rádión keresztül is folyt 

az adventi ráhangolódás, ezen kívül osztálykeretben valósultak meg programok.  

- Karácsonykor a járványügyi helyzet miatt előre rögzített ünnepi műsort tekintettek meg a 

diákok a saját termeikben, majd osztálykeretben hangolódtak az ünnepre különböző 

programokkal. 

- Csuja Imre Jászai Mari-díjas magyar színművész, érdemes és kiváló művész irodalmi 

előadást tartott a felső tagozatosoknak- január 12. Ezzel is szerettük volna a diákokat a 

magyar kultúra szeretetére és tiszteletére nevelni.  

- Az I. félév zárása a munkaterv szerint történt, a 8. évfolyamosok középfokú beiskolázása 

szintén a bevált gyakorlat szerint zajlott. Az elért tanulmányi eredmények értékelése a 

szülői értekezleteken is megtörtént.  

- január 24-én kultúra napi kiállítást rendeztünk.  

- Február 18-án a diákok számára is a farsang jegyében telt, témanapot szerveztünk, 

melynek keretében az osztályok közösségi programokat tartottak.  

- A 6. évfolyam színvonalas műsorral szerepelt a városi márc.15-ei ünnepségen.  



- Áprilisban 3 pedagógusunk az Erasmus+ pályázat keretében Galwayban vett részt „job 

shadowing” programon 

- Bekapcsolódtunk az országos Pénz7 pénzügyi és vállalkozói témahét programjába. 

- Április 11-én a 8. évfolyamosok műsorral emlékeztek meg a költészet napjáról, melyet a 

diákoknak előadtak.  

- A húsvéti ünnepkör részeként böjti áhítatokat tartottunk az iskolarádión keresztül. 

- Bekapcsolódtunk a Fenntarthatósági témahétbe.  

- Májusban 6 napon keresztül folyt iskolánkban az országos digitális kompetenciamérés. Az 

alapos előkészítő munkának köszönhetően nálunk- más iskolákkal ellentétben -, nem volt 

technika probléma. Pótnapot a tanulói hiányzás miatt kellett szerveznünk.  

- A tanév során számos felvilágosító, egészséges életmódra nevelő előadást szervezett az 

osztályfőnöki munkaközösség.  

- Idén első alkalommal az Erasmus+ program keretében diákmobilitást valósítottunk meg 

Malagában 22 diák és 4 pedagógus részvételével.  

- Megszerveztük a 8. évfolyam belső vizsgájának írásbeli részét magyarból, matematikából.  

- A Nemzeti összetartozás napjáról ünnepi műsorral emlékeztünk meg. 

- Júniusban megtartottuk a szóbeli belső vizsgákat történelemből, idegen nyelvből.  

- A ballagás, bankett megszervezése a hagyományokhoz illeszkedve került megszervezésre, 

szerencsére nem nehezítette ezt semmilyen korlátozás az idei évben.   

- A tanévzáró megszervezése a szokásos módon szintén személyes jelenléttel zajlott. 

Összegzés: 

A 2021-2022-es tanévben teljesítettük a kitűzött munkatervi célokat, sok színvonalas 

programot, rendezvényt szerveztünk és valósítottunk meg. Tantestületünk nagy leterheltség 

alatt dolgozott, de minden kitűzött feladatot elvégzett. 

Nagy öröm volt, hogy iskolai versenyeinket, műsorainkat újra közönség előtt tarthattuk meg. 

Az Erasmus+ pályázat diák mobilitása új színt vitt iskolai munkánkban, növelte 

elismertségünket a szülők és a település lakosságának körében, valamint hozzájárult a tanulói 

motiváció növeléséhez. A projekt keretében folytatódik a pedagógusok képzése is, ismét 6 

pedagógus készül külföldi mobilitásra, hogy a legfrissebb módszertani tudással felvértezve 

kezdhesse az új tanévet. Az országosan elrendelt újításokban jól helyt álltunk (digitális 

mérések, országos pályaorientációs vizsgálat). 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 munkatársak hivatástudata, hozzáállása, a biztos költségvetési háttér, a szülők nagy 

részének és egyéb kapcsolatainknak hathatós támogatása bizonyította, hogy meg tudunk 

birkózni a nehézségekkel, járványhelyzettel, korlátozásokkal, így egy rendezett tanévet 

zárhattunk. 

 


