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1. Az intézmény gazdálkodása 

 

A benyújtott pályázatok felsorolása, elnyert pénzeszközök és felhasználásuk 2016. szeptember 01- 2017. 

június 30. 

- Részt vettünk az iskolagyümölcs programban. 

- A Veszprémi Tankerület 200 000Ft.-os támogatása decemberben, melynek felét a könyvtári könyvállomá-

nyunk gyarapítására, másik felét napközis és fejlesztő játékokra fordítottunk. 

- A helyben megszervezett 1 hetes nyári Erzsébet-táborban 36 fő táborozott. Az Erzsébet-tábor nyári napközik 

pályázatán nyert pénzösszeg: 648 000 Ft. 

- Erzsébet tavaszi „Igazolt Hiányzás” pályázatával a 4., a 6. és a 8. osztály ment kirándulni, összesen 53 tanuló. 

- EFOP 4.1.3-17 Infrastrukturális fejlesztés (folyamatban, elbírálás még nem volt) 

- EFOP 1.3.9-17 Civilek és pedagógusok a nagyvázsonyi iskola tanulóiért (folyamatban, elbírálás még nem 

volt) 

- Tankerületi kisbusz igénybevétele 7 alkalommal történt, ebből egy alkalommal Budapestre (parlamenti ered-

ményhirdetés), a többi esetben a diákolimpiai selejtező mérkőzések veszprémi helyszínére történő eljutásra 

kaptuk meg. 

- A községi önkormányzatok (Nagyvázsony, Mencshely, Pula) kisbusz biztosításával támogatták munkánkat 

(tanulmányi versenyek, kémiai játszóház). 

 

 A német nemzetiségi programjaink megvalósításához: 

- Vöröstói Német Nemz. Önkorm.: 40 000 Ft. 

- Nagyvázsonyi Német Nemz. Önkormányzat: 88 646 Ft. projektor vásárlása a német terembe. 

- „A legeredményesebb tanuló német nemzetiség nyelvből” tanév végi jutalmazásra 20 000 Ft (Nagyvázsonyi 

Német Nemz. Önkorm.) 

 

A tanév végi jutalmazás:  

- „A tanév legeredményesebb 8. osztályos tanulója” 50 000 Ft. jutalmazásban részesült a Nagyvázsonyi Te-

lepülésfejlesztési Közalapítvány részéről. 

 

2. A tanév személyi feltételei  

A 2017.június 15-i állapot szerint: 

- 15 fő aktív teljes állású határozatlan időre kinevezett pedagógus. 

- 1 fő félállású határozatlan időre kinevezett pedagógus. 
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- 1 fő 30%-os határozatlan időre kinevezett pedagógus, aki áttanít a Noszlopy Gáspár Gimnáziumba heti 4 

órában 

- Iskolánkba áttanító pedagógus: 3 fő (ének, fizika, biológia) 

Az SNI-s tanulók fejlesztését az EGYMI alkalmazásában álló gyógypedagógus és logopédus látta el. 

A logopédiai fejlesztést a Nevelési Tanácsadó nyugdíjas óraadó pedagógusa végezte. 

A gyógytestnevelést a Nevelési Tanácsadó utazó pedagógusa valósította meg 3 csoportban (heti 1 óra/cso-

port). 

Szakos ellátottságunk 99%-os, nem szakossal ellátott óra a technika 4 ó/hét az 5. és a 6. osztályban. 

Könyvtáros tanár/tanító nincs iskolánkban, a könyvtári nyitva tartást heti 5 órában tudtuk biztosítani. 

A BTM-s tanulók fejlesztését saját fejlesztő pedagógusunk végezte 4 csoportban. 

Pedagógiai munkát segítők: 

- 1 fő iskolatitkár 

- 1 fő pedagógiai asszisztens 

- 1 fő részmunkaidős (50%-ban) gyógypedagógiai asszisztens (EGYMI alkalmazott) 

- 1 fő önkéntes a német nyelvoktatás segítésére 

- 1 fő önkéntes pedagógiai asszisztens a 2. osztályban. 

 

Technikai dolgozók: 

- 3 fő takarító (2,75-os alkalmazás) 

- 1 fő karbantartó 

A tanév során alkalmazotti változás nem történt. (A 75%-os részmunkaidős takarító munkáját hosszabb be-

tegsége miatt helyettesítéssel láttuk el.) 

3. Tárgyi feltételek 

 

- A működtető fejlesztést az intézményben nem valósított meg. 

- Az épület állaga jónak mondható. 

Fejlesztésre szoruló területek: 

- A tornatermet nem tudjuk felfűteni (télen max. 14-15°C), mert az ablakai plexit lemezből vannak, szigete-

lését csak hőszigetelt üvegre történő cserével tudnánk megoldani, melyet az ütéstől belül rácsozattal kellene 

védeni. 

- A termek parkett borítása megkopott, fedő-védő lakkréteg már teljesen eltűnt róluk, a felület a napi vizes 

felmosás következtében besötétedett, kiszálkásodott. Most még a járófelületet fel lehetne újítani csiszolás-

sal és lakkozással, de ha ez nem történik meg, néhány év múlva a teljes parkett-felület cseréje válik szük-

ségessé. Az ANTSZ már szóban jelezte ennek szükségességét. 
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- Világítás korszerűsítése. A termekben található gömbbúrák a kibocsátott fény jelentős részét elnyelik, az 

informatika teremben a rossz fényviszonyok miatt a számítógép monitorok képernyője tükröződik. 

- Az épület teljes belső festése (falak, fűtéscsövek) szükséges lenne. 

 

2017-ös (elvégzendő) szünidei munkák: 

- Az ANTSZ által előírt egészségügyi festés a mellékhelyiségekben. 

- A 15-ös és a 4-es teremben javító falfestés. 

- Kisebb karbantartási munkák: tanulói padok, - asztalok javítása (ezekhez faanyag és festék szükséges) 

- 11-es teremben lambériázás (karbantartó elvégzi, csak anyagköltséggel számolunk) 

- Az udvar fakerítésének festése (csak anyagköltséggel számolunk) a karbantartó + a pedagógusok, szülők tár-

sadalmi munkájával. 

- Tornaterem parkettájának lakkozása. (csak anyagköltség) 

- Az udvari pályák és a tornaterem jelzővonalainak felfestése. 

- Táblafelújítás, - festések. 

 

Tárgyi feltételeinkről, az épület állaga jó és eszközeinket (oktatási és egyéb) illetően elmondható, hogy több-

ségük leamortizálódott, elavult, hiányos, fejlesztésre szorulnak, ezért nagyon bízunk az EFOP 4.-1.-3.-17 inf-

rastrukturális pályázat sikerességében, amelyben interaktív táblákra, tanulói bútorokra, sportszerekre és udvari 

fejlesztésekre pályáztunk. 
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4. Tanulói adatok (1. sz. táblázat) 

 

(1. sz. táblázat) Tanulólétszám alakulása 2016/2017. 
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lan test. nyelv egyéb   

Nagyvázsonyi Kinizsi Pál 

Német Nemzetiségi Általá-

nos Iskola 

173 174 1 2 0 16 96 5  78 5 52,4 0,22 1 6 2 0 

 

 

A csoportok létszámába alsó tagozaton a 4 alsó osztályt számítottuk, ebből 2 iskolaotthonos osztály + 1 napközis csoport. A felső tagozaton a 4 felsős osztályt + 1 tanulószo-

bás csoportot számítottunk be.
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A tanulók szociális helyzete, ifjúságvédelmi tevékenység 

Diákjaink jelentős részére jellemző a valamilyen szempontból problémás családi háttér (munkanélküliség, 

szegénység, elvált szülők, csonka család, külföldön dolgozó szülő stb.). Szüleik a gyermekük tanulmányait 

nem segítették, munkájuk után csak ritkán érdeklődtek. A gyerekek felszerelésében is gyakran mutatkoztak 

hiányosságok. Ők tanulás tekintetében otthoni támogatásra, segítségre nem számíthattak. A szülők harmad 

része azonban aktív segítője volt iskolai programjainknak, együttműködő partnerként segítették nevelő-oktató 

munkánkat, esetükben komoly elvárásként fogalmazódott meg egy jó nevű középiskolában történő továbbta-

nulás lehetősége gyermekeik számára. 

Jelenleg 25 fő (14%) SNI-s tanulónk van, és még 3-en várnak a Bizottság vizsgálatára. Közülük 2 autista, 

állapotuk súlyossága miatt állandó asszisztensi segítségre szorulnak. BTM-es tanulóink száma: 12 fő. Tanu-

lóink 21 %-a ezen két kategória valamelyikébe tartozik. 

Sok a magatartási- beilleszkedési zavarral rendelkező tanuló, akiket a tanórákon is nehéz kezelni, fegyelme-

zetlenségükkel nem hagyják társaikat dolgozni, öntörvényűek, a közösség szabályait nem tartják be. Tanórán 

kívül is állandó figyelmet igényelnek. Erőszakos magatartásukkal próbálják felhívni magukra a figyelmet. A 

problémákat igyekszünk megelőzni a Házirend következetes betartatásával. A tapasztalt deviáns magatartási 

eseteket nem hagyjuk kiteljesedni, a történéseket követően azonnal utánajárunk az eseményeknek, osztályfő-

nöki órákon megbeszéljük ezeket, mielőtt még iskolai méreteket öltene.  Következetesen küzdünk az erőszak 

minden megnyilvánulása ellen.  A tanév során kirívó, nagyon súlyos magatartási probléma nem fordult elő. A 

problémás esetek többségében a szülőket, segítőket bevonva igyekeztünk megoldást találni a kialakult hely-

zetre. Munkánk során hatékonyan működtünk együtt a Gyermekjóléti Szolgálattal, az iskolarendőrrel, a vé-

dőnővel, a Nevelési Tanácsadóval. 

Ebben az évben a gyermekvédelmi munka során az alábbiak történtek: 

Ismét a prevencióra helyeztük a hangsúlyt, abban a hitben, hogy a problémákat könnyebb megelőzni, mint 

kezelni.  Figyelünk tanulóink iskolai életében, baráti környezetében bekövetkező változásokra, jelzéssel 

élünk, ha negatív irányú megnyilvánulásokat tapasztalunk. A kapcsolattartás és az együttműködés hatékony 

és jó a helyi gyermekjóléti szolgálattal, a veszprémi családsegítő központtal, védőnővel és az iskolarendőr-

rel. Minden esetben kaptunk segítséget tőlük. 

Gondozásban lévő gyerekek száma: 13 fő 

Az észlelt, gyermekvédelmet érintő problémák jellege: 

• igazolatlan hiányzás 

• túl sok igazolt hiányzás 

• higiéniai problémák 

• magatartási problémák 

• családban lévő kapcsolati problémák (pl. válás, valamelyik szülő jelenlétének a hiánya) 
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Nagyon fontos lenne egy pszichológus helyi szintű elérhetősége, amelyet a veszprémi központ felé jeleztünk 

is. 

Szó van iskolai szociális munka előkészítéséről szeptemberben, de erről többet még nem tudunk. 

A következő esetekben történt esetészlelés: 

magatartási probléma  2 főnél 2 esetben = 4 esetben 

iskolai hiányzás 

2 főnél 2 esetben= 4 eset + 2 főnél egy esetben, összesen 6 

eset 

jegyzőnek jelzés 1 főnél 1 esetben 

területileg más gyermekjóléti szolgálat-

nak jelzés, ill. kapcsolatfelvétel  1főnél 2 esetben 

cselekvési terv 2 főnél történt 

családlátogatás 4 főnél történt 

 

Összesen 13 jelzés történt ebben az évben. 

Cselekvési terv elkészítése kettő esetben történt 2 főnél, mely a szülővel együtt került kidolgozásra.  A vé-

dőnő is járt családlátogatáson 1 esetben, a másik 3 esetben a gyermekjóléti szolgálat látogatta meg a csalá-

dot. 

Egyéb megbeszélések, amelyeken részt vettünk: 

- Szakmai Tanácskozás-Veszprémi Családsegítő 

- Szakmai Megbeszélés-Veszprémi Családsegítő, Pszichiátriai előadás 

- Általános megbeszélés kettő alkalommal történt, a helyi Gyermekjóléti Szolgálatnál 

 

5. Nevelő-oktató munka eredményessége 

Német nemzetiségi munkaközösség 

„Mert az egynyelvű és egyszokású ország gyenge és esendő…” 

Első magyar királyunk intelmei örökérvényűek, sőt mai világunkban még nagyobb érvényességgel bírnak. A 

nyelvtudás nemcsak egy idegen nyelv ismeretét jelenti, hanem egy másik nép kultúrájának, hagyományainak 

az ismeretét, szélesebb látókör kialakulását, életterünk és lehetőségeink kitágulását; és amit iskolánk nagyon 

fontosnak tart: a tolerancia, a kisebbség és a másság megismerése iránti igény kialakítását és annak elfogadását 

a többséget képviselő felnövekedő nemzedékben. A nemzetiségi oktatás programjának felvállalása révén a 

tanulás, a nyelvtanulás, a szellemi gazdagodás lehetőségeinek színes palettája tárul elénk. Mindent  megte-

szünk, hogy éljünk vele. Német nyelvi feliratokat helyeztünk az iskola helyiségeihez. 

Gazdag programot állítottunk fel a 2016/2017-ös tanévre is. A tervezett programpontok közül majdnem min-

den tevékenységet sikerült megvalósítani. A német munkacsoport fő célja, úgy szervezni az oktató-nevelő 

munkát, hogy tanulóink tanórán kívül is, a gyakorlatban is képesek legyenek nyelvi tudásukat mozgósítani.   
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A német munkacsoport legnagyobb rendezvénye a német nemzetiségi nap volt.  Idén több szempontból eltért 

a „megszokottól”. Témája a középkor, a várak és a lovagkor körül forgott. A helyi német vers- és prózamondó 

versenyt szintén aznap tartottunk. Az első helyezésért 42 résztvevő küzdött, ami a városlődi megyei versenyen 

való részvételt jelentette. Rendezvényünk most is jó hangulatban telt, a gyerekek jól érezték magukat, önbi-

zalmukat, magabiztosságukat fokozta a német nyelvű nyilvános szereplés.   

A Városlődön évente megszervezésre kerülő „Ki mit tud?” német vers- és prózamondó versenyen négy tanu-

lóból három tanulónk továbbjutott a mosonmagyaróvári regionális döntőbe. Onnan egy tanuló május 19-én 

részt vett az országos döntőben Budapesten, dobogós helyezést ugyan nem ért el, de nagyon szép teljesítményt 

nyújtott. 

Kiváló eredménnyel szerepeltünk az 5.-6. évfolyamnak szervezett német nemzetiségi versenyen is. Több on-

line forduló után két hatodikos tanulónk Tatabányán országos 9. helyen végzett.   

 Az idén is fogadtunk iskolánkban német anyanyelvű önkéntest. Állandó órarendet állítottunk össze számára. 

Részt vett a délutáni tanulószobában folyó tevékenységben, segítette az itt tanuló gyerekeket német házi fel-

adataik elkészítésében, néhány délelőtti német nyelvű tanórán és a német színjátszó szakkörön pedig bekap-

csolódott a játékos foglalkozásokba, a nagyobb létszámú osztályokban segítette a csoportmunka lebonyolítá-

sát, a rádió német nyelvű adásának szerkesztését, segített a tanulók helyes kiejtésének a kialakításában, segí-

tette a tanulók német nyelvű kommunikatív kompetenciáinak a fejlesztését. Segítsége részben egy pedagógiai 

asszisztenséhez méltó volt, másrészt az újdonság erejével hatott a gyerekek számára, kíváncsiságukat felkel-

tette, magyarul alig tudott, így a tanulók kénytelenek voltak német nyelven szóba elegyedni vele. Számunkra 

a német anyanyelvű önkéntes az élő nyelvi szituációt teremtette meg. Jövőre ismét szeretnénk önkéntest fo-

gadni, mert több éves tapasztalataink nagyon pozitívok ezen a téren. 

Az idén is részt vettünk az országos idegen nyelvi kompetencia mérésben a 6. és a 8. osztállyal.  

Sikerrel zárult az idei német házi nyelvvizsga is. A 8. osztályból 2 tanuló nyert sikeres felvételt a Lovassy 

László Gimnázium német nemzetiségi nyelv tagozatára. 

Három tanuló az év végén sikeresen tett osztályozó vizsgát, és haladhat jövőre az osztállyal.  

A felsős német színjátszó csoport már évek óta jól teljesít. Idén egy alsós német színjátszó csoportot is létre 

hoztunk. Egy kicsit bátortalanul szerepeltek még, a Kinizsi- gálán volt a premierük. Német partnertelepülé-

sünk, falkenbergi polgármestere, Herbert Bauer és a felesége megtisztelték a gálánkat. A műsoron évről évre 

egyre több német produkció is szerepel. 

Tevékenységeink közé tartozott ebben az évben is az iskolarádió német nyelvű adásának működtetése. Nyelvi 

bátorságpróba a bemondó gyerekek számára a német nyelvű híreket mikrofonba olvasni. Habár hallgatókö-

zönségünk még csekély, de a kitartás meghozza majd az eredményét, a gyerekek érteni fogják a hétről hétre 

elhangzó időjárás-jelentést, a menzai ebéd-menüt, a születésnapi és névnapi jókívánságokat, esetleg más hí-

reket is.    

Két 8. osztályos tanulónk ismét részt vehetett a megyei Schulverein által szervezett jutalom-tanulmányi ki-

ránduláson.   
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Német munkacsoportunk ebben a tanévben két továbbképzésen vett részt. Nagy szükségünk a van módszertani 

frissességre, a folyamatos megújulásra, a német népismeret tanításának szakmai megsegítésére. 

Nagyon fontosnak tartjuk az iskolán kívüli szervezetekkel, intézményekkel, egyesületekkel, iskolákkal, kol-

légákkal való élő kapcsolatok ápolását. Több információhoz, szakmai segítséghez, anyagi és erkölcsi támoga-

táshoz jutottunk az idei tanévben is ezen kapcsolatok révén.   

Nagyon jó kapcsolatot tartottunk a tanévben a helyi nemzetiségi önkormányzatokkal, akik a 2016/2017 tanév 

során nemcsak anyagi segítséget nyújtottak, a megyei német nemzetiségi iskolák egyesületével, a veszprémi 

Deutsches Haus-sal, a Veszprém Megyei Nemzetiségi Önkormányzat elnökével, a pécsi székhelyű Magyar-

országi Németek Pedagógiai Intézetével, a „Fekete Sereg” Ifjúsági Egyesülettel és a környező nemzetiségi 

iskolák munkaközösségeivel.   

Alsós munkaközösség 

Az alsós munkatervben szereplő feladatok megvalósultak a tanév során. A sok helyettesítés, az iskolai prog-

ramok leterheltsége miatt nehezen, de mindig sikerült a feladatokat megbeszélnünk, egyeztetnünk. Az alsós 

tanulók nagy lelkesedéssel vettek részt iskolai programjainkban, helyi szervezésű versenyeinken, pályázato-

kon. 

Felsős munkaközösség 

A munkaközösség a munkatervben vállalt feladatait megvalósította, az év közben jelentkező újakban mindig 

aktív segítséget vállalt.  Iskolai szintű programjaink megvalósításában, -mivel kis tantestület vagyunk-   min-

denkinek részt kellett vállalni, nagy összedolgozásra, együttműködésre volt szükség. A sok közös program-

nak köszönhetően az osztályközösségekben az összetartás, az egymás iránti tolerancia erősödött.
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A mérések, illetve az intézmény helyi vizsgáinak konklúziói 

✓ Német idegen nyelvi mérés (6. és 8.osztály) idegen nyelvi mérés 2017-es értékelése 

A mérés legfőbb célja az, hogy az iskolák számára visszajelzést adjon arról, hogy tanulóink 

nyelvtudása mennyire felel meg a Nemzeti alaptanterv (NAT) által az adott évfolyam végére 

célként kitűzött nyelvtudási szintnek. Ennek megfelelően a 6. évfolyamos tanulóknak a Közös 

európai referenciakeret (KER) szerinti A1, a 8. évfolyamosoknak a KER szerinti A2 szinten 

kellett hallott szöveg értéséről és olvasott szöveg értéséről feladatokat megoldaniuk. Mindkét 

feladattípusban 3-3 feladat megoldásához 2x30 perc áll rendelkezésre. Mindegyik évfolyamon 

60%-os eredmény jelentette az adott nyelvi szint teljesítését. 

Az idegen nyelvi mérés célja a használható nyelvtudás mérése. Ezért a mérés feladatainak kö-

zéppontjában nem a nyelvi forma, hanem a nyelvi jelentés áll; a feladatok a valós nyelvhaszná-

lathoz hasonló helyzetek elé állítják a diákokat.  

6. osztály 

19 diákból 13-an írták meg a mérést. (6 diák teljesen vagy részben felmentett a német tantárgy 

értékelése alól, így ők mentességet kaptak a mérés alól). 

60% fölötti teljesítmény (sikeres) 11 fő 

60% alatti teljesítmény 2 fő 

 

Átlag: 75% 

Osztályzatokra áttranszferálva az elért teljesítmény: 

százalék/osztályzat tanulók száma 

100% (jeles) 1 

86%-100% (jeles) 3 

71%-85% (jó) 3 

51%-70% (közepes) 6 

31%-50% (elégsé-

ges) 

0 

0%-30% (elégtelen) 0 
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PONTSZÁMOK (Elérhető: 15 pont mindkét kompetenciaterületen) 

feladat  

olvasott szövegértés 13 tanulóból 8 tanuló 60% felett teljesített 

hallott szövegértés 13 tanulóból 13 tanuló 60% felett teljesített 

 

 

 

feladat típusa helyes megoldást adó tanulók száma 

párosítás: kép – olvasott szöveg 91% 

párosítás: kérdés – válasz (egymástól füg-

getlen szövegek) 
54% 

Multiple-Choice-feladat: információk egy 

olvasott szövegből 
60% 

0

1

2

3

4

5

6

7

100% 86%-100% 71%-85% 51%-70% 31%-50% 0%-30%

6. osztályosok teljesítménye

olvasott szövegértés

hallott szövegértés

0 2 4 6 8 10 12 14

A 6. osztály mérési eredménye

60 % alatti teljesítmény 60 % feletti teljesítmény
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párosítás: kép – hallott szöveg 100% 

párosítás: szituáció – hallott szöveg 72% 

multiple- choice-feladat: információk egy 

hallott szövegből 
75% 

 

A feladatok mindegyike zárt feladat: párosítás, feleletválasztás, információszerzés megadott 

lehetőségek közül. 

Diákjaink legjobban azoknál a feladatoknál teljesítettek, ahol a hallott vagy az olvasott szöve-

get képekhez kellett párosítani. 

Jól teljesítettek azoknál a feladatoknál, ahol a szöveget egy szituációba helyezett hanganyag-

hoz kellett párosítani, vagy egy összefüggő hallott szövegből információkat kellett szerezni. 

Közepes eredmény értek el azok a feladatoknál, ahol olvasott szövegdarabokat párosítani kel-

lett egy megadott kérdéssel. 

8. osztály: 

19 diákból 18-an írták meg a mérést. (1 felmentett diák nem vett részt a mérésben). 

60% fölötti teljesítmény (sikeres) 8 fő 

60% alatti teljesítmény 10 fő 

 

Átlag: 62% 

Osztályzatokra áttranszferálva az elért teljesítmény: 

százalék/osztályzat fő 

100% (jeles) 2 

86%-100% (jeles) 0 

71%-85% (jó) 4 

51%-70% (közepes) 6 

31%-50% (elégséges) 5 

0%-30% (elégtelen) 1 
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PONTSZÁMOK (Elérhető: 20 pont mindkét kompetenciaterületen) 

feladat  

olvasott szöveg 18 tanulóból 9 tanuló 60% felett 

hallott szöveg 18 tanulóból 14 tanuló 60% felett 

 

 

 

feladat típusa helyes megoldást adó tanulók száma 

pótlás: hiányzó szavak egy összefüggő szö-

vegbe 

78% 

párosítás: kérdés – válasz (egymástól füg-

getlen szövegek) 

46% 

Multiple-Choice-feladat: információk egy 

olvasott szövegből 

56% 

0

1

2

3

4

5

6

7

100% 86%-100% 71%-85% 51%-70% 31%-50% 0%-30%

8. osztály teljesítménye

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20

olvasott szövegértés

hallott szövegértés

A 8. osztály mérési eredménye

60 % alatti teljesítmény 60 % feletti teljesítmény
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párosítás: kép – hallott szöveg 92% 

multiple- choice-feladat: információk egy 

hallott szövegből 

64% 

párosítás: hallott szöveg – cím (3 választási 

lehetőség) 

37% 

 

A feladatok mindegyike zárt feladat: párosítás, feleletválasztás, kiegészítendő szöveg, infor-

mációszerzés megadott lehetőségek közül. Diákjaink itt is legjobban azoknál a feladatoknál 

teljesítettek, ahol a hallott szöveget képekhez kellett párosítani. Jól teljesítettek azoknál a fel-

adatoknál, ahol egy összefüggő szövegből hiányzó szavak kellett a megfelelő mondatba he-

lyezni.  

Gyengébben teljesítettek azoknál a feladatoknál, ahol egymástól független, tehát nem szituá-

cióba helyezett hallott vagy nem összefüggő olvasott szövegrészeket kellett egy-egy adott 

mondathoz vagy szókapcsolathoz párosítani. 

Erősségünk:  

- a szemléltetéssel  

-          olvasott vagy hallott kontextussal vagy képpel segített szövegértés. 

Fejlesztendő területek: 

- szókincs 

- olvasott szövegértés 

 

✓ DIFER – mérés 2016/17-es értékelése 

A mérés célja, hogy az iskolába kerülő, a tanító által problémásnak vélt tanulók alapkészsége-

inek, alapképességeinek fejlettségét feltérképezze, ezáltal azt megfelelő módon fejlessze, amíg 

a szóban forgó alapösszetevők (szokások, attitűdök, meggyőződések, magunkévá fogadott ér-

tékek és tanult értékek) optimális működésűvé és állandósult tartósságúvá (bármikor használ-

hatóvá) válnak. Minden más tantervileg előírt anyag az egyéniséggé fejlődést szolgálja, és a 

jelenleg általánosan szokásos módon abból mindenki annyit és olyan tartóssággal sajátít el, am-

ennyit és amilyen tartóssággal a motivációja, adottságai, előismeretei lehetővé tesznek.  

A Diagnosztikus fejlődésvizsgáló rendszerrel az 1. osztályban 7 tanuló vizsgálata történt meg 

október-november hónapban. A vizsgált 7 tanuló erkölcsi érzéke a tanítóihoz és a többi tanuló-

hoz jónak minősíthető.  

A vizsgálatban részt vett hét tanulóból 2-nél az írásmozgás-koordináció a vizsgálatkor nem 

alakult ki megfelelően. Fejlesztésüket rajzolással, gyurmázással, firkálgatásokkal segítettük. 
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A tapasztalati összefüggés-megértés minden vizsgált tanulónál mutatott hiányosságokat. Ezt 

mesékhez, iskolai szövegekhez kapcsolódó, a megfelelő nyelvi fordulatokat használó beszél-

getésekkel igyekeztünk fejleszteni. 

A beszédhanghallás 2 tanulónál nem volt megfelelő. Az eredményes olvasástanulás érdekében 

esetükben ennek fejlesztésére nagy gondot fordítottunk. 

A tapasztalati következtetés 1 tanulónál teljesen fejletlen, egynél minimálisan fejlett. Ezt is me-

sékhez, történetekhez kapcsolódó beszélgetésekkel fejlesztettük a tanév során. 

A relációszókincs egy tanulónál mutat nagyobb fokú fejletlenséget, de a többieknél is érzékel-

hető probléma. A tanulás során a gyerekek a relációszavak ismerete nélkül nem tudják, hogy 

miről van szó. Az ő esetükben sajátos fejlesztő programmal kell elérni, hogy az alapvető relá-

ciószavak biztos tudásával rendelkezzenek. 

Az elemi számolási készség vizsgálatakor a számkörök átlépése és a számlálás visszafelé 5 

tanulónak okozott gondot, a műveletek pálcikákkal 2 tanulónál súlyos hiányosságokat, 3 tanu-

lónál kisebb hiányosságokat, 2 tanulónál minimális hiányosságot mutatott. A számkép felisme-

résnél 3 tanulónál mutatkozott nehézség, a számolvasáskor 4 tanulónál a tíz feletti számok ol-

vasása is problémát okozott, 2-nek a 20 feletti. 1 tanuló a 100 feletti számokat is biztosan ol-

vasta. Már a vizsgált tanulók között is jelentős eltérések mutatkoztak az elemi számolás terén. 

Ezek a szélsőségesen nagy különbségek sorsdöntőek a tanulók értelmi fejlődése szempontjából. 

A vizsgált tanulók közül 1 tanuló súlyos hangképzési problémákkal küzd. Vele a II. félévtől 

logopédus foglalkozik. Már volt a Pedagógiai Szakszolgálatnál, ahonnan tovább küldték a Ta-

nulási Képességet Vizsgáló, Beszédvizsgáló és Rehabilitációs Szolgálathoz, melynek elsődle-

ges vizsgálata alapján SNI besorolású lesz. 

A vizsgálatban részt vett tanulók egyike nem tudta megfelelően teljesíteni az 1. osztályos kö-

vetelményeket, egy tanulónál lassan alakul az összeolvasás képessége, a betűk, számok felis-

merése is nehézséget okoz. Két tanuló nagyon lassú tempóban, de megfelelően teljesít. Egy 

tanuló a feladatok elkészítésében nagyon bizonytalan, segítséggel megfelelően teljesít. Neki az 

önbizalmát kell erősíteni a jövőben. 

Egy tanuló, akinél az írásmozgás koordináció nem volt megfelelő a mérésnél, jelenleg is küzd 

betűalakítási nehézségekkel. Írása kusza, a vonalrendszerben nehezen igazodik el.
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✓ NETFIT (2016-os értékelés) 

TESTÖSSZETÉTEL ÉS TÁPLÁLTSÁGI PROFIL 

Testtömeg-index (BMI: kg/m2) 

    FIÚK     LÁNYOK 

  Fő     Fő      

2014/2015 39 8% 72% 20% 
 

  45 7% 69% 11% 13% 
 

2015/2016 42 12% 67% 17% 4% 
 

  37 5% 76% 8% 11% 
 

2016/2017 0    0  

             

  FIÚK    LÁNYOK    INTÉZMÉNY 

  
Min. Max. Át-

lag 

Szó-

rás 

   
Min. Max. Át-

lag 

Szó-

rás 

   

FFSZ FSZ EZ 

2014/2015 14.59 25.86 19.03 2.76 
  

13.95 39.74 21.52 5.27 
  6 fő - 

7% 

13 fő - 

15% 

65 fő - 

78% 

2015/2016 14.06 30.11 19.59 3.53 
  

13.79 33.54 20.66 4.48 
  6 fő - 

8% 

10 fő - 

13% 

63 fő - 

79% 

2016/2017                   

               

Testzsír százalék (TZS %) 

    FIÚK     LÁNYOK 

  Fő     Fő      

2014/2015 38 24% 66% 10% 
 

  45 2% 76% 11% 11% 
 

2015/2016 40 13% 70% 15% 2% 
 

  37 3% 70% 19% 8% 
 

2016/2017 0    0  

             

  FIÚK    LÁNYOK    INTÉZMÉNY 

  
Min. Max. Át-

lag 

Szó-

rás 

   
Min. Max. Át-

lag 

Szó-

rás 

   

FFSZ FSZ EZ 

2014/2015 5.2 35 13.49 7.66 
  

8.5 40.7 23.88 7.76 
  5 fő - 

6% 

9 fő - 

11% 

69 fő - 

83% 

2015/2016 5.1 35.7 15.91 8.17 
  

9.1 43.1 23.79 8.12 
  4 fő - 

5% 
13 fő - 
17% 

60 fő - 
78% 

2016/2017                   

               

AEROB FITTSÉGI (ÁLLÓKÉPESSÉGI) PROFIL 

Állóképességi ingafutás (VO2max: ml/kg/min) 
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    FIÚK     LÁNYOK 

  Fő     Fő      

2014/2015 39 10% 18% 72% 
 

  44 14% 52% 34% 
 

2015/2016 42 12% 10% 78% 
 

  36 3% 19% 78% 
 

2016/2017 0    0  

             

  FIÚK    LÁNYOK    INTÉZMÉNY 

  
Min

. 

Max

. 

Átl

ag 

Szó

rás 

   
Min

. 

Max

. 

Átl

ag 

Szó

rás 

   

FFS

Z 

FS

Z 

EZ 

2014/2015 35.98 52.71 43.11 3.77 
  

31.85 45.55 39.27 3.02 
  10 fő - 

12% 

30 fő - 

36% 

43 fő - 

52% 

2015/2016 35.09 62.75 45.36 6.24 
  

36.25 51.77 42.51 4.34 
  6 fő - 

8% 

11 fő - 

14% 

61 fő - 

78% 

2016/201
7 

             
 

  

 

Az országos átlagot összehasonlítva iskolánk eredményeivel megállapítható, hogy az országos átlag-

nál jobban teljesítettek diákjaink. Az előző tanévhez nehéz viszonyitani, hisz egy osztály kiment, egy 

pedig bejött. Az évfolyamokra eső kicsi létszám miatt egy-egy szélsőséges eredmény nagyban befo-

lyásolja az átlagot, mely így nem mutat teljesen valós képet. 

Hasonlóan a megyei és országos gondokhoz nálunk is  

- a túlsúly és elhízás megakadályozása (szülők, otthon fontos szerepe) és 

-  az állóképesség növelése a cél.  

A törzs izmai közül a hátizom ereje nem megfelelő, ezt célirányos gimnasztikai gyakorlatokkal, speciá-

lisan ezt a területet erősítő sportágakkal (torna, jóga, crossfit, falmászás…) szükség esetén gyógytest-

neveléssel próbáljuk meg fejleszteni. 

✓ Házi német nyelvvizsga 2016/17-es értékelése 

Gyerekeink egyre komolyabban veszik a házi nyelvvizsgát, egyre jobban felkészülnek a meg-

adott témakörökben. De a szórás még mindig nagyon nagy, kevés tanuló éri el az elvárt A2-es 

nyelvi szintet, de egyre kevesebben teljesítenek az A1-es szint alatt. Ezért van szükség a rend-

szeres kommunikációs órák bevezetésére, hogy a diákok passzív szókincse mobilizálódni tud-

jon, ezáltal mélyüljenek is nyelvi ismereteik, motiválhatóbbakká válnak, mert a sikerélmény 

elvezeti őket ahhoz a felismeréshez, hogy igenis a nyelv nemcsak egy iskolai tantárgy, hanem 

a mindennapi életünkhöz is hozzátartozik, kifejező-, kapcsolatteremtő eszköz. A nyelvvizsga 

egy írásbeli és egy szóbeli részből állt. Az írásbeli részét idén is a kompetenciamérés képezte. 
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A mérés eredményéből és a szóbeli vizsgából tevődött össze a végső érdemjegy. Három tanuló 

jeles, négy tanuló jó, öt tanuló közepes és hat tanuló elégséges jegyet kapott. 

✓ MaTalentum mérés 2016/17-ben 

A mérésben önként vettünk részt, melynek célja a tehetség korai felismerése, ennek alapján a 

tehetség kifejlesztése. A 4. osztályosok közül 12 tanulónk vállalta a mérést, amely online felü-

leten történt. A tehetségek beazonosítása nagy segítséget jelent egyéni fejlesztő munkánkban, 

a differenciálás megszervezésében. 

 

✓ Országos kompetenciamérés 2016-os értékelés 

 

Átlageredményünk 

Mérési terület évfolyam iskolánkban 
községi iskolák-

ban 
országosan 

MATEMATIKA 
6. 1463 1432 1486 

8. 1575 1537 1597 

SZÖVEGÉRTÉS 
6. 1548 1425 1494 

8. 1592 1499 1568 

 

1463

1548

1575

1592

1350 1400 1450 1500 1550 1600 1650

matematika 6. osztály

szövegértés 6. osztály

matematika 8. osztály

szövegértés 8. osztály

ÁTLAGPONTOK 2016-BAN
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Iskolánk eredménye az eddigi kompetenciaméréseken 

Mérési te-

rület 

évfo-

lyam 
2016 2015 2014 2013 2012 2011 

MATEMA-

TIKA 

6. 1463 1566 1530 1515 1503 1439 

8. 1575 1684 1662 1582 1606 1647 

SZÖVEGÉR-

TÉS 

6. 1548 1509 1472 1540 1523 1516 

8. 1592 1644 1600 1590 1582 1561 

 

 

Az alapszintet nem teljesítők területén matematikából 6. osztályban az országos átlag alatt 

vagyunk, 8. osztályban azonban ez nagyon magas értéket mutat. Fő fejlesztési területként a 

következő tanévekre vonatkozóan az alapkompetenciák megerősítésén, a minimális szint el-

érésén kell dolgoznunk. Szövegértés területén mindkét évfolyamon nagymértékben az orszá-

gos értékek alatt vagyunk. További célunk ennek az értéknek a csökkentése. 

6. OSZTÁLY 

MATEMATIKA 

iskolánknál országos szinten községi szinten 

jobban teljesített 370 90 
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EREDMÉNYEINK AZ EDDIGI 
KOMPETENCIAMÉRÉSEKEN

MATEMATIKA 6. MATEMATIKA 8. SZÖVEGÉRTÉS 6. SZÖVEGÉRTÉS 8.
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hasonlóan teljesí-

tett 
1521 719 

gyengébben teljesí-

tett 
260 182 

 

 

Erősségeink: 

A statisztikai feladatokban már évek jobban teljesítünk, mint az országos átlag. Ennek meg-

tartása fontos, hisz a matematikatanításban egyre nagyobb szerepet kap ez a terület. 

Fejlesztés területei: 

- A „mennyiségek, számok, műveletek” területen kell erősödni. A műveletek pontos, 

rutinszerű elvégzésére kell nagyobb hangsúlyt fektetni. Begyakoroltatással tudunk 

jobb eredményt elérni. 

- A megtanult ismereteket mind jobban tudjuk alkalmazni egyszerűbb és összetettebb 

feladatokban. 

- A többszörös választós feladatokban kell jobb eredményt elérni. 

Továbbra is fontos fejlesztési feladatunk, hogy a minimális és az alap szinteken minél keve-

sebb tanulónk legyen. Olyan szintre kell eljuttatni tanulóinkat, amelyen eredményesen tud-

ják alkalmazni képességeiket a további ismeretszerzésben és az önálló tanulásban. 
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SZÖVEGÉRTÉS 

iskolánknál országos szinten községi szinten 

jobban teljesített 73 1 

hasonlóan teljesí-

tett 
598 401 

gyengébben teljesí-

tett 
1480 589 

 

8.OSZTÁLY 

MATEMATIKA 

iskolánknál országos szinten községi szinten 

jobban teljesített 194 24 

hasonlóan teljesí-

tett 
1802 791 

gyengébben teljesí-

tett 
239 162 
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Fejlesztendő területek: 

- A hozzárendelések, összefüggések területén van lemaradásunk. 

- Az ismereteknek az alkalmazás szintjére emelése további feladatunk. A különböző fel-

adatok megoldására alkalmas tudás megszerzése alapvető célunk. 

 SZÖVEGÉRTÉS 

iskolánknál országos szinten községi szinten 

jobban teljesített 153 14 

hasonlóan teljesí-

tett 
1695 697 

gyengébben teljesí-

tett 
387 269 
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A 2014-as méréshez képest  

- matematikából 2 tanuló eredménye szignifikánsa csökkent, és 2 tanuló eredménye 

szignifikánsan nőtt. A többi tanuló fejlődése a vártnak megfelelően alakult. 

- szövegértésből 1 tanuló teljesítménye volt a tőle elvárható alatt, és 5 tanuló teljesít-

ménye szignifikánsan jobb, mint az prognosztizálható volt. 

Nagyobb hangsúlyt kell fektetni: 

Nagyon fontosnak tartom a felzárkóztató és előkészítő foglalkozások folytatását, hiszen mér-

hető eredményeket mutat. Gyakran a korrepetálásokkal minden tanulónak segítséget kell 

nyújtani, hogy a minimális szintet el tudja sajátítani. A középiskolai előkészítő foglalkozások a 

tehetséggondozást igyekeznek szolgálni, az eredményeken látszik is, hogy nagy volt az előre-

lépés.



 

 

 

 

Tanulmányi eredmények 2016/2017 (2. sz. táblázat) 
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Nagyvázsonyi Kinizsi 

Pál Német Nemzetiségi 

Nyelvoktató Általános 

Iskola 

1 1 4,05 16 7 0 3 4,2 3,96 19 8 174 5 5 9 0 

 



 

 

 

6. A 2017/18 tanévtől tanköteles tanulók adatai 

 

S.sz. 

  

Oktatási azono-

sító 

Viselt név 
Születési hely 

települése 
Születési idő  Anyja neve 

Lakóhely megjegyzés 

Ir.szám Település  Közterület név 

Közte-

rület 

jelleg 

Hsz/Hrsz  

1 73021481935 BARACSKA BORBÁLA VESZPRÉM 20110824 

VESZTER-

GOM MAR-

GIT 

8291 Nagyvázsony Csokonai utca 11 óvodában marad 

2 73021489094 KENYERES TAMÁS VESZPRÉM 20110419 

NETZEL 

KRISZTINA 

NICOLE 

8291 Nagyvázsony Csokonai utca 47 óvodában marad 

3 72932027377 KOVÁCS ÁRON ZSOLT VESZPRÉM 20110110 
BOGDÁN 

IBOLYA 
8291 Nagyvázsony Dobány utca 28 óvodában marad 

4  NÉMETH LARA VESZPRÉM 20110131 
FORINTOS 

IZABELLA 
8291 Nagyvázsony Kertalja utca 49 nem jelent meg 

5  PETŐ AJNA RÓZSA VESZPRÉM 20100922 
ORBÁN ME-

LINDA 
8291 Nagyvázsony Ady Endre utca 7 

nem jelent meg, Simonyi Általános 

Iskolába (Veszprém)beiratkozott 

6 72931985660 STÁHL LINDA VESZPRÉM 20100908 
PINTÉR SZIL-

VIA 
8291 Nagyvázsony Kossuth Lajos utca 8 beiratkozott 

7 73021388091 
HORVÁTH KRISZTO-

FER 
AJKA 20110620 

HORVÁTH 

VIOLA 
8294 Vigántpetend Fő utca 76. óvodában marad 

8 73021317429 BOCSKAI MÁTÉ VESZPRÉM 20110712 
ÚJVÁRI 

GYÖRGYI 
8291 Nagyvázsony Sörház utca 7. óvodában marad 

9 73021374229 RÉVÉSZ MÁTÉ KESZTHELY 20110620 
RÁDLI ESZ-

TER 
8295 Taliándörögd Tavasz utca 18615 óvodában marad 

10 73134984540 SZÉCSI LAURA KINGA EGER 20110404 HAJDÚ RITA 8291 Nagyvázsony Dobány utca 22. óvodában marad 

11 72932009118 ZAB ÁDÁM VESZPRÉM 20100824 
VÖRÖS IL-

DIKÓ 
8291 Nagyvázsony Dobány utca 20. óvodában marad 

12 72950634407 Nagy Ramóna Veszprém 20100508 Büki Gabriella 8291 Nagyvázsony Rákóczi utca 40. beiratkozott 
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13 72931933412 Gyevnár Bendegúz VESZPRÉM 20101001 
Kocsor Juli-

anna 
8295 Taliándörögd Foxód  083/1hrsz. beiratkozott 

14 72931887919 Sperl Patrik Ádin VESZPRÉM 20100530 
Simonyai Zsa-

nett 
8291 Nagyvázsony Kinizsi utca 8. beiratkozott 

15 72931966469 Bocskai Dominik Budapest 20100218 
ÚJVÁRI 

GYÖRGYI 
8291 Nagyvázsony Sörház utca 7. beiratkozott 

16 72931878393 Kötél Benedek VESZPRÉM 20100719 
Bocskay Zsu-

zsanna 
8291 Nagyvázsony Csokonai utca 50. beiratkozott 

17 72931883965 Pesti Nimród VESZPRÉM 20100622 Takács Anita 8291 Nagyvázsony Csokonai utca 46. beiratkozott 

18 72931774942 Zsuppán Kornél VESZPRÉM 20100103 Vizeli Anikta 8291 Nagyvázsony Arany János utca 28. beiratkozott 

19 72931949996 Dezső Kevin AJKA 20100826 
Kancsó Geor-

gina Rita 
8294 Vigántpetend Kossuth Lajos utca 13. beiratkozott 

20 72932019197 Rompos Lili VESZPRÉM 20100715 Varga Enikő 8291 Nagyvázsony Vásártér utca 3. beiratkozott 

21 73040403922 Giesz Dániel AJKA 20100407 Takács Kinga 8291 Nagyvázsony Vásártér utca 5. beiratkozott 

22 72931801638 Német Noel VESZPRÉM 20100708 
Klepeisz Niko-

lett 
8291 Nagyvázsony Kinizsi utca 60. beiratkozott 

23 72931978020 Szegedi Emese Veszprém 20100826 Karf Adrienn 8291 Nagyvázsony Új utca 3. beiratkozott 

24  VARGA CSENGE 

HANNA 
VESZPRÉM 20110322 

LUDVIG 

BERNADETT 
8291 Vöröstó Fő utca 32 nem jelent meg, 

25 72931917704 NAGY VIKTÓRIA VESZPRÉM 20100916 
HASPRAI 

KATALIN 
8291 Barnag Fő utca 81 beiratkozott 

 

14 tanuló iratkozott be iskolánk első osztályába.  1 fő SNI-s, ezért számított létszámunk: 15 fő.  4 tanuló nem körzetes településről választotta iskolánkat.



 

 

 

7. Napközis adatok 2016/2017 (3. sz. táblázat) 
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Nagyvázsonyi Kinizsi 

Pál Német Nemzetiségi 

Nyelvoktató Általános 

Iskola 

1 30 2 46 1  30  18 0 4 5 

 

Szakkörnél sportköri foglalkozások, előkészítők is szerepelnek. 

8. Továbbtanulási mutatók 

 

2016/2017-ben végzett  

 tanulók 

gimnáziumban szakgimnázium szakközépiskola 

48% 26% 26% 

 

9. Egyéb tevékenységek 

 

Szakköri tevékenységek: 

- természetjáró szakkör:  

alsós: A Természetjáró szakkörre az idén 24 fiatal jelentkezett a 3-4. osztályosok közül, az év végére 28 lett a csoport 

létszáma. Rengeteget barangoltunk a környéken, az utolsó túránkon Mencshelyre, a kilátóba is eljutottunk. 

Sok időt fordítottunk a különböző élőhelyek megismerésére, sok-sok erdei játékra, csipkebogyó, bodzavirág 

gyűjtésre. Az utóbbiakból lekvárt, teát és üdítőt is készítettünk, amit közösen fogyasztottunk el. A fűszer-és 

gyógynövénykertet ápoltuk, új növényeket ültettünk és amit lehetett, meg is kóstoltunk. A mentából szörpöt 

készítettünk és ittunk év végén; a fűszereket belesütöttük lepénykenyérbe; a sóskát, metélőhagymát nyersen 

rágcsáltuk. Rossz idő esetén gyógynövény-felismerő „versenyt” tartottunk, megismertük a növények gyógyító 

hatását, elkészítési módjait, kis táblákat készítettünk a növények jobb felismerése céljából a kreatív gyerekek 
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segítségével. A gyerekek a szakkör által „testközelbe” kerülnek az élővilággal, a növényeket, állatokat sokkal 

pontosabban megismerik. 

felsős: Az idei tanévben 16 fővel zárult a túraszakkör, családias volt a hangulat. Szerintem ez jó lehetőség 

azoknak a gyerekeknek, akik szeretik a természetet. Sok helyen jártunk, megismertük a környezetünket, 

amelyben élünk, lakóhelyünk környékét és a növény-, állatvilágot. 

Néhány szakkörös gyerekekkel részt vettünk egy projektben is, minek folytán örökbe fogadtuk a Kinizsi-

forrást.   

- német színjátszó szakkör:  

Az 1. félévben színészi tehetséget kibontakoztató és csapatépítő játékokra helyeztük a hangsúlyt, a 2. félévben 

egy Lázár Ervin-darab (Költői verseny) színpadra állításán dolgoztunk, amelyet bemutattunk a Gálán. (A 

következő tanévtől német nyelvű színdarabokkal fogunk készülni. 

- matematika szakkör: 

Matematika szakkört tartottunk az 5.-6.-7. osztályosoknak. Sajnos nem tudott minden érdeklődő részt venni a 

szakkör munkájában, mert nem találtunk olyan időpontot, amely mindhárom osztálynak jó lett volna. A sok 

délutáni elfoglaltság miatt nagyon nehéz összehozni egy több osztályból álló csoportot. A szakkörön legin-

kább versenyfeladatokat oldottunk meg, ezzel a különböző versenyekre is fel tudtunk készülni. A szakkörösök 

szívesen foglalkoztak még logikai feladatokkal és matematikai játékokkal is.  

-  informatika szakkör: 

A szakkörön a 8. osztályosok vettek részt. A versenyre történő készülés mellett a tanulók programozási isme-

reteinek bővítésére került sor.  

- iskolarádió: 

Az iskolarádió heti rendszerességgel, német nyelvű betéttel, az aktuális ünnepeken megemlékezéssel 

gazdagította iskolai életünket az idei tanévben is.  

- honismereti szakkör: 

A honismereti szakkörben Nagyvázsony és környékének történelmi és természeti értékeinek megismerésére, 

a kutatómunka feldolgozására helyeztük a hangsúlyt. 

- sportköri foglalkozások: 

A felsős tanulók a délelőtti órarendben szereplő 3 óra mellé a kötelező +2 órát a délutáni sportfoglalkozá-

sok közül tudtak választani. Ezek: kosárlabda, kézilabda, futball, tömegsport és gerincjavító torna. Ezeken a 

foglalkozásokon készültünk a diákolimpia selejtező mérkőzéseire. 

Úgy érzem szakköri kínálatunk néhány külsös szervezésűvel kiegészítve (sakk, judó, tenisz, zene, néptánc) 

megfelelő, mindenki talált érdeklődésének megfelelő tanórán kívüli elfoglaltságot.  A következő tanévet ille-

tően az angol szakkör bevezetésére jelentkezett nagyobb igény a májusi felmérés alkalmával.  

-    
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Korrepetálások:  

A legtöbb évfolyamon szerveztünk heti egy alkalommal matematikából és magyarból felzárkóztató foglalko-

zásokat a lassabban haladóknak vagy a hiányzás (betegség) miatt lemaradóknak. A szaktanár és a tanító kije-

lölése mellett önkéntesen is bárki igényelhette, ha úgy érezte, szüksége van segítségre az adott tantárgyból.  

Az alapkompetenciák megerősítésére helyeztük a hangsúlyt. A korrepetálást igénybe vevők között sok volt az 

SNI-s és a BTM-es tanuló, akikkel itt alaposan át tudtuk beszélni az órai problémákat, és gyakorlási lehetősé-

get tudtunk biztosítani számukra. A résztvevő tanulóknál a szóbeli és írásbeli fogalmazási készség fejleszté-

sére, az alapműveletek gyakorlására, a szövegértésre helyeztük a hangsúlyt, hiszen ezen kompetenciák kifej-

lesztése a későbbi sikeres tanulmányok előfeltétele. A gyerekek többsége szívesen jött és örült a segítségnek. 

Német felzárkóztató foglalkozást a 3 osztályozó vizsgára utalt tanulónak tartottunk. Ezek a tanulók a tanév 

elején, illetve év közben érkeztek iskolánkba, korábban németet nem tanultak, osztályozó vizsga letételével 

kaptak félévkor és év végén érdemjegyet. A sikeres osztályozóvizsga érdekében egyéni megsegítést biztosí-

tottunk számukra, így a jövő tanévben a többiekkel együtt tudnak tovább haladni.  

 

Középiskolai előkészítő: 

A 8. osztálynak a felvételire, illetve a középiskolára való felkészülését segítettük magyar, matematika és német 

tantárgyakból. A felvételire történő felkészítés mellett kiegészítő tananyagrészek feldolgozása szerepelt a te-

matikájukban, melynek eredményeként tanulóink felvételi teljesítményével elégedettek voltunk. Sajnos a 7. 

osztályban nem tudtunk erre a célra órákat biztosítani, ott a csoportbontás adta lehetőséget igyekeztünk erre 

kihasználni. 

 

Egészség-és környezeti nevelési programunk megvalósítása 

Mindennapjainkat igyekszünk környezet- és egészségtudatosan élni. A tanítási tartalmakat és az iskolai prog-

ramjainkat úgy szerveztük, hogy ennek a feltételnek a legjobban meg tudjunk felelni. A pedagógiai program-

ban leírtaknak megfelelően a hónapokra lebontott tematikát megvalósítottuk. 

ÖKO-iskolai program:  

Előző évben bevállaltuk a gyógy- és fűszernövénykert létrehozását. Ez sikerült. Ősszel „learattuk”, leszárítot-

tuk és felhasználtuk a növényeket. Tavasszal rendbe raktuk, felfrissítettük az ágyásokat, sőt új növényeket is 

ültettünk. Pl..levendulát, körömvirágot, lestyánt, majorannát, bazsalikomot, rengeteg sóskát. Ezeknek a fel-

használást is szeretnénk megismertetni a gyerekekkel. Örömmel látjuk, hogy a kicsik szeretnek gyomlálni, 

öntözni és rágcsálni a kert növényeiből. A víztározót beüzemeltük, a nyári öntözést így tudjuk csak biztosítani, 

így nem a vezetékes vizet pazaroljuk erre a célra. Jövő tanévtől gondolkodhatunk a szelektív hulladékgyűjtés 

megszervezésén is. Figyelem az ezzel kapcsolatos lehetőségeket is. Jövőbeni terveink között szerepel a meg-

termelt gyógynövények szárítását, felhasználását, szörpök, teák elkészítésére alkalmas kis helyiség kialakítása 
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az iskolában, ahol a feldolgozásokat, befőzéseket a diákokkal együtt végeznénk, így megtanulhatnák az eljá-

rásokat, és később otthon is el tudnak készíteni egészséges finomságokat vagy éppen levendula-párnákat, kö-

römvirágszappanokat. Programunk bevezetését sikeresnek és hasznosnak értékeljük, a gyerekek élvezik és 

rengeteget tanulnak belőle. A Fenntarthatósági Témahét keretein belül meghirdetett „Vizes-pályázatot” és az 

„Iskolakert-pályázatot” megírtuk, de ötleteink megvalósítását a pályázati kiíró nem támogatta. Nem adjuk fel, 

jövőre újra próbálkozunk. 

Programok, versenyek, pályázatok 

• Víz Világnapja- Vízszennyezés Pályázat: első hely 

• Víz az Úr Pályázat: Oklevél 

• Fenntarthatósági Témahét megtartása 

• Vulkánpark-totó 

• Természetjáró szakkör alsósoknak és felsősöknek 

• Falutakarítás 

 

A tanév kiemelkedő eseménye, rendezvénye 

- A Kinizsi-hét programját az előző évekhez képest átszerveztük: a helyi nevezetességek megtekintése, sport-

program, túra, Kinizsi-tabló készítése. 

- Nemzetiségi nap: Kinizsi-hét programjához kapcsolódva, német szavalóverseny. 

- Nemzeti ünnepeink megtartása az iskolában és a községben, a március 15-i műsor megszervezése Pulán és 

Nagyvázsonyban. 

- október 23-i ünnepi műsorral felkérést kaptunk Budapestre, a Pesti Srácok Emlékparkban való fellépésre. 

- Pályaválasztást segítő programsorozatunk: helyi szakmabemutató, Iparkamara előadása, pályaválasztási ki-

állítás az Arénában, Szakmák éjszakája, Nevelési Tanácsadó az osztályfőnöki órán, kortárs segítő (volt tanít-

vány) bevonása, önismereti tréning. 

- a községi adventi programsorozat: karácsonyi műsor, karácsonyi játszóház, élő Betlehem előadásban való 

szereplés. 

- Bérletes színházi előadások, az Operakaland pályázat kapcsán a Bánk bán megtekintése az Erkel Színházban, 

Erkel Színházban 2 előadás (Mary Poppins, Hófehérke) megtekintése. 

- a PÉNZ 7 témahét 

- Pitti Katalin, az opera nagyköveteként iskolánkba látogatott. 

- sportversenyek, ősmaradvány-kereső túra 

- kémiai játszóház az Ipari Szakközépiskolában, laborlátogatás az egyetemen. 

- Fenntarthatóság témahete: a Laczkó D. Múzeum kiállítása iskolánkban, elsősegélynyújtó interaktív előadás, 

rendőrségi kerékpárverseny és KRESZ-oktatás, csillagászati előadás, Tálod-túra, májusfaállítás, önismereti 

tréning- lelki egészség. 
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- BAFIT-on való részvétel 

- nemzetek napja 

- Kinizsi-gála 

- Iskolai szintű kirándulás a Sobri-parkban, osztálykirándulások, táborok. 

 

 A munkaterv teljesülése 

A 2016/2017-es munkatervünkben megfogalmazottok nagy részét sikerült teljesítenünk. Minden rendezvé-

nyünket terv szerint megvalósítottunk. Sajnos az igazolt hiányzás csökkentésére tett kísérleteink nem hozták 

meg a várt eredményt, a tavalyihoz képest tovább nőtt az egy tanulóra eső hiányzások száma. Egy hosszabb 

és gyakori hiányzás esetén minden esetben megkerestük a szülőket, a gyermekjóléti szolgálat felé is történt 

jelzés ez ügyben. 

Oktatási feladatainkat az előző évhez hasonlóan tudtuk megoldani. A tanulók lemaradását a legtöbb esetben a 

sok hiányzás, a motiválatlanság, a fegyelmezetlen tanórai magatartás, a házi feladatok el nem készítése, azaz 

az otthoni tanulás rendszertelensége, illetve teljes hiánya okozta, mely mögött sok esetben a családi háttér 

érdektelensége, nemtörődömsége, a szülői ellenőrzés hiánya volt tapasztalható. A felszerelés hiánya az idei 

tanév óráin is sokszor előfordult. Kötelező korrepetálásokkal, fejlesztő foglalkozásokkal és tanórai differen-

ciálással segítettük a lemaradókat. A tanórák nagy részében csoport- vagy páros munkával dolgoztuk fel a 

tananyagot, a tanulók többsége szívesen fogadta ezt a munkaformát. Egyre több órán jelenik meg a projekt-

oktatás, továbbá a tanulók által készített prezentációk bemutatása. Tehetséges diákjaink sok versenyen szere-

peltek eredményesen, több megyei versenyen értünk el dobogós helyezést, még országos versenyekre is elju-

tottunk.  Kollégáim változatos módszerekkel és eszközökkel tanítanak, szívesen használják az IKT- eszközö-

ket az órákon, melyhez gyakran saját maguk készítenek oktatóanyagot, mert ezek nem állnak rendelkezé-

sünkre. Meglevő interaktív táblánk mindegyike működőképes, sajnos jelenleg csak a tantermek fele van fel-

szerelve ezzel a korszerű eszközzel. Az új tantervek bevezetése a 4. és 8. évfolyamokon nem jelentett problé-

mát, viszont az ezzel együtt járó kísérleti tankönyvek használata most is nehezítette munkánkat. A kísérleti 

tankönyvet használó pedagógusok többsége továbbra is kifogásolja a tankönyvek átgondolatlan szerkezeti 

felépítését, és a bennük megfogalmazott tartalmat, mely a gyerekek számára nehezen tanulható, életkori sajá-

tosságaikkal nincs összhangban.  

Sajnos ezeket a gyengeségeket az átdogozott kísérleti tankönyvek továbbra is magukon viselik. A pedagógu-

sok részéről sok többletmunkát jelent a tankönyvi tartalmak kiegészítése, feladatok írása, a differenciálás meg-

valósítása. Sajnos a munkafüzetekkel is hasonlóak a tapasztalataink. Az éves önértékelési tervünknek megfe-

lelően sikeresen el tudtuk végezni 4 kolléga önértékelését. Ez az új feladat nagyon sok plusz munkát jelentett 

a kollektíva számára. A sok adminisztrációval járó munka a tanításra történő felkészülésből vont el értékes 

órákat, a pedagógusok túlterhelésének csökkentésére további egyszerűsítésére lenne szükség ezen a téren. A 
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dokumentumelemzésre vonatkozó- és az interjúkérdések sokszor értelmezhetetlenek, nem relevánsak, több-

ször ugyanarra vonatkoznak, nem veszik figyelembe a tantárgyi sajátosságokat.  A tanév során pedagógus 

minősítésre és tanfelügyeletre nem került sor. 

Pedagógusaink a tanévben több alkalommal vettek részt továbbképzéseken. 1 fő elvégezte az egyetem angol 

szakát, így a későbbiekben az angol nyelv oktatását is tudjuk biztosítani tanulóink számára. 

Továbbképzések, amelyen részt vettünk: 

- német módszertani továbbképzés (4 kolléga vett részt) 

- testnevelés szakos kollégánk a szivacskézilabda-oktatás továbbképzést végezte el 

- internetes távoktatásban 3 fő szerzett játékmesteri oklevelet 

- 2 kolléga a KRÉTA távoktatását végezte el 

- A DIFER-továbbképzés (2 fő vett részt) 

- gyermekvédelmis továbbképzések (1 fő vett részt) 

- asszertív kommunikáció továbbképzés (1 fő vett részt) 

- alapozó mozgásterápia továbbképzésen 1 fő szerzett oklevelet. 

- az informatikát tanító kolléga helyi szervezésű Power Pointos továbbképzésén a tantestület fele részt vett. 

 

Nemzetközi kapcsolataink  

A bajorországi Falkenberggel továbbra is fenntartjuk a kapcsolatot. A szervező németes kolléganő távozása 

az iskolából, a terrorizmus veszélye és a veronai buszbaleset mind megnehezítette a külföldi nyelvi tábor 

megszervezését, melyet azonban nem szeretnénk feladni. A falkenbergi Herbert Bauer polgármesterrel történő 

találkozás alkalmával meggyőzödhettünk, hogy Ő is elkötelezett a testvérkapcsolat fenntartásában.  

 

DÖK munkája 

A DÖK-segítő tanár személyében változás történt. A fiatal, 2 éve nálunk tanító kolléga vállalta el a diákön-

kormányzat segítését. 

A tanév elején megtörtént az új képviselők, az elnök, és elnökhelyettes választása, továbbá a munkatervük 

elkészítése, elfogadása. 

Szeptemberben és márciusban a székesfehérvári POK tájékoztatót tartott a DÖK- segítő pedagógusok szá-

mára, ahol különböző hasznos témák kerültek elő. 

Az iskolai Diákönkormányzat részt vett novemberben Veszprémben a megyei Diákparlamenten, ahol sok 

hasznos információt hallottunk a közoktatás és a diákság jelenlegi helyzetéről. 

Az idei papírgyűjtés megszervezése is DÖK keretben történt. Az esőzés ellenére október 3.és 6.között sok 

papírhulladékot gyűjtöttek össze a diákok. Ezen a héten okt.4-én az Állatok világnapjára hirdetett meg a DÖK 

egy iskolai pályázatot. A kedvenc állataikat kellett megjeleníteni tetszőleges anyagból (rajzon, gyurmából, 



 

34 
 

gyufából) és tetszőleges technikával. Az első 3 helyezett kisebb állatos ajándékkal gazdagodott. Ehhez a nap-

hoz kapcsolódott a kutyaeledel, takaró és játék gyűjtése, amit a veszprémi kutyamenhely lakóinak adomá-

nyoztunk. A diákönkormányzat kezdeményezésére és megvalósításában egy nagy sikerű karácsonyi vásárra 

került sor, amelyre a „vásári portékát” a diákok a szülőkkel és az osztályfőnökükkel közösen készítették. To-

vább kell erősítenünk és segítenünk diákjaink aktivitását a közösségi munkákban, a közösség felé történő 

felelősségüket és kötelességüket, bővíteni lehetőségeiket saját ügyeik intézésében. 

 

A 2016/17-es tanév versenyei  

Kiemelkedő eredményeket értünk el a megyei, sőt országos megmérettetéseken is. A Bem megyei matematika 

versenyen Fenyő Zoltán 6. osztályos tanuló 1. helyezést, Bálint Jázmin 8. osztályos tanuló 3. helyezést ért el. 

Alapműveleti megyei versenyen Fenyő Zoltán ismételten a megye legjobbjának bizonyult. Bálint Jázmin 5. 

helyezést ért el. Fenyő Zoltán a Kenguru matematika versenyen elért teljesítménye alapján a megyében a 

legjobb, országosan a 11. lett. Zoltán megnyerte a Simonyi helyesírási verseny megyei fordulóját is, és a 

városlődi német versenyen továbbjutott a mosonmagyaróvári regionális fordulóba, onnan pedig a budapesti 

országos versenyen képviselte iskolánkat nagyon szép eredménnyel. Bálint Jázmin 2. lett a Simonyi helyes-

írási versenyen. A Simonyi Zsigmond Kárpát-medencei helyesírási verseny megyei fordulóján Kardos Luca 

6. helyezett lett. 

Az egyéni megmérettetések mellett a csapatversenyek egyre nagyobb hangsúlyt kaptak az idei tanévben. A 

kinizsis csapatok ezeken a versenyekben is kiemelkedő teljesítményt nyújtottak.   

- A logika versenyen csapatunk 3. helyezett lett (tagjai: Gettinger Evelin, Fenyő Zoltán, Magasi József)  

- A Bakonykarszt „vizes” versenyén 1. helyezettek lettünk (tagjai: Doszpolt László, Fenyő Zoltán, Get-

tinger Evelin, Palkovits Petra) 

- A Várpalotán megrendezett környezetvédelmi versenyen 2. helyezést értünk el (tagjai: György Dani-

éla, Bálint Jázmin, Kardos Luca) 

- A média vetélkedőn 2 csapattal indultunk. Egyik csapatunk 3. helyezett lett (tagjai: Bálint Jázmin, 

Bónácz Péter, Piltmann Anna, Strommer Sára, Szakáll Bence), a másik a megyei fordulót megnyerve, 

a regionális döntőn 2. helyen végzett. (tagjai: Fekete Boglárka, György Daniéla, Kötél Tamás, Mátyás 

Miranda, Markovits Noel.) 

- A német versenyen, Tatabányán párosunk a 9. helyezést érte el (tagjai: Fenyő Zoltán, Sipos Luca)  

- A Lovassy László Gimnázium informatika csapatversenyén is két csapattal neveztünk. Egyik csapa-

tunk 4. helyen végzett (tagjai: Bónácz Péter és Markovits Noel), Másik csapatunk 3. helyezett lett 

(tagjai: Horváth Alex, Markovits Kevin, és Slemmer Milán) 

- Simonyi anyanyelvi csapatversenyen a 2. helyen végeztünk. (tagjai: Bálint Jázmin, György Daniéla, 

Kardos Luca) 
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- 8 tanulónk az Életmese-pályázat díjazottai között volt, akik a Parlamentben vehették át jutalmukat: 

Horváth-Budai Bendegúz, Biró Lili, Kiss Anna, Szakáll Ákos, Stáhl Károly, Molnár Barbara, Magasi 

József, Husvéth Zalán. Köszönjük, hogy közkinccsé tették a családi történetüket. 

- A kisiskolák focibajnokságán 2. helyezettek lettünk, tagjai: Bocskay Krisztián, Horváth Alex, Kötél 

Tamás, Markovits Kevin, Markovits Noel, Slemmer Milán, Szakáll Ákos, Szakáll Bence) 

 

Helyi versenyeink: 

osztályok közötti sportversenyek, mérkőzések 

Sudoku iskolai forduló 

német vers-és prózamondó  

Kultúra napja - vetélkedő 

Magyar nyelv napja - vetélkedő 

Költészet napja - szavalóverseny 

Gála- fellépés 

rajzpályázatok 

A helyi versenyeinken az idei tanévben is lelkesedéssel, nagy számban vettek részt diákjaink, különösen az 

alsós tanulóink voltak aktívak. 

 

10. A következő tanév előkészítése 

• karbantartási munkák elvégzése 

• tankönyvszállítás (2017. augusztus 7-e 10:00 óra) 

• vezetői ügyelet ellátása 

• javítóvizsga (2017.08.22-e 8:00) 

• alakuló értekezlet (2017.08.23-e 8:00) 

• munkavédelmi oktatás (2017.augusztus) 

• tanévnyitó értekezlet (2017.08.28-a 8:00) 

• tanévnyitó ünnepély (2017.08.31- 17:00) 

 

Egyéb jeleznivaló: 

- Úszásoktatás megszervezése még idáig nem sikerült, jó lenne ebben előre lépni. 

- Pedagógiai asszisztens a 7. osztályos autista tanuló mellé rendkívül fontos lesz a következő tanévben is, 

mert integrált oktatására e nélkül nem látok esélyt. A jelenlegi asszisztens jelezte, hogy elköltözik a faluból 

és nem tudja iskolánkban ellátni eddigi feladatát 

- A biológia órák szakos ellátása tantestületünkben nem megoldott, utazó pedagógussal kell megoldani. 
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- Az enyhe értelmi fogyatékos tanulók speciális iskolába történő ellátása a beutaztatásuk miatt nem megol-

dott. 

- A sok évközi helyettesítés a tantestület kis létszáma miatt nagyban megnövelte a pedagógusok terhelését. 

- A pedagógusok túlterheltségének csökkentése, kevesebb adminisztráció válna szükségessé. 

 

Köszönöm az együttműködést a tankerület és a nevelőtestület részéről! 

 

Nagyvázsony, 2017.július 06. 

Szautner Antalné 

  

 

 

 

 

 

MELLÉKLETEK 

 

1.) Jegyzőkönyv 

2.) Osztálystatisztikák 

3.) Versenyek 

4.) Végzős tanulók továbbtanulása 

5.) Iskolai étkezők 

6.) Lemorzsolódással veszélyeztett tanulók 

7.) Intézményi önértékelés 2016/2017 
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Osztálystatisztikák 2016/2017 év vége 
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o
sztályátlag 

1. osztály                     

2. osztály 4,1 4,14 3,76 3,71 3,95 3,86 3,62 3,9 4,52 4,24 4,43 4,62 - - - - - - 4,67 4,12 

3. osztály 4,46 4,39 4,07 4,32 3,68 4,71 4,11 4,46 4,93 4,71 4,71 4,82 - - - - - - 4,75 4,48 

4. osztály 4,23 4,05 3,59 3,91 3,19 3,59 3,86 3,86 4,77 4,59 4,55 4,36 - 3,73 - - - - 4,82 4,07 

5. osztály 4,11 3,74 3,26 3,74 3,59 3,42 2,95 3,95 4,79 5 4,58 4,26 3,47 3,47 - - - - 4,63 3,93 

6. osztály 4,32 3,84 3,47 3,84 3,75 3,94 3,29 3,95 4,63 4,89 4,63 4,11 3,79 4,05 - - - - 4,63 4,09 

7. osztály 3,86 3,62 3,24 3,1 3,29 3,33 2,9 - 4,14 4,67 4,57 3,95 3,43 3,29 4,14 3,48 2,9 3,52 3,95 3,62 

8. osztály 4,26 3,74 3,63 3,95 3,72 

 

4,11 3,53 - 4,74 4,58  4,32 3,84 3,79 4,58 3,74 3,21 3,95 5 4,05 

ISKOLAI 

ÁTLAG 

4,2 3,96 3,6 3,82 3,59 3,89 3,51 4,11 4,66 4,66 4,58 4,38 3,63 3,66 4,35 3,6 3,05 3,73 4,64 4,05 
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1. osztály 
1027 41 - - 1 140 16 2 1 2 - 3 1 - - - - 1 - 

2. osztály 
981 46,7 - - 2 148 11 - - 2 2 4 - - - - 1 - - 

3. osztály 
1227 43,7 - - - 167 26 - - 2 1 2 - - - - 2 4 - 

4. osztály 
1337 60,8 - - - 86 11  - 2 7 2 1 1 - - 4 2 1 

5. osztály 
1262 66,4 

(6ó) 

0,32 
2 - 84 24  - 1 4 7 3 1 - - 4 1 2 

6. osztály 
1105 58,2 

(19ó

) 1 
- 1 57 7 4 1 3 2 - - - - - 6 1 3 

7. osztály 

1132 53,9 
(3ó) 

0.14 
1 - 62 22 1 - 2 

16 

+1 

intő 

1 1 3 1 - 6 1 1 

8. osztály 

1093 57,5 

(11ó

) 

0,58 

- - 42 19 - 2 2 - 2 - - - 1 2 2 - 

ÖSSZES (ÁT-

LAG) 
9164 52,4 0,22 3 4 786 136 7 4 16 32+1 21 6 5 1 1 25 12 7 

 



 

 

2016/17-os versenyeredmények 

Verseny neve, helye Résztvevő Felkészítő Helyezés 
Logikai csapatverseny 
Balatonfüred 

Gettinger Evelin 5.o. 
Fenyő Zoltán 5.o. 
Magasi József 4.o. 

 
Rábel Zoltánné 

 
3. hely 

Logikai csapatverseny 
Balatonfüred 

Bálint Jázmin 8.o. 
Kötél Tamás 8.o. 
Kardos Luca 7.o. 

 
Rábel Zoltánné 

 
6. hely 

Iskolai sudoku 28 fő Rábel Zoltánné 
/szervező/ 

1.hely: 
Izsán Vilmos 2.o. 
Biró Lili 4.o. 
Magasi József 5.o. 
Gettinger Evelin 6.o. 
Kiss Szófia 7.o. 
Bálint Jázmin 8.o. 
Hibátlan: 
Molnár Bálint 6.o. 
Sipos Luca 6.o. 
Fenyő Zoltán 6.o. 
Pénzes Bence 6.o. 
Strommer Sára 8.o. 
Szakáll Bence 8.o. 

Magyar nyelv napja 
(iskolai csapatverseny) 

5. o. György Antónia, 
        Kálmán Rebeka,  
        Biró milán 
        Magasi József 
6. o. Bokor Dániel 
        Fenyő zoltán 
        Gettinger Evelin 
        Palkovics Petra 
7. o. Farkas Zsófia 
        Kardos Luca 
        Kiss Zsolt 
       Mester Csanád 
8.o. Bálint Jázmin 
       Kötél Tamás 
       Mátyás Miranda 
       Stefanovits Bence 

Borbély  Magdolna 
Kőrös Andrea 
 
(szervezők) 

1. hely 
 

Bálint Jázmin 
Biró Milán 
Bokor Dániel 
Kardos Luca 

Simonyi helyesírási 
verseny 
Veszprém 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Biró Milán (5.o.) 
Magasi József (5. o.) 
Fenyő Zoltán (6. o.) 
Kardos Luca (7. o.) 
Bálint Jázmin (8. o.)  
György Daniéla (8.o.) 
 

Borbély Magdolna 
Czaunné Neményi Mari-
anna 

1.hely Fenyő Zoltán 6. o. 
2.hely: Bálint Jázmin 8. o. 
5. Biró Milán 5. o. 
6.  Magasi József 5.o. 
10. hely: Kardos Luca 7.o. 
16. György Daniéla 8. o. 

 
 

Kárpát-medencei he-
lyesírási verseny 
(iskolai forduló) 

5. o. Biró Milán, Ma-
gasi József, Csillag 
Kristóf 

Borbély Magdolna 
Czaunné Neményi Mari-
anna 

Továbbjutott a megyei fordu-
lóba: 
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6. o. Bokor Dániel, 
Gettinger Evelin, Fe-
nyő Zoltán, Palkovics 
Petra 
7. o. Kardos Luca 
8. o. Bálint Jázmin 
 

Simonyi anyanyelvi 
csapatversenyen 
Veszprém 

Bálint Jázmin 8. o. 
György Daniéla 8. o. 
Kardos Luca 7. o.  
 

Borbély Magdolna 
Czaunné Neményi Mari-
anna 

2. hely 

Sudoku megyei mate-
matika verseny 
Veszprém 

2.o. Izsán Vilmos 
3.o. Varga Miklós 
4.o Biró Lili 
       Molnár Barbara 
5.o. Magasi József 
6.o. Molnár Bálint 
        Gettinger  Evelin 
        Sipos Luca 
7.o. Kiss Szófia Viktória 
8.o. Bálint Jázmin 
       Strommer Sára 
       Szakáll Bence 

Kőrös Andrea 
Kardos Beáta 
Kohlrusz Rita 
 
Rábel Zoltánné 
 
 
 
 
Szautner Antalné 

Hibátlanok: 
5. hely: Magasi József 
11.   Izsán Vilmos 
14.   Bálint Jázmin 
15.   Molnár Bálint 
17.   Gettinger Evelin 
34.   Sipos Luca 
 

Ki mit tud? – Kultu-
rwettbewerb Városlőd 

1.o. Fromvald Léna 
4.o. Németh Kristóf 
6.o. Fenyő Zoltán 
8.o. Kötél  Tamás 

Ursula Ziegler 
Czaun József 
Gerencsér  Henriett 
Gerencsér  Henriett 

Tovább jutott: 
2. hely: Fenyő  Zoltán 
2. hely: Kötél Tamás 
4. hely: Fromvald Léna 

Varga Tamás matema-
tika verseny 
iskolai forduló 

7.o. Kardos Luca 
7.o. Kiss Zsolt 
8.o Bálint Jázmin 

Rábel Zoltánné 
 
Szautner Antalné 

Tovább jutott: 
Bálint Jázmin 

Bem megyei matemati-
kai verseny 
I. forduló 
Veszprém 

6.o. Fenyő Zoltán 
       Gettinger Evelin 35. 
hely 
       Molnár Bálint 
7.o. Kardos Luca 31.hely 
8.o. Bálint Jázmin 
       György Daniéla 
       Fekete Boglárka 71. 
hely 

Rábel Zoltánné 
 
 
 
Szautner Antalné 

Tovább jutott: 
Fenyő Zoltán  6. helyen 
Molnár Bálint 12.helyen 
Bálint Jázmin  2. helyen 
György Daniéla  6. helyen 

Bem megyei matemati-
kaverseny 
II. forduló 
Veszprém 

Fenyő Zoltán 
Molnár Bálint 
Bálint Jázmin 
György Daniéla 

Rábel Zoltánné 
 
Szautner Antalné 

1.hely Fenyő Zoltán 
3.hely Bálint Jázmin 
15.hely Molnár Bálint 
17.hely György Daniéla 
 

Mosonmagyaróvár – 
regionális döntő 

1.o. Fromvald Léna 
6.o. Fenyő Zoltán 
8.o. Kötél Tamás 

Ursula Ziegler 
Gerencsér Henriett 

12.hely: Fromvald Léna 
17.hely: Kötél Tamás 
Tovább jutott: 
4.hely: Fenyő Zoltán 
 

Simonyi Kárpát-meden-
cei helyesírási verseny 
Megyei döntő 
Veszprém 

5. o. Biró Milán 
6. o. Fenyő Zoltán 
7. o. Kardos Luca 
8.o. Bálint jázmin 

Borbély Magdolna 
Czaunné Neményi Mari-
anna 
 

5. hely Bálint jázmin 
6. hely  Kardos Luca 
12. hely Fenyő Zoltán 
20. hely  Biró Milán 
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Kenguru Matematika 
verseny 

Kötél Réka      3.o. 
Varga Réka 
Farkas Ervin 
Varga Miklós 
Gyevnár Zalán 
Giesz Barbara 
Biró Lili            4.o 
 Kiss Anna 
Molnár Barbara 
Koók Krisztián 
Németh Kristóf 
Korcz Beáta 
Varga Rebeka 
Magasi József   5.o. 
Fenyő Zoltán     6.o. 
Gettinger Evelin 
Sipos Luca 
Szita Zoltán 
Kardos Luca       7.o. 
Kiss Zsolt 
Brázda Csaba 
Mester Csanád 
Bálint Jázmin    8.o. 
 

Kardos Beáta 
 
 
 
 
 
Kohlrusz Rita 
 
 
 
 
 
 
Rábel Zoltánné 
 
 
 
 
 
 
 
 
Szautner Antalné 

Megyei  helyezések: 
1. hely  Fenyő Zoltán 
22. Kardos Luca 
27. Bálint Jázmin 
32. Varga Rebeka 
35. Gettinger Evelin 
43. Kiss Zsolt 
48. Varga Miklós 
50. Brázda Csaba 
 

Alapműveleti Matema-
tika verseny 
Területi 
Balatonfüred 

Magasi József  5.o. 
Fenyő Zoltán   6.o. 
Kardos Luca   7.o. 
Kiss Zsolt    7.o. 
Bálint Jázmin  8.o. 

Rábel Zoltánné 
 
 
 
Szautner Antalné 

1. hely  Fenyő Zoltán 
1. hely  Kardos Luca 
1. hely  Bálint Jázmin 
3. hely  Magasi József 

Kenguru Matematika 
verseny Országos 

 Rábel Zoltánné Országos 11. hely 
Fenyő Zoltán 

Alapműveleti Matema-
tika verseny 
Megyei 

 Rábel Zoltánné 
Szautner Antalné 

1. hely Fenyő Zoltán 
5. hely Bálint Jázmin 

Megyei Környezetvé-
delmi vetélkedő 
Várpalota 

Kardos Luca 7.o. 
Bálint Jázmin 8.o. 
György Daniéla 8.o. 

 
Rábel Zoltánné 

 
2. helyezés 

Lovassy informatikai 
csapatverseny 

Slemmer Milán 8.o 
Markovits Kevin8.o 
Horváth Alex 8.o 

Czaun József 3. helyezés 

Lovassy informatikai 
csapatverseny 

Bónácz Péter 
Markovits Noel 

Czaun József 4. helyezés 

Nemzetiségi nap 
Versmondó verseny 

Németh Kristóf 4. o. 
 

Czaun József 1. helyezés 

Nemzetiségi nap 
Versmondó verseny 

Csillag Kristóf 5. o. Czaun József 2. helyezés 

Életmese – fogalmazás-
pályázat 
 
Kárpát-medence 

1.o. 
Horváth-Buday Bende-
gúz 
 
4.o. 
Biró Lili, Huszti Zsófi, 
Holczer Péter, Husvéth 
Zalán,  
Kiss Anna,  
Korcz Beáta, 

Borbély Magdolna 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1-2. osztályosok: 
Horváth-Buday Bendegúz  
2. hely 
 
 
3-4. osztályosok: 
Biró Lili    3. hely 
Kiss Anna  3. hely 
Molnár Barbara különdíj 
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 Koók Krisztián, Markó 
Dominik, Molnár Bar-
bara, Németh Kristóf, 
Szórádi Kíra 
 
5.o. 
Magasi Lózsef 
Stáhl Károly 
 
6.o. 
Fenyő Zoltán 
Szakáll Ákos 
 

 
 
 
 
 
 
 
Czaunné Neményi Mari-
anna 
 
 
Borbély Magdolna 

 
 
 
 
 
 
 
5-6. osztályosok: 
Szakáll Ákos 2. hely 
Stáhl Károly 3. hely 

Lapot a Diákoknak! (LA-
DIK) médiavetélkedő 
 
Veszprém megyei döntő 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Regionális döntő 
 
(Fejér megye, Zala me-
gye, Vas megye, Vesz-
prém megye) 
 
 
 
 

Favoritok: ( 8.o.) 
Bálint Jázmin 
Bónácz Péter 
Piltman Anna 
Strommer Sára 
Szakáll Bence 
 
Hírtelenek:  (8.o.) 
Fekete Boglárka 
György Daniéla 
Kötél Tamás 
Mátyás Miranda 
Markovits Noel 
 
 
 
Hírtelenek:  (8.o.) 
Fekete Boglárka 
György Daniéla 
Kötél Tamás 
Mátyás Miranda 
Markovits Noel 
 

 
Borbély Magdolna 

 
 

3. helyezett 
 
 
 
 
 

1. helyezett 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. helyezett 

Költészet Napja alkal-
mából szervezett szava-
lóverseny 
iskolai forduló 

5-6.osztály: 
Biró Milán 
Csillag Kristóf 
György Antónia 
Horváth Milán 
Magasi József 
Pleiveisz Ramóna 
Stáhl Károly 
Tóth Barbara 
Bokor Dániel 
Szakáll Ákos 
Kolompár Bálint 
Gettinger Evelin 
Palkovics Petra 
 
7-8.osztály: 
Andorkó Levente 
Holczer Szabolcs 
Istoc Grosu Cosmin 
Kardos Luca 

Borbély Magdolna 
Czaunné Neményi Mari-
anna 

 
 
 
5-6.osztályosok: 
1.Bokor Dániel 
2.Szakáll Ákos 
3.Magasi József, Horváth Mi-
lán 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7-8.osztályosok: 
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Kiss Szófia 
Kiss Zsolt 
Kóvári Csanád 
Mester Csanád 
Rába Roland 
Brázda Csaba 
Adamcsik Tímea 
Piltman Anna 
 
 

1.Piltman Anna, Mester Csa-
nád 
2. Rába Roland 
3.Kiss Zsolt 
 
 

Lány foci 3-4. kcs. Vesz-
prém város körzeti baj-
nokság 

Kálmán Rebeka, Farkas 
Ramóna, György Dani-
éla, Fekete Boglárka, 
Mátyás Miranda, Strom-
mer sára, Piltman Anna, 
Gettinger Evelin 

Strommer László 4. hely 

Fiú foci 3-4. kcs Kisisko-
lák Sportversenye Me-
gyei Döntő 

Kötél Tamás, Szakáll 
Ákos, Szakáll Bence, 
Horváth Alex, Markovits 
Kevin, Markovits Noel, 
Bocskay Krisztián, Slem-
mer Milán 

Strommer László 2.hely  

Magyar Kultúra Napja 
Mesevetélkedő 

Inhoff Kristóf 
Izsán Vilmos 
Gyevnár Zalán 
Németh Kristóf, Kötél 
Hanna, Tóth Zsolt, 
Varga Miklós, Korcz Be-
áta, Fromvald Léna, 
Tóth Zoé, Kötél Réka, 
Kiss Anna, Varga Cser-
mák Eszter, Inhoff Cson-
gor, Sipos Eszter, Koók 
Krisztián 
 

Magasi Józsefné, Né-
meth Adrienn, 
Sinkovitsné Horváth 
Beatrix, Kőrös Andrea, 
Borbély Magdolna, Kar-
dos Beáta 

1. hely: 
Inhoff Kristóf 
Izsán Vilmos 
Gyevnár Zalán 
Németh Kristóf 
2. hely 
Kötél Hanna 
Tóth Zsolt 
Varga Miklós 
Korcz Beáta 
3. hely: 
Fromvald Léna 
Tóth Zoé 
Kötél Réka 
Kiss Anna 

Költészet Napja Szavaló-
verseny 

42 alsós diák szavalta 
Szabó Lőrinc, Gazdag Er-
zsi, Osváth Erzsi verseit. 

Magasi Józsefné, 
Németh Adrienn 
Sinkivitsné Horváth 
Beatrix, Kőrös Andrea, 
Borbély Magdolna, Kar-
dos Beáta 

1-2. osztályosok: 
1. hely 

Podányi Panna Eszter 
2. hely 

Magasi Alina Tímea 
3. hely 

Takács Gréta 
Fromvald Léna 
Horváth-Buday Bertalan 
 
3-4. osztályosok: 

1. hely 
Korcz Beáta 
Varga Miklós 
Biró Lili 

2. hely 
Sipos Eszter 
Kiss Laura 

3. hely 
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Kiss Anna 
Varga Rebeka 
 

Portrérajz-pályázat 
(Költészet Napja) 

Az iskola 129 diákja ké-
szített alkotást. 

Szitási Zsuzsanna, Kőrös 
Andrea, Kohlrusz Rita, 
Magasi Józsefné, Kardos 
Beáta 

1. hely 
Horváth-Buday Bertalan 
Forintos Márk 
Kungl Alexa 
Leitold Dorina 
Huszti Zsófia 
Koók Krisztián Kiss Anna,Kál-
mán Tamás, Gettinger Evelin, 
Rieger Márk, Kardos Luca, 
Szeifer Barbara, Tóth Dorina 

2. hely 
Kötél Hanna, Fromvald Léna, 
Mersics Janka, Izsán Vilmos, 
Kiss Laura, Kötél Réka, Lepe-
nye Klaudia, Rajki János, Bog-
dán Szabolcs,Leitold Klaudia, 
Dobosi Zsófia 

3. hely 
Parrag Eszter, Takács Gréta, 
Tóth Zoé, Rózsás Áron, Farkas 
Ervin, Sipos Eszter, Gyevnár 
Zalán, Molnár Barbi, Biró Lili, 
Bogdán Evelin, György Antó-
nia, Kálmán Rebeka, Palkovics 
Petra, Pénzes Bence, Szőke-
Kiss László 
 
 

Víz Világnapja-Pályázat Gettinger Evelin 
Doszpolt László 
Palkovics Petra 
Fenyő Zoltán 

Bódiné Csordás Berna-
dett 

Első helyezett 
Gettinger Evelin 
Doszpolt László 
Palkovics Petra 
Fenyő Zoltán 

Víz Világnapja 
 

Doszpolt László 
Gettinger Evelin 
Palkovics Petra 
Bert6alan Barbara 

Bódiné Csordás Berna-
dett 

 
 

Fenntarthatósági Téma-
hét 

Stáhl Károly 
Bokor Dániel 
Palkovics Petra 
Bertalan Barbi 
Doszpolt László 
 

Bódiné Csordás Berna-
dett 

 

Budapest döntő Fenyő Zoltán Ursula Ziegler 6.hely 

 

 



 

 

 

Iskolai étkezők 

 

 Napközi I. Napközi II. Menza I. Menza II. Összesen 

ingyenes 22 13 3 4 42 

50%-t fizetők 10 2 13 11 36 

teljes áras 8 3 32 21 64 

Összesen 40 18 48 36 142 (82 %) 



 

 

Kimutatás a végzett tanulók továbbtanulásáról 

Adamcsik Tímea 71767938643 Faller Jenő Szakközépiskola és Kollégium 203047 Várpalota eladó 

Bálint Jázmin 71767810709 Lovassy László Gimnázium 37169 Veszprém  német nemzetiségi 

Bocskay Krisztián 71767822666 Egry József Szakgimnázium és Szakközépiskola 203047 Zánka szakács 

Bónácz Péter 71767808809 Kossuth Lajos Gimnázium 32549 Cegléd 4 évfolyamos 

Csányi István Attila 71767812839 Bercsényi Miklós Szakközépiskola 201474 Ajka hegesztő 

Fekete Boglárka 71767822361 Vetési Albert Gimnázium 37170 Veszprém nyelvi előkészítős 

György Daniéla 71767808353 Lovassy László Gimnázium 37169 Veszprém német nemzetiségi 

Horváth Alex Dániel 71767814619 Türr István Gimnázium 37185 Pápa AJTP előkészítős 

Horváth Dávid 71595944647 Gönczy Pál Szakközépiskola és Szakiskola 203066 Tapolcadiszel szakács részképesítés 

Kötél Tamás 71767817826 Padányi Bíró Márton Római Katolikus Gimnázium 38156 Veszprém nyelvi előkészítős 

Markovits Kevin 71767811822 Veszprémi SZC Ipari Szakgimnáziuma 203066 Veszprém gyártósori gépész 

Markovits Noel 71767811608 Veszprémi SZC Ipari Szakgimnáziuma 203066 Veszprém műanyagfeldolgozó 

Mátyás Miranda 71767821112 Padányi Bíró Márton Római Katolikus Gimnázium 38156 Veszprém 4 évfolyamos 

Piltman Anna 71767820474 Veszprémi SZC Ipari Szakgimnáziuma 203066 Veszprém kisgyermekgondozó 

Slemmer Milán 71767818402 Táncsics Mihály Szakgimnázium és Szakközépiskola 203066 Veszprém villamos berendezés szerelő 

Stefanovits Bence  72139821475 Lóczy Lajos Gimnázium  37166 Balatonfüred nyelvi előkészítős 

Strommer Sára 71767819983 Padányi Bíró Márton Római Katolikus Gimnázium 38156 Veszprém nyelvi előkészítős 

Szakáll Bence 72138753352 Veszprémi SZC Ipari Szakgimnáziuma 203066 Veszprém műanyagfeldolgozó 

Tóth Dorina Sára 71767816097 Budapesti Komplex SZC Modell Divatiskolája 203032 Budapest bőrdíszműves 



 

 

 

 Lemorzsolódással veszélyeztett tanulók 2016/17 tanév végén 

A Nkt. 4§ 37. pontjának megfelelőn lemorzsolódással veszélyeztetettek (akiknek a 2016/17-es tanévben az átlageredménye 3-as alatti (szorgalom és magatar-

tás jegy nélkül), vagy a 2015/16-os tanév végi eredményhez képest átlageredménye 1,1 –es romlást mutat. 

lemorzsolódással veszélyezte-
tett tanulók neve 

Egy vagy 
több tan-
tárgyból 
elégtelen 

maga-
tartása 

2-es 

Szor-
galom 
2-es 

évis-
métlő 

100 óra 
feletti 
igazolt 

hiányzás 

50 óra 
feletti 

igazolat-
lan hi-
ányzás 

kiemelt fi-
gyelmet 
igénylő ( 
hh, hhh, 
SNI, BTM) 

Gyvt-támo-
gatásban 
részesül 

magán-
tanuló 

neve-
lésbe 
vett 

3-as alatti a 
tanév végi át-
laga 

1,1 –es 
romlást mu-
tat az előző 
tanévhez 
képest 

Szőke-Kiss 
László 7.o. 
(2,94) 

           

Markó Dominik 
4.o. (2,92) 

    x   SNI    

Tóth Mónika 
5.o. (2,92) 

 mat.  x    SNI, HH x   

Korcz Attila 7.o. 
(2,92) 

  x x    BTM, HHH x   

Zsuppán Milán 
5.o. (2,85) 

       BTM    

Horváth István 
5.o. (2,77) 

 mat.  x  x 
(166óra) 

 HH x   

Holczer Márk 
2.o. (2,64) 

  magyar i., 
magyar ny., 
mat., körny  

         

Rieger Márk 7. 
o. (2,94) 
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Vörös Eszter 
7.o. (2,63) 

   x    SNI    

Farkas Ramóna 
7.o. (2,5) 

 biológia x x    HHH x   

Bogdán Szabolcs 
6.o. (2,46) 

 magyar i., 
mat. német, 
tört. 

x x  x 
(275 óra) 

x 
(19 óra) 

SNI, HH x   

Szigeti Kevin 
2.o. (2.09) 

 magyar i., 
magyar ny., 
mat., körny. 

x x     x   

Csányi Attila 8.o 
(2,67) 

   x        
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Intézményi Önértékelés 2016/2017. 

 

Értékelési szempontok és azok megvalósulása: 

1. Hogyan valósult meg a stratégiai és operatív tervezés? 

Az éves munkatervünk az intézményi dokumentumok alapján készült. A munkaközösségek munkaterveivel 

összhangban állítottuk össze feladatainkat és elérendő céljainkat. 

2. Milyen az intézmény működését irányító éves tervek és beszámolók viszonya, hogyan épültek 

egymásra? 

Az éves tervben megfogalmazott programok megvalósulását tükrözik az elkészült év végi beszámolók. ( Pe-

dagógus, munkacsoport, munkaközösség, vezetői beszámoló). A tanévzáró értekezlet alkalmával a beszámo-

lók elemzése során fogalmaztuk meg a jövő tanévre vonatkozó célkitűzéseinket. 

3. Milyen a pedagógiai programban meghatározott tanulói értékelés működése a gyakorlatban? 

Az egyénre szabott értékelés a pedagógiai programnak és az egyéni fejlesztési terveknek megfelelően törté-

nik, és az értékelési naplóban nyomon követhető. A tanulók tanulmányi előre haladásáról folyamatosan kon-

zultálunk a szülőkkel. Közösen fejlesztési célokat és feladatokat határozunk meg. Természetesen a tanuló 

felé is folyamatos a visszacsatolás. 

4.  Hogyan történik a tanulók szociális hátrányainak enyhítése? 

Az érintett pedagógus és az intézmény vezetése naprakész információval rendelkezik a tanulók szociális hely-

zetéről. Az intézmény partnerei (fenntartó, nemzetiségi önkormányzatok, Gyermekjóléti szolgálat, civil szer-

vezetek) segítségével és a DÖK közreműködésével biztosítja szociális téren rászoruló gyerekek számára ked-

vezményesen/térítésmentesen a kulturális programokon való részvételt. Valamint a szabad idő hasznos el-

töltésének lehetőségét is biztosítjuk. Nyári táborainkban a szociális hátránnyal rendelkező gyerekek részvé-

telét szorgalmaztuk és kiemelten támogattuk. 

5. Az intézmény közösségépítő tevékenységei hogyan, milyen keretek között valósulnak meg? 

A közösségépítés színterei az osztályközösségek és az intézmény által szervezett rendezvények. Ide tartoznak 

például a testvérosztály-kapcsolatok, osztálybulik, iskolai és osztályszintű kirándulások, túrák, sportverse-

nyek, témahetek/napok. (Pl.: Kinizsi hét, Sobri park, Erzsébet táborok, stb.) Egyre bővülő programjainkon a 

Szülői Munkaközösség aktív részvételére mindig számíthatunk. 

6. Milyen eredményességi mutatókat tartanak nyilván az intézményben? 

Az intézményi eredményeinket folyamatosan nyilvántartjuk és elemezzük. Eredményességi mutatóink alap-

jául szolgálnak a kompetenciamérések eredményei, a tanév végi eredmények statisztikái, versenyeredmé-
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nyeink különböző szinteken, továbbtanulási mutatóink, elismeréseink, vizsgaeredményeink (osztályozóvizs-

gák, házi nyelvvizsga), lemorzsolódási mutatóink. Figyelemmel kísérjük és kezeljük a kirívó magatartási prob-

lémákat (házirend megsértése, rongálások, bántalmazások…), ezeket minden esetben dokumentáljuk. 

7. Milyen pedagógus szakmai közösségek működnek az intézményben, melyek a fő tevékenységek? 

Intézményünkben működik alsós, felsős munkaközösség valamint német munkacsoport, melyek önálló mun-

katerv szerint dolgoznak. Munkatervüket az intézményi célok figyelembevételével határozzák meg. Tevé-

kenységeik közé tartoznak a kulturális műsorok összeállítása, tanulmányi versenyeken való részvétel meg-

szervezése, rendezvények lebonyolítása. 

8. Hogyan történik az információátadás az intézményben? 

Munkatársaink az információkhoz az alábbi módokon juthatnak hozzá: nevelőtestületi értekezlet, faliújság, 

kör e-mail, digitnapló-fórum, iskolaújság, iskola honlapja. Ezáltal minden információ elérése biztosított a 

munkatársak számára. 

9.  Hogyan kapnak tájékoztatást a partnerek az intézmény eredményeiről? 

Partnereink számára az információátadás szóbeli, digitális és papíralapú formában történik. Konkrétan: le-

vélben, telefonon, e-mailen, Facebookon, honlapunkon, iskolaújságban, ellenőrzőkönyvben, szülői értekez-

leten, fogadó órákon. A partnerek tájékoztatását és véleményezési lehetőségeinek biztosítását folyamatosan 

felülvizsgáljuk és fejlesztjük. 

10. Hogyan felel meg az infrastruktúra az intézmény képzési struktúrájának, pedagógiai értékeinek, 

céljainak? 

Rendszeresen felmérjük az intézmény pedagógiai programjának megvalósításához szükséges eszközök, fel-

szerelések meglétét. Az infrastruktúra folyamatosan fejlesztést igényel az amortizáció és az újabb feladatok 

miatt. Fenntartónk felé beszámolóinkban rendszeresen jelezzük a kialakult igényeinket, valamint pályázatok 

útján minden alkalmat megragadunk fejlesztési és szinten tartási céljaink elérése érdekében. 

11.  Hogyan felel meg a humánerőforrás az intézmény képzési struktúrájának, pedagógiai értékeinek, 

céljainak? 

Humánerőforrás igényeinket folyamatosan felmérjük, szükség esetén (pl. nyugdíjazás esetén) jelezzük a 

fenntartó felé a kialakult helyzetet. 

Nagyvázsony, 2017. június 28. 

 Készítette:  Czaun József 

az értékelési csoport tagja 

 


