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"Végül, akikben jó földbe hull, azok hallják a tanítást, magukévá is teszik, és harminc-, 

hatvan-, sőt százszoros termést hoznak."  Márk 4,20 

 

1. Egyéni arculat, sajátosság 

Iskolánk, a József Attila Katolikus Nyelvoktató Német Nemzetiségi Általános Iskola egyéni 

arculatát a német nemzetiségi oktatás, az emelt szintű ének-zene oktatás, a tehetséggondozás és 

felzárkóztatás, a múzeumpedagógiai foglalkozások adják. Ebben a tanévben is tantestületünk 

példaértékű munkával valósította meg a tanév célkitűzéseit, erőn túl vállalt faladatait teljesí-

tette, ezzel ismételten az iskola korábban kivívott jó hírnevét öregbítette. 

 

2. Személyi feltételek 

2.1. Humánerőforrás  

A nevelő-oktatómunkát 45,5 fő álláshelyen jelenleg 40,5 fő pedagógus és 1 fő iskolapszicho-

lógus végzi. A hiányzó pedagógusokat nyugdíjas pedagógusok, óraadó tanárok alkalmazásával 

és belső helyettesítéssel oldottuk meg.   Munkánkat jelenleg 5 főből 4 fő nevelést közvetlenül 

segítő személy (NOKS) támogatja. A tantestület kis hányada 3 évnél kevesebb, nagyobbik része 

több mint 25 éve tanít az iskolában. A kollégák döntő többsége éveken keresztül igen magas 

színvonalú oktató-nevelőmunkát végez. Fogékonyak az új kezdeményezésekre, jól képzettek, 

a hivatásukat és a gyerekeket szerető és tisztelő nevelők közössége. 

A fentiek mutatói:  

- eredményes tanulmányi eredmények 

- versenyeken való folyamatos kimagasló teljesítmény 

- középiskolai felvételi eredmények 

-felzárkóztató, megsegítő munka 

Mindennapjainkban 10,5 álláshelyen jelenleg 11 fő technikai személyzet támogatja munkán-

kat. 

Ebben a tanévben újdonság, hogy a fenntartóváltással az étkeztetés, a konyha üzemeltetése is 

iskolánk feladata. 

A gyermekvédelmi munkát egy lelkiismeretes és nagy empatikus készséggel rendelkező kollé-

ga végezte heti 20 órában iskolánkban. Ennek az álláshelynek a megszűnésével jelenleg nagy 

odaadással a feladatot a szervezési intézményvezető-helyettes látja el.  

https://bibliaidezetek.blog.hu/2011/01/07/mark_4_20
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A tantestület és a vezetés támogatja a szakmai fejlődést, ezt tükrözi a továbbképzési program 

és az éves beiskolázási terv is. A kiemelt területek: kiemelt figyelmet igénylő tanulók ellátása, 

módszertani továbbképzések, IKT eszközök használata a tanórán  

A tanfolyamokon való részvétel és a követelmények nagy terhet róttak a kollégákra, de a ta-

nultak elősegítették a módszertani megújulást.  

 

2.2. A pedagógusok végzettsége, szakos ellátottság 

Intézményünkben a szakos ellátottság teljes a jelenlegi állományban, de az üres álláshelyek 

szakjai nagyon sok többletfeladatot jelentenek az azonos szakos kollégáknak. 

 

2.3. Pedagógusok továbbképzése 

A pedagógusok továbbképzése az elfogadott beiskolázási terv alapján történik. Kiemelném a 

tanévben Főző Tamás kémia szakos tanári képzését és a Komplex alapprogram 120 órás to-

vábbképzés teljesítését. 

 

3. Tárgyi feltételek  

A József Attila Katolikus Nyelvoktató Német Nemzetiségi Általános Iskola 8 évfolyammal 

működő alapfokú képzést nyújtó oktatási intézmény. A kerület egyik legrégibb iskolája, 2022-

ben ünnepelte fennállásának 95. évfordulóját. 2021-ben fenntartóváltás következett be az is-

kola életében. A Külső-Pesti Tankerületi Központ fenntartása után 2021. szeptember 1-től is-

kolánk új fenntartója az Esztergom-Budapesti Főegyházmegye Katolikus Iskolai Főhatósága 

(EKIF) lett. Két év után ez volt az első olyan tanév, amely jelenléti oktatással történt az egész 

tanévben. 

A 8 évfolyamon 21 osztály diákjai tanulnak 22 tanulócsoportban. 

Az iskola épületében az utóbbi években a fenntartó támogatásával, a szülőknek, az iskola ala-

pítványának és a pályázatoknak köszönhetően fejleszthettünk iskolabútort, informatikai esz-

közöket. Épületfelújítás 2015-ben valósult meg Pesterzsébet Önkormányzata segítségével. Fel-

újításra került a kisudvar burkolata, a fűtésrendszer, a gondnoki lakásból tanterem lett, új nyí-

lászárokat kaptunk, szigetelést, új színt és új tetőt kapott az iskola. Sajnos a megígért fejlesztés 

a működtetőváltás miatt 2015 után nem folytatódott.  

Az új fenntartónk, az EKIF segítségével 9 mellékhelyiség teljes felújítása történt meg.  
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Mivel azonban az épület szinte minden szerkezeti eleme elhasználódott, a közeljövőben elke-

rülhetetlen egy nagyobb felújítás, és a tornacsarnok megépítése. A fenntartó ígérete szerint ha-

marosan felújításra kerül az iskola főbejárati lépcsője, a fennmaradó 9 vizesblokk, kiépítésre 

kerül a melegvíz hálózat. Köszönet illeti az új fenntartót, hogy ilyen rövid idő alatt több felújí-

tást valósított meg az iskolában, mint az előző évek összességében. 

Tárgyi felszereltségünk is gyarapodott. Az új fenntartó nagy mennyiségű, újonnan vásárolt asz-

tali számítógéppel, monitorral, laptoppal, tablettel, projektorral, interaktív táblával szerelte fel 

iskolánkat. Minden pedagógus a Klebelsberg Központ támogatásával laptopot kapott. 

A József Attila Alapítvány folyamatosan támogatja oktató-nevelőmunkánkat, segíti a rászoruló 

tanulók kulturális rendezvényeken, kirándulásokon való részvételét.  

 

4. A 2021/2022. tanév munkatervében meghatározott feladatok teljesítése 

Az iskolában működő munkaközösségek az intézményi munkatervük alapján végezték munká-

jukat. A beszámolókból egyhangúan kitűnik, hogy a munkaközösségek tagjai közös elvek alap-

ján végzik munkájukat, azonos értékrenddel rendelkeznek, jó munkakapcsolatot alakítottak ki 

egymással, a kerületi munkaközösségekkel. Munkájukban nagy hangsúlyt fektettek a tehetség-

gondozásra és felzárkóztatásokra. Ennek színterei voltak a korrepetálások, egyéni fejlesztések, 

tanórák és gyakran a szabadidejük terhére szervezett foglalkozások. A munka eredménye tük-

röződik a kiemelkedő versenyeredményekben és az évismétlők minimális számában.  

A múzeumpedagógia jelentős szerepet töltött be az oktató-nevelőmunkában. A tanulók nevelt-

ségi szintjének emelése, a verbális-fizikai agresszió visszaszorítása mindannyiunk kiemelt fel-

adata volt. A kollegák az élethosszig tartó tanulás útján egymás tanóráit látogatták, bemutató 

és nyílt órákat tartottak, s tevékenyen vettek részt a látottak megbeszélésén. 

A munkaközösségek éves tevékenységéről az általuk készített beszámolók tanúskodnak, me-

lyek az év végi iskolai beszámoló mellékletét képezik. 

 

5. A vezetői ellenőrzések tapasztalatai, intézkedések (igazgató, helyettesek, munkaközös-

ség-vezetők ) 

A vezetői ellenőrzés a havi program részét képező belső ellenőrzési terv alapján történt, mely 

tanügyi, szervezési, oktatásirányítási, szakmai és munkavégzési területekre terjedt ki. 
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A tanév során több szaktárgyi óra látogatására került sor. A látott órák a kollegák rendszeres, 

minőségi munkájáról árulkodtak. A legtöbb órán a frontális munkaforma dominált, de a koope-

ratív oktatásra is láttunk szép példákat. A differenciálásra nagyobb hangsúlyt kell fektetnünk. 

Az idei tanév óralátogatásinak nagy részét a belső önértékeléshez kapcsolódó óralátogatások és 

minősítés során látott órák alkották.  

Tanulóink órai és szüneti magaviselete javulást mutatott, de még nem éri el a hatékony tanu-

láshoz, az optimális hangulathoz szükséges szintet. Továbbra is a gyerekek többségénél a tudás, 

a pontos precíz munka az érték, a követendő példa. 

Továbbra is fontos feladatunk a takarékosságra nevelés, mert még mindig sok a nyitva hagyott 

csap, ajtó, ablak, égve felejtett villany.  

A munkaközösség-vezetők óralátogatásokon, a füzetek beszedésével, tanmenetek ellenőrzésé-

vel, felmérők, szakmai anyagok adásával segítették, ellenőrizték a kollegákat. Ahol hiányossá-

got tapasztaltak szakmai érvekkel, tapasztalat átadásával törekedtek ezek pótoltatására.   

6. KRÉTA e-napló bevezetésének tapasztalatai, észrevételei 

Sok gondot okozott, hogy a rendszer gyakran túlterhelt, vagy be sem enged, vagy hamarosan, 

még a munka elvégzése előtt kidob a munkaterületről, nem kis bosszúságot okozva ezzel az 

éppen ott dolgozó pedagógusnak. Sajnos az iskolai wifi sem megbízható. 

Ez a tanév olyan év volt, amikor teljesen nélkülözzük a papír alapú napló használatát. A fel-

használói felület állandó fejlesztésen esik át a javaslatok alapján. Nyilván van még hibája, van 

mit javítani, de egyre használhatóbb alkalmazást használunk.  

 

6.1. Lázár Ervin  program tapasztalatai 

A programot nagyon jó kezdeményezésnek tartjuk. Minden tanulónk eljutott a tanév során szín-

házba, volt olyan, aki életében először. A programot tankerületi szinten koordináló Pócza Ditta 

segítőkészségét köszönjük. Az eddigi előadások lefoglalása tankerületi ajánlás útján történt, az 

osztályfőnökök által kinézett előadásokra sajnos hiába jelentkeztünk. A mi nézőpontunkból je-

lenleg a tankerület foglalja a helyet, így viszonylag kevés választási lehetőségünk van. Jó lenne, 

ha nagyobb szabadságot kapnának ebben a pedagógusok. Némely előadás évfolyam meghatá-

rozása nem sikerült a legszerencsésebben.  
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7. Pedagógus minősítések eredményei a 2021/2022-es tanévben  

Az idei tanévben 5 kolléga minősítésére került sor. 

Eljárás  Név  Eredmény 

Minősítés 

Ped.IIMesterepedagógus 

Palotainé Simon Ilona eredményes 

Minősítés Ped.IPed.II. Lugosi Márta, Varga Ildikó, 

Ecsedi Katalin, Heimné 

Drenyovszky Barbara 

eredményes 

 

 

7.1. Belső ellenőrzési csoport munkája: 

Iskolánkban ebben a tanévben is folytatódott a pedagógusok belső önértékelése. 

A csoportok dokumentumot ellenőriztek, órákat látogattak, interjúztak, majd ezek tükrében el-

készítették  a záró jegyzőkönyvet. Az ellenőrzött pedagógus a tények alapján önfejlesztési ter-

vet készített. A tanévben 8 pedagógus ellenőrzése történt meg. 

 

8. Nevelő-oktató munka 

8.1. Neveltségi szint 

Tanulóink többségének megfelelő a neveltségi szintje, bár egyértelműen hanyatló tendenciát 

mutat. Azoknál a gyerekeknél, ahol állandó probléma van, általában a családi háttér nem meg-

felelő, a szülők nem működnek együtt az iskolával. (Számuk egyre nő!) Tény, hogy a diákok 

egyre jobban leterheltek, kevés idejük marad szabad levegőn való kötetlen játékra, s ez kiegyen-

súlyozatlanná teszi őket.  

Sok konfliktusunk van a szülőkkel is, akik szemben állnak az iskola követelményrendszerével, 

és saját, elhibázott, kiforratlan nevelési módszereik következményeiért a pedagógusokat hibáz-

tatják. A tanult szülők körében a túlzott liberalizmuson alapuló családi nevelés került előtérbe, 

a gyerekeknek nem akarnak ellentmondani, nincsen következetes követelményrendszerük. 

Minden plusz tevékenységet elvetnek, megkérdőjelezik a házi feladat, a szereplések és a verse-

nyeken való részvétel hasznosságát, szükségességét, Gyakran a pedagógus kompetenciáit. 
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8.2. Beiskolázás (általános iskola 1. osztály), továbbtanulás:  

Szeptember elején a szokásos év eleji szülői értekezleten előzetes tájékoztatást kaptak a szülők 

a korábbi évek beiskolázási tapasztalatairól. 

2021 októberében iskolánkban tartottunk egy pályaválasztási szülői értekezletet a 8. évfolyam-

nak. Több iskola képviselője mutatta be intézményét. Sok iskolából folyamatosan kaptuk az 

információkat e-mailen vagy szórólap formájában, amit az osztályfőnökök továbbítottak a diá-

kok felé. Folyamatosan tájékoztattuk a diákokat és szüleiket az időszerű időpontokról. 

Beiskolázási adatok:  

A 8. osztályosok januárban megírták a központi felvételit. A tanulók az írásbeli pontok 

ismeretében alakították ki az iskolák sorrendjét. A 8. osztályos osztályfőnökök minden tanulót 

beiskoláztak.  

 

  8.b 8.c 

Gimnázium  13 6 

Szakgimnázium  10 12 

Szakképző  1 3 

 

A 8.-ban tanító kollégák gondos munkája által felkészültek diákjaink a felvételire: feladatlapo-

kat töltöttek a diákok, a típushibákat megbeszélték felkészítő tanárukkal. Kiemelt gondot for-

dítottak a szövegértés és a szövegalkotás fejlesztésére.  

Szeptemberben 46 fő első osztályos tanuló kezdi meg két osztályban tanulmányait intézmé-

nyünkben. Részükre 2021 őszétől tartottunk előkészítő foglalkozásokat, melyeket szívesen lá-

togattak a leendő elsős nebulók. 

 

8.3. Tanulói csoportok fejlődésének összegzése, tanulmányi eredmények  

A tanulói létszámot megfigyelve elmondható, hogy az utóbbi öt évben jelentősen nem válto-

zott.  

A tanulói fluktuáció alacsony. Az iskola kihasználtsága 83 %-os.  

A gyermekvédelmi szempontból nyilvántartott tanulók számában nagyobb mértékű emelkedés 

tapasztalható. Ez magyarázható a korábban megváltozott körzethatárokkal is. 

Mulasztások – az összes mulasztott órák száma a tanévben emelkedett. (ld. statisztikai adatokat) 
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 Egyéni fejlesztések szerint haladók – iskolánkba 32 BTM-es gyerek jár. Az ő fejlesztésük, fel-

zárkóztatásuk szinte teljesen az iskolai pedagógusok feladata, hiszen külső, szakember nyúj-

totta segítséget csak részben kapnak.  

Különleges bánásmódot igénylők – Tanulóink közül pillanatnyilag 35 fő tartozik a sajátos ne-

velési igényűek közé. Ellátásukat az iskolában alkalmazott gyógypedagógus látja el egy óra-

adó logopédus segítségével. Az SNI tanulók számának növekedésével lassan kevésnek bizo-

nyul 1 fő gyógypedagógus. 

Logopédiai ellátás – Az iskola falai között kapnak szakszerű ellátást azok, akik nyelvi fejlő-

dése még nem érte el a megfelelő szintet. Ezen a területen szintén kevés a szakember, így nem 

minden gyerek kap annyi, és olyan fejlesztést, amennyire szüksége lenne.  

Az alsó tagozat igen szép eredményeket könyvelhet el a tanévben. Az első osztályosoknál a 

legszembetűnőbb a fejlődés, akik a 2. félévre igazi iskolásokká váltak. A másodikosok tanul-

mányi eredménye jó, szívesen, szorgalmasan tanulnak. A harmadik évfolyamtól sajnos már 

jobban nyílik az olló, nagyobbak a különbségek a tanulók felkészültségében, már több tanulás 

szükséges, több szorgalom, családi segítség – ellenőrzés. Több kiemelkedő képességű, szorgal-

mas, eredményesen tanuló diákunk van, de sajnos egyre nő azoknak a tanulóknak a száma is, 

akik csak minimális szinten, teljesítik a tantárgyi követelményeket. Sokat rontanak az osztályok 

teljesítményén azok a tanulók, akik más iskolákból érkeztek, vagy megbuktak. Ezek a gyerekek 

sajnos nem rendelkeznek az alapvető erkölcsi normákkal, otthon is azt csinálnak, amit akarnak, 

nincsenek korlátaik. 

A felső tagozatban egyre inkább kétpólusúvá válnak az osztályok. Eltűnőben vannak a biztos 

alapot jelentő közepesnél kicsit jobb tanulmányi eredményű, megbízható gyerekek. Általában 

az osztályokban van egy jól teljesítő, tehetséges gyerekekből álló „felső szint”, és egy motivá-

latlan, megengedő szülői háttérrel rendelkező „kemény mag”, akiktől sokszor nagyon nehéz 

tanítani és tanulni, akikhez könnyen hozzácsapódnak a kevésbé biztos értékrenddel rendelkező 

gyerekek. A tanulás zavartalan biztosítására vezettük be az „Arizona-programot”. 
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8.4. Statisztika, tanulmányi átlag  
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 1.a 1.b 1.c 2.a 2.b 2.c 3.b 3.c 4.a 4.b 4.c  

Osztálylétszám: 20 23 22 22 20 27 22 20 23 15 24 238 

Tanulmányi átlag 4,2 4,2 4,8 4,1 4,1 4,5 4,0 4,0 4,4 4,3 4,8 4,32 

Magatartás átlag: 4,2 4,1 4,6 3,9 4,3 4,5 4,0 3,9 4,5 4,5 4,5 4,27 

Szorgalom átlag: 4,2 4,3 5,0 3,8 4,1 4,3 3,9 3,7 4,1 4,5 4,5 4,21 

             

Kitűnők száma: 4 5 8 1 3 2 4 1 9 3 5 45 

Jelesek száma: 2 3 7 2 4 9 0 3 1 5 10 46 

Bukások száma (tantárgy)       1 0  0  1 

1-ből     1  1     2 

2-ből    1        1 

3 vagy többől      1    1  2 

             

Összes hiányzás: 3085 4179 2042 2775 3426 2610 2943 2472 2274 1496 2594 29896 

Egy főre jutó hiányzás (óra): 154,3 181,7 92,8 126,1 171,3 96,7 133,8 123,6 98,9 99,7 108,1 125,61 

Összes hiányzás (nap): 617,0 835,8 408,4 555,0 685,2 522,0 588,6 494,4 454,8 299,2 518,8 5979,20 

Egy főre jutó hiányzás (nap): 30,9 36,3 18,6 25,2 34,3 19,3 26,8 24,7 19,8 19,9 21,6 25,12 

Összes igazoltalan: 57 75 0 38 654 0 0 0 1 22 0 847 
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Igazolatlan mulasztás részletezése:             

1-29 (fő) 1 3     1  1 1  7 

30-49 (fő)     1  1     2 

50 és több (fő)  1   1       2 

Egy főre jutó igazolatlan: 2,85 3,26 0,00 1,73 32,70 0,00 0,00 0,00 0,04 1,47 0,00 3,56 

 

 5.a 5.b 5.c 6.a 6.b 6.c 7.a 7.b 7.c 8.a 8.b 8.c  

Osztálylétszám:  23 20 26 27 25 13 22 15  24 23 218 

Tanulmányi átlag  3,9 4,4 3,7 4,2 4,5 3,2 3,8 4,3  4,2 3,8 4,03 

Magatartás átlag:  4,0 4,6 4,3 4,6 4,6 3,4 4,0 4,4  4,3 4,3 4,30 

Szorgalom átlag:  3,8 4,0 3,6 4,2 4,5 2,7 3,6 4,0  4,2 4,0 3,91 

Kitűnők száma: 0 2 4 0 6 6 0 0 1 0 2 0 21 

Jelesek száma: 0 0 2 1 3 5 1 0 1 0 3 2 18 

Lemorzs. veszélyeztetettek száma:  0 4 1 6 2 0 7 2 1 0 0 3 26 

Bukások száma (tantárgy) 0 11 1 9 2 0 0 6 0 0 0 0 29 

1-ből   1  2        3 

2-ből             0 
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3 vagy többől  2  2    1     5 

Mulasztás miatt évismétlő:  1     1  1   1 4 

Összes hiányzás:  2358 2533 2818 2143 2117 2011 2070 1691  2878 3459 24078 

Egy főre jutó hiányzás (óra):  102,5 126,7 108,4 79,4 84,7 154,7 94,1 120,8  119,9 150,4 110,45 

Összes hiányzás (nap):  393,0 422,2 469,7 357,2 352,8 335,2 345,0 281,8  479,7 576,5 4815,60 

Egy főre jutó hiányzás (nap):  17,1 21,1 18,1 13,2 14,1 25,8 15,7 20,1  20,0 25,1 22,09 

Összes igazoltalan:  582 0 33 1 0 80 0 33  0 858 1587 

Igazolatlan mulasztás részletezése:              

1-29 (fő)  2  3   7     2 14 

30-49 (fő)         1    1 

50 és több (fő)  2     1     1 4 

Egy főre jutó igazolatlan:  25,30 0,00 1,27 0,04 0,00 6,15 0,00 2,36  0,00 37,30 7,28 
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1.a 20 

Szöveges értékelés 1.b 23 

1.c 22 

2.a 22 3,91 3,77 3,36 3,95  4,33 3,32        4,23  4,68  4,56   4,73 4,09 

2.b 20 4,28 4,11 3,61 4,06   3,61        3,38 4,6 4,44     4,5 4,33 

2.c 27 4,48 4,33 4,04 4,41  4,37 4,04        4,56  4,48  4,93   4,85 4,81 

3.b 22 4 3,86 3,57 3,62   3,29   3,62     3,75 4,62 4,24     4,52 4,62 

3.c 20 3,89 3,74 3,85 4,15  3,65 3,5   3,45     4,1  4,25  4   4,6 4,6 

4.a 23 4,52 4,09 4 4,22 4,74  4,17   4     4,43  4,48     4,7 4,78 

4.b 15 4,53 4,53 3,87 4,27 4,57  4   4      4,4 4,53     4,73 4,4 

4.c 24 4,54 4,5 4,58 4,75  4,33 4,33   4,96     4,88  5  4,88   5 4,96 

5.b 23 4,05 3,82 3,36 3,59 3,86  3,32 3,5 3,64      3,17 4,25 4,27 4,09   4,68 4,55 4,09 

5.c 20 4,55 4,3 4 3,9  3,95 4,11 3,9 4,15      4,65  4,65 4,65 4,61  4,7 4,85 4,6 

6.a 24 4,29 3,58 2,92 3,29 3,21  3,08 3,63 3,42      2,7 4,07 4,42    4,58 4,33 3,96 

6.b 27 4,59 4,19 3,67 3,85 3,81  4,26 3,89 4,19      3,92 4,53 4,63    4,81 4,81 4,48 

6.c 23 4,57 4,48 4,13 4,48  4,35 4,3 4,3 4,39      4,52  4,87  4,43  5 5 4,83 

7.a 13 3,42 2,67 2,33 2,83 2,91  3 3,17   2,92 2,67 2,75 3,25 3,08  4,25   4  4 2,92 

7.b 22 4 3,57 3 3,27 4,1  4,18 3,59   3,5 3 3 3,68 2 4,43 4,41   4,77  4,45 3,82 

7.c 15 4,43 4 3,71 4,07  4,21 3,79 4,29   4,14 4,14 3,79 4,29 4,57  4,5  4,21 4,86  4,93 4,29 

8.b 24 4,25 4,21 3,83 4,33 4,25  3,75 4,42   4,38 3,5 3,63 4,25 4,44 4,53 4,71   4,92   4,63 

8.c 23 4,33 3,95 3,32 3,59  3,32 3,95 3,55   4 3,05 3 3,95 3,73  4,59  3,64 4,73   4,32 

Tantárgyi átla-
gok 

4,26 3,98 3,62 3,92 3,93 4,06 3,78 3,82 3,96 4,01 3,79 3,27 3,23 3,88 3,89 4,43 4,52 4,37 4,41 4,66 4,75 4,66 4,36 



József Attila Katolikus Nyelvoktató Német Nemzetiségi Általános Iskola      2021/2022. tanév végi beszámoló 

16 

 



József Attila Katolikus Nyelvoktató Német Nemzetiségi Általános Iskola      2021/2022. tanév végi beszámoló 

17 

 

8.5. Tanulmányi- és sport teljesítmények eredményei  

Az eredményeket a munkaközösségi beszámolók tartalmazzák. 

8.6. Mindennapos testmozgás biztosítása 

Nagy nehézségek elé állított minket a heti 5 testnevelés óra. Örültünk ennek az előre lépésnek 

a testnevelés és sport területén, hiszen a mindennapos testnevelésnek, a mozgásnak az egész-

séges életmód kialakításában, az egészség megőrzésében óriási, sorsdöntő szerepe van. Sajná-

latos tény viszont, hogy ehhez a nagyszerű kezdeményezéshez nincsenek meg a megfelelő tár-

gyi feltételek, ami a legnagyobb problémát okozta számunkra, az a helyhiány. Kicsi a tornater-

münk, nincs szabadtéri pályánk, rengeteg az ütközéses óra, a folyosói órák zavarják a tanítást 

és még sorolhatnám a hiányokat. Ez a probléma mindaddig fent áll, amíg nem épül meg a meg-

ígért tornacsarnok. A nehézségeken az úszásoktatás kihasználásával próbálunk enyhíteni. 

8.7. Pedagógiai és tanulmányi munkáról készített mérések eredményeinek ismerte-

tése, értékelése (kompetenciamérés 2021. évi eredménye) 

Összefoglaló a 2021-es szövegértés kompetenciamérés intézményi eredményéről 

A 2020-as évben a kompetenciamérés a digitális tanrend miatt elmaradt, így egy év kihagyás 

után került sor újabb mérésre. 

A mérés eredményei már az EKIF-iskoláknál szerepelnek, miközben a kompetenciamérés idő-

pontjában a Külső-Pesti Tankerületi Központhoz tartozott iskolánk, így a fenntartói jelentésben 

már nem tudtuk vizsgálni, hogy a XX. kerületi iskolák (korábbi viszonyítási pontunk) mező-

nyében hol szerepelünk . 

Sajnos a mérés eredménye számunkra nem kedvező:  

Hatodik évfolyamon 1472 átlagos képességponttal még belesimulunk az országos átlagba 

(1478 képességpont), de mind a budapesti iskolák (1527), mind a budapesti nagyiskolák (1535), 

mind az EKIF által fenntartott iskolák 1566-os képességpontjához képest szignifikáns negatív 

eltérés mutatkozik. Korábbi kerületi viszonyításunk, a Lázár Vilmos iskola is 1588 képesség-

ponttal zárta a mérést: itt már majdnem 8% a hátrányunk. A fő oka, hogy ezen az évfolyamon 

az A osztály összetétele rendkívül gyenge: számos hátrányos helyzetű, motiválatlan tanuló vé-

gezte el a mérést, ugyanakkor az egyéni teljesítmények közül ebben az osztályban született a 

legjobb eredmény. 

7. (legmagasabb) szinten senki nem írt. A 6. szinten mindössze a tanulók 2,3 %-a, 5. szinten 

16,3%-a teljesített a tanulóknak. Legtöbben a 4. szinten írtak (30,2%). Alapszint felett a tanulók 

76,7%-a teljesített, míg a minimum alatt 7%. Sajnálatos, hogy ezek a gyerekek tanulmányi ne-

hézségeik miatt évet is ismételtek, sőt van olyan közülük, aki a 16. életévét betöltve kimaradt 
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iskolánkból: tanulmányait befejezte. Az évfolyamon a B osztály végzett középen, a legjobban 

a C osztály teljesített (itt csak egy tanuló írt a 2. szinten; a többiek 4-5. szinten teljesítettek. 

Sajnálatos módon megfigyelhető, hogy 6.-os méréseredményeink az utolsó négy mérést vizs-

gálva „balratolódnak”, egyre romló a 6.-osok szövegértése. A korrekciót, felzárkóztatást nehe-

zíti, hogy az új NAT óraszámai mind 4. mind 5. évfolyamon magyarból csökkennek, így a 

gyakoroltatásra egyre kevesebb idő jut. A gyengén teljesítő diákok otthon sem olvasnak, csak 

arra tudunk támaszkodni, amit az iskolában fejlesztünk képességeiken. Fokozott felelőssége 

lesz a magyarszakos kollégák mellett a többi szaktanárnak, hogy a szakszövegeken is gyako-

roltassák a szövegértést, az értő-értelmező olvasást, a lényegkiemelést, vázlatkészítést. 

A nyolcadik évfolyamon átlagos 1633-as képességponttal belesimulunk az országos átlagba 

(1590 pont), a budapesti iskolák (1629), a budapesti nagyiskolák (1642) és az EKIF-iskolák 

1691-es képességpontjába. A számunkra jelzés értékű Lázár Vilmos iskolától 3,5%-kal marad-

tunk el. A 8.-os eredmények a 2 évvel korábban megírt méréshez képest nem romlottak és nem 

emelkedtek: tartottuk az eredményeket. Elmondható, hogy a korábbi négy év méréseredménye-

ihez képest helyben mozgunk: végzőseink ugyanazt a standard eredményt hozzák.  

Lényegesen magasabbak a képeségszint eredmények ezen az évfolyamon: 7. szinten 4 tanuló 

írt (ez a tanulók 10,4 %-a), 6. szinten 10 tanuló (20,8%), 5. és 4. szinten 22,9%. A képességel-

oszlást tekintve 77% az alapszint felett teljesítők száma; minimumszint alatt a tanulók 8,4% írt. 

(Sajnos egy részük eleve évismétléssel érkezett erre az évfolyamra, s csak nehezen végezte el 

az általános iskolát; volt, aki újra évet ismételt.) A tanulási eredmények és a kompetenciamérés 

eredménye szoros korrelációt mutatott.  

Ezen az évfolyamon is ugyanaz a tendencia volt kimutatható: legjobban teljesített a német nem-

zetiségi oktatásban részesülő C osztály, ezt követte az emelt ének-zene oktatásban részt vevő B 

osztály, s a lemaradó és motiválatlan (sokszor gyenge szülői háttérrel rendelkező) gyerekeket 

tömörítő A osztály eredménye zárja a sort. Érdekesség, hogy a C osztályban legkisebb az ered-

mények szórása, ezt követi az A osztályé, s a legnagyobb szórás a B osztálynál figyelhető meg 

(1166 és 2011 képességpont között). 

Összegzés 

Az elballagott 8. évfolyam eredménye kiegyensúlyozott, beavatkozási, cselekvési lehetőségünk 

korlátozott, ugyanakkor bízunk benne, hogy végzett tanulóink a középiskolában is megállják a 

helyüket, a 10.-es mérésen is tartják eredményüket. 

A 6. évfolyam méréseredménye (jelenleg 7.-esek, szeptembertől 8.-osak lesznek) számos fel-

adat elé állít minket: 

• Csökkentenünk kell a családi hátrányból származó különbségeket a különböző osztá-

lyok között. 
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• Kiemelten figyelnünk kell az A osztály tagjaira, hiszen szövegértési alul teljesítésük 

előrevetíti a felvételi sikertelenséget is; vagy nagyon gyenge iskolákban tudnak majd továbbta-

nulni. 

• Támogatni kell az A osztály tanulóit felzárkóztatással, korrepetálással, hogy ne morzso-

lódjanak le: legyen meg az általános iskolai végzettségük. 

• Lehetőség szerint plusz órát kellene biztosítani a gyakorlásra a nagyon rosszul értő ta-

nulóknak. 

• Mind a magyarszakos, mind az egyéb közismereti tárgyakat tanító pedagógusoknak ki-

emelt figyelmet kell fordítania a következő tanév során a szövegértés (írott és hallott szöveg 

feldolgozása, lényegkiemelés, vázlatírás) gyakoroltatására. 

 

Összefoglaló a 2021-es matematika kompetenciamérés intézményi eredményéről 

A 2019-es mérés volt az ezelőtti, a covid-járvány, illetve a digitális oktatás miatt a 2020-as 

elmaradt.  

Az előző mérésnél még a Külső-Pesti Tankerületi Központhoz tartoztunk, a 2021-es mérés 

írásakor szintén, de az eredmények közlésekor már az EKIF a fenntartónk, így az EKIF- isko-

lák között találjuk meg eredményeinket. 

Sajnos nem igazán kedvező a kialakult kép. 

Az eredmények tükrözik a mindennapi munkánk során észlelt hiányosságokat, nehézségeket. 

 

MATEMATIKA 6. évfolyam 

53 tanulóból 43 írta meg a mérést, akik között 7 fő SNI-s és 3 fő BTMN-s. 

Az előző évi matematika jegyük a következő volt: 

 1 2 3 4 5 

jelentésben 
szereplő 

3fő 4fő 18fő 16fő 2fő 

 

Képességeloszlás iskolánkban: (4 EKIF iskolában volt 1. szint alatti teljesítmény)  
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1. szint 
alatti 

1. szint 2.szint 3.szint 4.szint 5. szint 6.szint 7.szint 

1fő 4fő 23fő 8fő 5fő 2fő 0 0 

Ez az összetétel előre mutatja a várható gyenge eredményt. 

Átlageredmények: 

J.A. EKIF országos bp-i ált. isk. ált. isk. 

1417 1525 1468 1510 1462 

Az EKIF iskolái messze az országos átlag felett, sőt a budapesti átlag felett teljesítettek, van 

még hova fejlődnünk. 

Iskolánk eredményei az elmúlt években: 

2021 2019 2018 2017 

1417 1506 1543 1626 

 

Sajnos elmondható, hogy ez az eredmény a korábbi éveknél szignifikánsan alacsonyabb, fo-

lyamatos romlás tapasztalható. 

A képességeloszlásból is látszik, hogy nagyon sok matematikával küzdő tanuló jár erre az év-

folyamra. Nem véletlenül szűnt meg itt a kiemelt csoport. A digitális oktatás alatt csak nőttek 

a különbségek a nehézségekkel küzdők és a tehetségesebbek között. Folyamatos feladatunk, 

hogy a hiányosságokat próbáljuk meg minél kevesebb idő alatt csökkenteni. 

Szomorú tény, hogy a kerületünkben lévő másik iskola, akivel folyamatosan megmérettettük 

magunkat (Lázár Vilmos Ált. Isk.), most jobban teljesített, 1589-es átlagot ért el a mi 1417-es 

átlagunkhoz képest. Igaz, hogy náluk a képességeloszlás ezen az évfolyamon lényegesen ked-

vezőbb (2-6. szint között sorolhatók be tanítványaik, míg nálunk első szint alatti-5.szintig). 

MATEMATIKA 8. évfolyam 

57 tanulóból 48 írta meg a mérést, akik között 4 fő SNI-s és 4 fő BTMN-s. 

Az előző évi matematika jegyük a következő volt: 
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 1 2 3 4 5 

jelentésben 
szereplő 

0 8 fő 7 fő 23 fő 10 fő 

 

Képességeloszlás iskolánkban: 

1. szint 
alatti 

1.szint 2.szint 3.szint 4.szint 5.szint 6.szint 7.szint 

1 fő 0 6 fő 11 fő 11 fő 9 fő 5 fő 5 fő 

Ez lényegesen kedvezőbb összetétel, mint a 6. évfolyamon. 

Átlageredmények: 

J.A. EKIF országos bp-i ált. isk. bp-i nagy ált. 
isk. 

1659 1704 1609 1651 1666 

 

Az EKIF iskolái messze az országos átlag felett, sőt a budapesti átlag felett teljesítettek, bár 

mi is bőven az országos átlag feletti eredménnyel büszkélkedhetünk, az EKIF átlagát még 

nem értük el. 

Iskolánk eredményei az elmúlt években: 

2021 2019 2018 2017 

1659 1756 1643 1640 

 

Eredményünk szignifikánsan alacsonyabb a 2019-es mérésnél, de a korábbi mérések eredmé-

nyét tartjuk. Az országos átlagot viszont felülmúltuk. 

Ezen az évfolyamon is összehasonlítottam a Lázár Vilmos Általános Iskola eredményét a mi-

énkkel: nekik 1701 lett az átlaguk a miénk 1659. A képességeloszlást tekintve náluk 2. és 6. 

szint között mozog. Nekünk van 1. szint alatti tanulónk, igaz 1. szint nincs, viszont nekünk 

vannak 7. szintes tanulóink is.  Ezen az évfolyamon nagyságrendi különbség nincs a két is-

kola között. 
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Összefoglalva: 

Remélhetőleg volt nyolcadikosaink megállják a helyüket választott középiskolájukban, a visz-

szajelzések is ezt támasztják alá. 

Az itt mért hatodikos évfolyam a következő tanévben lesz végzős, komoly megmérettetés 

előtt állnak. Sajnos nem kiugró a német nemzetiségi osztály teljesítménye sem. Rengeteg gya-

korlással, felvételi előkészítők tartásával segítjük a minél sikeresebb beiskolázást. A leggyen-

gébbeknek, akik főleg az „a” osztályból kerülnek ki, rendszeres korrepetálást tartunk. Nagyon 

fontos a szövegértés fejlesztése minden órán, hangsúlyos a lényegkiemelés, a vázlatírás.  

Az OKÉV-mérésekre megpróbálunk évek óta folyamatosan készülni, noha erre nincs hivata-

los órakeret. A típusfeladatokat beépítjük a mindennapi munkába. 

Kiemelten kezeljük a szövegértés fejlesztését. 

Az eredményeket erősen befolyásolják a feladattípusok, az osztályok összetétele, az adott idő-

beni koncentráltságuk, idegi állapotuk. 

A feleletválasztós feladatok nagy kedvencek. Amikor már maguknak kell megfogalmazni a 

választ, az már nehéznek bizonyul. Legnehezebben a részletesen kidolgozandó feladatok 

mennek. 

Nehézségek: 

- Tényleges tananyag tudásának hiánya 

- Időhiány- sok feladat 

- Negatív hozzáállás 

 

Célkitűzéseink: 

 Szövegértés, logikus gondolkozás fejlesztése 

 Eddigi eredményeink javítása, rosszabb esetben megtartása 

 A lehetőségekhez képest minél több gyakoroltatás az elmélyülés reményében 

 Elérni, hogy a szöveges feladatok megoldása precíz legyen (adatgyűjtés, megoldási 

terv, megoldás, szöveges válasz, ellenőrzés) 

 Lényegkiemelés erősítése – tudjanak vázlatot írni 

 Tudjanak lényeges és lényegtelen adatokat megkülönböztetni, kigyűjteni 
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 Lássák a matematikát az életszerű feladatokban is 

 Ok-okozati összefüggéseket lássanak meg 

 Fontos a tantárgy megszerettetése, a kellő motiválás 

 Fontos a sikerélményhez juttatás (pl. játékos feladatok, matematikai rejtvények, diá-

kok által készített feladatok, pl. a kahoot) 

 IKT eszközök minél gyakoribb órai használata 

 

8.8. Tanórán kívüli tevékenységek 

Az ének –zene és a német nemzetiségi osztályokban a sok tanóra miatt nagyon kevés szabad-

idő van. Mindezek mellett is sok programon vettek részt a tanulók. Hosszú évek óta működik a 

Lovag- program. Számos kulturális intézményt látogattak meg tanulóink, melyről a múzeum-

pedagógiai beszámoló tanúskodik. A németes osztályok több nemzetiségi programon, a zenei-

sek koncerten, fellépésen vettek részt, melynek részletes felsorolása a munkaközösségi beszá-

molókban olvasható.  

A tanév végi osztálykirándulások jól sikerültek. Az idei tanévben eljuthattak 7. és 8. évfolya-

mos tanulóink a Határtalanul pályázat kapcsán magyar lakta területekre, Felvidékre, illetve Er-

délybe. 

Sokan sportolnak versenyszerűen is, már 10. éve működik eredményesen iskolánkban a Törek-

vés SE kosárlabdára felkészítő csoportja. Az iskolai ISK keretein belül sportolhattak a tanulók. 

 

8.9. Iskolai rendezvények 

Iskolai rendezvényeinket a havonta elkészített havi program tartalmazza. Minden olyan prog-

ramot megvalósítottunk, mely az iskolai munkatervben szerepelt . 

Szeptember 

 Szülői értekezlet 

 Tanévnyitó ünnepség 

 A Fővárosi Német Nemzetiségi Önkormányzat tanévnyitója 

 Lovagavatás a Nemzeti Múzeumban 
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Október 

 Megemlékezés az aradi vértanúkról 

 Séta az emlékezés terére  

 SZMK választmányi ülés 

 Oktoberfest Projektnap a Csiliben 

 Pályaválasztási szülői értekezlet 

 Megemlékezés október 23-ról 

 Papírgyűjtési akció 

 Olimpiai hét  

 Egy virág- egy diák 

 Code-Week - digitális témahét 

 Nevelési értekezlet: Biztonságos internethasználat 

 Kórus szereplése a Fészek Klubban 

 Iskolakóstolgató- foglalkozás az ovisoknak  

   Iskolai rajzverseny- téma az olimpia  

   A zene világnapja alkalmából közös flashmob a sétáló utcában 

November  

 Fogadóórák  

 Márton-napi megemlékezés 

 Iskolakóstolgató - foglalkozás ovisoknak  

 Pályaválasztási börze 

 Sisi szavalóverseny 

December  

 Adventi gyertyagyújtás a kisudvaron 

 Karácsonyi vásár 

 Megemlékezés névadónkról, látogatás a szülőházához és sírjához 

 Karácsony ünneplése a templomban 

 Iskolagyűlés (alsós) 

 Karácsonyi koncert felvételének elkészítése 

 Osztálykarácsonyok  
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Január 

 Fogadóórák  

 Központi felvételi vizsga  

 Megemlékezés a magyar kultúra napjáról 

 Osztályozó konferencia 

Február  

 Szülői értekezletek 

 Szülői fórum 

 Iskolakóstolgató foglalkozás 

 Farsang 

 Beiskolázás 8. évfolyam 

 Megemlékezés a kommunista és egyéb diktatúrák áldozatairól 

 

Március 

 Pénz7 témahét 

 Márc. 15-i iskolai ünnepély 

 Nyílt nap leendő 1. osztályos tanulók szüleinek 

 

Április 

 Digitális témahét 

 Költészet napi megemlékezés, emléktábla avatás 

 Fogadóóra 

 Húsvéti ünnep a templomban 

 Szakmai napok –ped. továbbképzés 

 Beiratkozás 

 Holokauszt megemlékezés 

 Fenntarthatóság témahét 

 Papírgyűjtés  

 

 



József Attila Katolikus Nyelvoktató Német Nemzetiségi Általános Iskola      2021/2022. tanév végi beszámoló 

26 

 

Május 

 Ausztriai nyelvgyakorlat 

 Éneklő Ifjúság 

 Lovagavatás 

 Anyák napja osztálykeretben 

 OKÉV mérés 

 Gála 

 Carmina Burana fellépés 

 Határtalanul utak 

 Pályaorientációs nap 

 

Június 

 Nemzeti összetartozás napja megemlékezés 

 DÖK-nap 

 Madarak-és fák napja 

 Nemzetiségi Juniális 

 Ballagás 

 Te Deum 

 Ballagás 

 Évzáró 

 Nyugdíjas búcsúztató 

 

 

8.10. Iskolaelhagyás, lemorzsolódás 

Lemorzsolódással kapcsolatos intézkedések, intézményi veszélyeztetettség  

A 2021/2022. tanév I. félévi lemorzsolódással veszélyeztetett tanulói aránya intézményi szín-

ten: 211 főből 26 fő (12,3 %). 

A félév értékelésénél, minősítésénél a tanuló tanulmányi átlageredménye nem éri el alapfokú 

nevelés-oktatásban a közepes (3), középfokú nevelés-oktatásban a 2,5 szintet: 26 fő (a tanulók 

12,3 %-a). 
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A félév értékelésénél, minősítésénél a tanuló tanulmányi átlageredménye egy félév alatt vagy 

a megelőző tanévhez képest legalább 1,1 mértékű romlást mutat: 0 fő (a tanulók 0,0 %-a). 

Az illetékes Budapesti Pedagógiai Oktatási Központ értékelése a 2021/2022. tanév I. félévére 

vonatkozóan: 

A feladatellátási helyen a tanév I. félévére vonatkozóan rögzített adatok alapján a lemorzsoló-

dással veszélyeztetett tanulók aránya a teljes tanulói létszámhoz viszonyítva 12,32%. Ez az 

érték jelentősen magasabb a Budapesti Pedagógiai Oktatási Központ szolgáltatási területén 

működő feladatellátási helyek ESL mutatóinak átlagánál (2,63%). A lemorzsolódással veszé-

lyeztetett tanulók arányának négy félévre kiterjedő idősoros elemzése alapján a következő 

megállapításokat tesszük: A lemorzsolódás arányában egyértelmű növekedés vagy csökkenés 

nem mutatható ki. Az alacsony tanulmányi eredményű tanulók és a legalább 1,1-et rontók ará-

nyában sem igazolható számottevő változás. A vizsgált időszakban és csoportban, a tantárgyi 

elégtelenek arányában szignifikáns növekedés vagy csökkenés nem mutatható ki. A sajátos 

nevelési igényű tanulók aránya alacsonyabb a hasonló lemorzsolódási mutatóval rendelkező 

feladatellátási helyek SNI arányánál. Az előző félév adatainak elemzését követően a feladatel-

látási hely a lemorzsolódást megelőző munkájuk támogatása érdekében nagyszámú intézke-

dést rögzített. Ezen időszakban a feladatellátási hely szakmai feladatainak teljesítése során a 

Buda-pesti Pedagógiai Oktatási Központ néhány szakmai szolgáltatását igénybe vette. A le-

morzsolódással veszélyeztetett tanulók aránya szükségessé teszi a tervezett prevenciós és in-

tervenciós intézkedések végrehajtását, melyek támogatásához a jövőben is vegyenek igénybe 

szakmai szolgáltatásokat. 

Felzárkóztatásuk érdekében korrepetálásokat szervezünk, megpróbáljuk a rendelkezésünkre 

álló eszközökkel motiválni őket, hogy szívesebben tanuljanak, és így eredményt érjenek el. 

Természetesen, a lehetséges külső segítségeket is igénybe vesszük (fejlesztőpedagógus, 

gyógypedagógus), amennyiben lehetőség van rá. 

A tanév végén 26 tanuló tartozik a lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók közé. Az intézke-

dési terv elkészítése a nyáron elvégzendő feladatok közé tartozik. 
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9. Hitéleti nevelés 

Az iskola fenntartója 2021. szeptember 1-től az Esztergom-Budapesti Főegyházmegye Katoli-

kus Iskolai Főhatósága. 

Az intézmény a József Attila Katolikus Nyelvoktató Német Nemzetiségi Általános Iskola ne-

vet vette fel. 

Az iskola védőszentjei: Szent József és Tours-i Szent Márton  

Az iskola a Budapest-Pestszenterzsébeti Szent Erzsébet Főplébánia területén helyezkedik el. 

A plébános atya a hitéleti és szakmai tevékenységet liturgikus, pasztorális és tartalmi tekintet-

ben is segíti. A Pesterzsébeti Görög Katolikus Egyházközség parókusa a római katolikus kö-

zösséggel együtt vesz részt az iskola életében. 

A Pesterzsébet Központi Református Egyházközség és a Pesterzsébeti Evangélikus Egyház-

község lelkipásztorai a 2021-ig végzett közös munkát folytatva egészítették ki a hitoktatást, a 

tanulók keresztény nevelését.  

A tanév során megvalósult hitéleti programjaink:  

 Tanévnyitó ünnepély 

 Eucharisztikus kongresszuson való részvétel 

 Márton-nap 

 Adventi gyertyagyújtás 

 Karácsonyi hangverseny 

 Karácsonyi ünnepség a templomban 

 Házszentelés 

 Vízkereszti ünnepség 

 Húsvéti ünnepség a templomban 

 Költészetnapi megemlékezés, emléktábla avatás 

 Ballagás, évzáró, Te Deum szentmise  

 Amire készülünk: Mindszenty zarándoklat 

 

10. Gyermekvédelem 

A csatolt beszámoló tartalmazza. 

11. DÖK munkája 

A csatolt beszámoló tartalmazza. 
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12. Könyvtári munka 

A csatolt beszámoló tartalmazza. 

13. Tanulói balesetek  

A tanévben regisztrált balesetek száma: 6 

Köszönhető ez az év eleji balesetvédelmi oktatásoknak, a kollegák folyamatos megelőző mun-

kájának, rendszeres figyelmeztetéseinek. 

14. Tanulói fegyelmi ügyek 

Fegyelmi tárgyalásra az idei tanévben egy alkalommal került sor. 

 A tanév során tanulóinknál súlyos magatartási problémák jelentkezését tapasztaltuk, melyek 

kezelése halaszthatatlan feladatot adott a tantestületünk tagjainak. Munkánkat segítette az Ari-

zona-szoba program működtetése. A gyermeknevelésnek e sajátos formája olykor segítségére 

volt a fegyelmezetlen tanulók rendszabályozásában, bár nem bizonyult minden problémás gye-

rek esetében elégséges, megfelelő eszköznek. Elmondhatjuk, hogy az elmúlt tanévhez viszo-

nyítva vannak olyan osztályok, ahol csökkent, ugyanakkor egyes osztályokban növekedett az 

Arizona szobába kiküldött tanulók száma. Sajnálatos, hogy már az alsóbb – 5. és 6. osztályok-

ban is tapasztalható, hogy több tanuló „élvezte” az Arizona szoba vendégszeretetét. Tanulóink 

egymás iránti tisztelete, toleranciája nem megfelelő, gyakran türelmetlenek.  

15. Dolgozói balesetek 

Dolgozói baleset a tanév során nem volt. 

16. Dolgozói fegyelmi ügyek 

A tanév során dolgozói fegyelmi ügy nem volt. 

17. Szülőkkel való kapcsolatok 

A tanév során szülői értekezleten, fogadóórákon és szülői választmányi ülésen tartottuk a kap-

csolatot a szülőkkel. A szülők nagy többsége támogatja az iskolában folyó oktató- nevelőmun-

kát, azonban egy részük a megbeszélés helyett azonnali támadásba megy át. Ennek következ-

tében sajnálatos módon megszaporodott a rendkívüli fogadóórák és szülői értekezletek száma, 

melyeket azért hívtunk össze, hogy tisztázzuk a felmerülő problémákat, valós és vélt sérelme-
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ket. Az iskolán belül szükségessé vált a „pedagógusok ügyvédje” alkalmazása, hiszen ebben a 

tanévben számos verbális támadás érte a kollégákat, ahol a szülő a közfeladatot ellátó hivatalos 

személy hitelrontását kimerítve támadta a kollégákat, legtöbbször jogtalanul. Energiánk nagy 

részét vették el az ilyen megbeszélések, levelezések. 

18. Iskolai pályázatok 

A József Attila Alapítvány az idén is támogatta a múzeumpedagógiai programok megvalósítá-

sát. Az így kapott pénzt elsősorban azon diákok költségeinek fedezésére használjuk fel, akik 

nehéz anyagi körülményeik miatt nem tudnának részt venni ezeken a kirándulásokon, múze-

umlátogatásokon. Az alapítványi támogatások teremtenek lehetőséget arra is, hogy megvásá-

rolhassuk a múzeumpedagógiai foglalkozásokhoz szükséges anyagokat is. Alapítványunk tá-

mogatta a tanév végi osztálykirándulásokat az arra rászoruló tanulók körében. 

Nyertes pályázatok: 

 HATÁRTALANUL  tanulmányi kirándulás magyar lakta területekre 7. évfolyam: 

3 216 000 Ft 

 HATÁRTALANUL  tanulmányi kirándulás magyar lakta területekre 8. évfolyam: 3 814 

500 Ft 

 Robotika szakkör - 10 db mBot robot + szakköri anyag 

 Ingyenes tantestületi továbbképzés a KaPI szervezésében:: LearningApps, azaz Tan-

kocka I és  Feladatírás-tesztkészítés: szakszerű alapok és jógyakorlatok 

 Betlehemi jászol készítése –kiállították a Szent István Bazilikában 

 Kiemelt fontosságúnak tartjuk a pályázatfigyelést- és írást, bár az utóbbi években egyre keve-

sebb lehetőség van támogatások elnyerésére. 

 

19. Rendkívüli események az intézményben 

A tanév során az intézményben rendkívüli esemény nem történt. 

20. Külső kapcsolatok (más iskola, önkormányzat, egyéb szervezetek) 

 

 Korrekt, bizalmon alapuló napi kapcsolattartás  a fenntartó-EKIF- vezetőségével, mun-

katársaival. 
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 Kapcsolattartás egyházi intézményekkel, az EKIF intézményeivel, részvétel a közös 

programokon 

 Kapcsolattartás az iskola lelki vezetőjével, hitoktatókkal, felekezetekkel 

 A német nemzetiségi oktatás során a korábbi évekhez hasonlóan folytatjuk gyümöl-

csöző, szoros együttműködésünket az újjáalakult Német Nemzetiségi Önkormányzat 

Pesterzsébet és a Fővárosi Német Önkormányzat elnökével, képviselőivel, a német 

nemzetiségi intézmények dolgozóival, a NHÁSZE egyesület tagjaival, külföldi partne-

reinkkel.  

 A kerület óvodáival, iskoláival, középfokú intézményeivel jó kapcsolatban dolgozunk.  

 A Lajtha László Alapfokú Művészeti Iskola tanárai iskolánkban tanítják tanítványainkat 

kihelyezett tagozatokon, segítve a zene oktatását. 

 Igyekszünk kihasználni a kulturális lehetőségeket, a Csili Művelődési Központ prog-

ramjait, a Pesterzsébeti Múzeum rendezvényeit, a Gaál Imre Galéria kiállításait, a Szabó 

Ervin Könyvtár szolgáltatásait.  

 A Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat XX. kerületi Tagintézménye, a logopédiai szolgál-

tatás, az iskolaorvosi egészségügyi munka, a Gyermekjóléti Szolgálat, a Gyámhivatal 

támogatása nélkülözhetetlen intézményünk számára.  

 Az iskolai múzeumpedagógiai kapcsán célunk a jó gyakorlat fenntartása és továbbfej-

lesztése, a meglévő kapcsolatok megtartása mellett újak felkutatása. A nemzetközi kap-

csolatok segítségével EU-s pályázatok benyújtása, partnerkapcsolatok kialakítása.   

21. Költségvetés, finanszírozás: 

  

A fenntartóváltással önálló gazdálkodók lettünk saját adószámmal, folyószámlával. Az étkez-

tetés visszakerült intézményünkhöz, így a tanév elején új kollégákat alkalmaztunk: gazdasági 

ügyintézőt, konyhai dolgozókat. Sajnos, nem hosszú távra gondolták többen az iskolában ma-

radást, így új dolgozók után kellett több ízben néznünk. A fenntartótól kapott havi támogatás 

fedezte költségeinket. A közüzemi számlák átíratása hosszú időt vett/vesz igénybe, így ezeket 

a számlákat a Tankerület egyenlítette ki, majd számlázta át nekünk.  

Nagyon sok segítséget kaptunk/kapunk az új fenntartótól intézményi gazdálkodásunk megszer-

vezéséhez, napi lebonyolításához, köszönet érte. 
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23. Tervek, célkitűzések, javaslatok, kérések 

 közös ünnepi tanévnyitó szentmise – iskolai Veni Sancte 

 felmenő rendszerben:   napindító, napzáró imádság 

                                                 asztali áldás étkezés előtt és befejeztével 

                                                 rövid hétindító reggeli imádság vagy hétzáró reflexió  

                                                  és hálaadás 

                                      osztálymisék félévente a Budapest-Pestszenterzsébeti  

                                      Szent Erzsébet Főplébánia templomában 

 Az udvarunkon levő szabadidős játékok elhasználódtak, hiányosak. Cseréjükre, bővíté-

sükre lenne szükség. 

 A termi játékok is elhasználódtak, hiányosak, amit eddig is a szülők hoztak, vagy az 

alapítványunk finanszírozott. Jó lenne csoportonként egy-két új társasjáték, kártya, 

sporteszköz.  

 Szükséges lenne az elhasználódott, hiányos taneszközök pótlására is. 

 Fontos lenne a könyvtár állományának bővítése, ami nem a tartós tankönyvekre vonat-

kozik. 

 Az idei tanévben is folytatódott a belső önértékelési rendszer, amely ismét komoly több-

letfeladatot rótt a kollégákra. A többletmunkának jelenleg törvényileg nem megoldott 

az elismerése, a helyben szokásos módon kell megoldani. 

 A mindennapos testnevelés bevezetése miatt elengedhetetlen egy tornacsarnok megépí-

tése. 

 Halaszthatatlanná vált az iskola teljes belső felújítása: elektromos-, csatorna-és vízve-

zeték hálózat teljes felújítása.  

 Ahhoz, hogy lépést tudjunk tartani az elvárásokkal, feltétlenül szükséges használható, 

naprakész szemléltetőeszközök és sporteszközök beszerzése. 
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 Összegzés 

Beszámolom célja a tanévben végzett munka áttekintése, értékelése volt. 

A leírtakból világosan kitűnik, hogy milyen tartalmas, sokrétű munkát végzett tantestületünk 

az elmúlt időszakban. Az ellenőrzési tapasztalatok azonban azt mutatják, hogy megállni nem 

lehet, van mit tennünk az előttünk álló tanévekben is. 

Munkánkat a továbbiakban is a Pedagógiai Programban megfogalmazott célok elérése érdeké-

ben folytatjuk és felkészülünk a jogi szabályozók által előírt ránk háruló feladatokra.  

Köszönöm a kollégák kitartó, magas színvonalú, példaértékű oktató-nevelőmunkáját. 

 

 

Budapest, 2022. június 23. 

                                                                                      …………………………………. 

                                                                                          Krén-Poroszka Jolán igazgató 
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24. Mellékletek: beszámolók 

24.1. Alsós munkaközösség tanév végi beszámolója 

Az éves munkatervben a tervezettek megvalósulása 

A 2021/2022-es tanév záró beszámolójához az alsós kollegák beszámolóját használtam fel saját 

munkájukról, illetve az éves munkatervet, és a félévi beszámolót. A beszámolók egységes 

szempontsor alapján készültek. Többnyire részletes, szakmailag igényes leírások. Ez nagy se-

gítség volt számomra, hisz csak a saját osztályomban tanítok. Külön kiemelném most Halász 

Erika beszámolóját, nem azért mert a leghosszabb volt, hanem azért mert volt benne humor, 

önreflexió. 

Az idei tanévre is rányomta bélyegét a 2020 márciusától tartó koronavírus járvány. Ebben a 

tanévben is komoly munkát tudhatunk magunk mögött: terveztünk, szerveztünk, küzdöttünk 

(gyerekkel, szülővel), bosszankodtunk, izgultunk és örültünk az eredményeinknek, a sikereink-

nek, nem utolsó sorban és mellesleg neveltünk, tanítottunk. 

Az idei tanévtől változott az iskola fenntartója. 2021. szeptember 1-jétől az Esztergom-Buda-

pesti Főegyházmegye Katolikus Iskolai Főhatósága fenntartása alá került. Az iskola neve meg-

változott, új címer került az épületre. Ennek megfelelően programjaink is megváltoztak kis 

mértékben, célunk, feladatunk új kapcsolatrendszerek kialakítása lett. A hitre nevelés az isko-

lában a tanulók életkori sajátosságaihoz igazodik. A közösségformálás, az erkölcsi nevelés le-

hetőségeinek megtalálása fontos volt a mindennapi munkánk során, ezt éves munkatervünkben 

kiemelt feladatunknak tekintettük. Ennek fényében már a tanév elején, 2021. szeptember 5-én 

részt vettünk az 52. Eucharisztikus kongresszuson, tanévnyitó szentmisén a Hősök terén. 

Az EKIF-hez való csatlakozás kapcsán iskolai dokumentumainkat is átdolgoztuk. A Házirend-

ben rögzítettük a keresztény értékrend közösségi szabályait. Törekszünk egy új egységes szo-

kásrendszer, kommunikációs kultúra meggyökereztetésére. Fontos feladatunk, hogy a katolikus 

fenntartás mellett a katolikus lelkiség is átjárja intézményünket. 

Szintén kiemelt feladatunk volt a helyi tantervek átdolgozása a harmadik évfolyamra az új NAT 

szellemében Ezt a munkát maradéktalanul elvégeztük. Folytatjuk a belső önértékelést, elkezd-

tük az újbóli 5 éves ciklust. 
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A tanévnyitó ünnepélyt Fentné Fodor Éva és a 4. b osztály készítette. 

Ősszel a tokiói olimpiai játékok tiszteletére témaheteket szerveztünk. A programon egy közös 

ünnepség keretein belül megtisztelt minket jelenlétével Szőke Alex pesterzsébeti olimpikon és 

Losonczi Ottó a birkózó szövetség elnöke. A Pesterzsébeti Média oldalán is hírt adtunk a ren-

dezvényről. A projekt megvalósításáért, lebonyolításáért köszönet Major Juditnak és Lászlóné 

Molnár Mártának. 

A programok megvalósítása során mind a kollégák, mind a tanulók aktívak voltak. Ezek a prog-

ramok a járványügyi előírások betartásával kerültek megszervezésre. 

 Az Állatok világnapját osztálykereteken belül ünnepeltük. Az október 23-ai ünnepélyt a ne-

gyedik osztályosok a tornateremben tekintették meg, az 1. 2. és 3-osok pedig az Emlékezések 

terére tettek sétát és helyezték el a megemlékezés virágait az emlékműhöz. Octoberfesten a 

Csiliben nemzetiségi táncot táncolt a 2.c+2.a osztály. Balog Rita készítette fel a gyerekeket. 

Az őszi nevelési értekezleten Fentné Fodor Éva a biztonságos internethasználatról tartott elő-

adást. Munkaközösségünk beszámolt a digitális oktatás tapasztalatairól. November 4-én a 4.a 

osztály néhány tanulója a Pesterzsébeti Temetőben tett látogatást a Nemzeti gyásznap alkalmá-

ból. A nemzetiségi osztályos tanulóink Márton napot köszöntöttek.  

Újra megrendezhettük – természetesen a járványügyi előírások betartása mellett – karácsonyi 

vásárunkat. Az osztályközösségek erősítésére tanítóink osztálykarácsonyokat szerveztek.  

Tanítványaink digitális kompetenciája sokat fejlődött a digitális munkarend ideje alatt. Hiszen 

ebben a tanévben is több alsós tanuló került karaténba az első félév során. Volt olyan osztály, 

amelyik többször is. Az alapos előkészületeknek köszönhetően az átállás zökkenőmenetesen 

megtörtént, bár sajnálatos módon nem vett részt minden tanuló az online tanórákon. A hozzá-

férések biztosításával, a Classroom használatának bemutatásával segítjük a hátrányos helyzetű 

családokat a digitális térben való eligazodásban. Csatlakoztunk a Coode Week programjához. 

Székely Zoltán negyedikes tanítványai magas színvonalon, kreatívan „művelik” a Scratch 

programot. A tanulók képesek hosszabb algoritmusokat helyesen összeépíteni, álló és mozgó-

képi elemek, változatos szereplők, hátterek felhasználásával. A témahét kapcsán kipróbáltuk a 

Scottie Go iskolai változatát. A gyerekek nagy örömmel fogadták. 
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Kulturális intézményekbe kísértük a gyerekeket, papírgyűjtést szerveztünk. Szépítettük deko-

ráltuk az iskolai faliújságot. 

A márc. 15-i ünnepség megszervezése Major Judit, Pongráczné Krizmanics Mária tanárok, 

valamint a 4.a és a 8.c osztály egy részének  munkáját dicséri.  

Költészet napján, iskolánk névadójának születésnapját ünnepeltük. Ünnepi műsorral a 3.b és 

3. c osztály együtt készült, ahol nagyon ügyesen helyt álltak tanulóink. Köszönjük Kurta Teré-

zia és Vágóné Kovács Márta felkészítő munkáját. Egy színvonalas műsorral emlékeztünk meg 

erről a napról és a műsoron kívül emléktáblát is avattunk a bejárat előtt.  

A húsvét közeledtét a templomban ünnepeltük. 

A lovagavatáson újabb 38 taggal gyarapodott iskolánk lovagrendje a Rózsabogár Lovagrend. 

Az avatóünnepséget szokásunkhoz híven a Magyar Nemzeti Múzeumban tartottuk meg népes 

nézősereg érdeklődése közepette. 

A Madarak és fák napja alkalmával ismét külső helyszínen, A Bókay kertben élvezhettük a 

természet közelségét. Ezen a napon a 2-3.4. évfolyam nemzetiségi osztályai német nyelvű szín-

házi előadást tekinthettek meg: Torzonborz a rabló címmel a Bethlen színház előadásában. 

Májusban kórusaink két év szünet után nagyon szép műsorral mutatkoztak be a Csiliben. Éne-

kelt az ifjúság! Köszönjük a felkészítő karnagyok munkáját! Iskolánk Gála elnevezésű ren-

dezvényére is sor került hosszú várakozás után. Tanulóink 1-8. osztályig színvonalas műsort 

nyújtottak közönségük számára. Vendégül láttuk Csíkszeredáról testvériskolánkat, ahol a lekö-

szönő igazgatónő mondott szívhez szóló beszédet, és két kislány a szavalatával tette szebbé a 

műsort. Köszönjük a szervező és a felkészítő tanárok munkáját. 

Június 11-én tartotta a Német Nemzetiségi Önkormányzat Pesterzsébet iskolánk udvarán "Ju-

nialis" ünnepségét, melyen nemzetiségis osztályaink mellett a Baross ovi két németes csoportja 

is részt vett. Osztályonként főzés, ugrálóvár, kerti fajátékok használata, és kézműveskedés volt 

a program része. 

Tanévzáró ünnepélyünk műsorát a 2.c osztálynak köszönhetjük. A műsorra osztályfőnökükkel 

Kisné Gopcsa Ágnessel készültek fel. Iskolánk kórusai is hozzájárultak ahhoz, hogy a műsor 

méltó módon zárja a tanévet. 
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Idén is folytattuk azt a tavalyi megmozdulást, miszerint az alsós osztályok nagy része saját 

gondozandó területet kapott az iskola környezetében, amit öntöztek, ápoltak, szépítettek a gye-

rekek, és így az iskolaudvaron is közelebb kerülhettek a természethez. Az osztálykirándulások 

során végre kiszabadulhattunk az iskola falai közül, és a gyerek valós természetközeli élmé-

nyekkel lettek gazdagabbak. Akik már korábban is voltak több napos kiránduláson tanítványa-

ikkal, megtapasztalhatták, hogy a karantén miatt elszenvedett kényszerpihenő, alaposan rá-

nyomta bélyegét tanulóink magatartására. A szabálykövetésük nagyban romlott. 

A tehetséggondozás a versenyekre való felkészülésben és a versenyeken való részvételben mu-

tatkozott meg. 

Személyi és tárgyi feltételek alakulása 

A tanévet teljes tanítói létszámmal kezdtük meg. Alsós osztályok száma: 11. Ezek közül 4 né-

met nemzetiségi, 3 ének-zene tagozatos, 1 normál tanrendű és 3 vegyes profilú (német-normál 

vagy ének-normál).  A tanév elejétől munkaközösségünk tajaként köszönthettük Tóth Márta és 

Bozsó Veronika tapasztalt tanítókat, akik a Lázár Vilmos iskolából érkeztek.  A 4.c és az 1.a 

osztályban kaptak feladatot. Plaszkony László a 2.a osztály napközis tanítója lett. Az érkező 

kollégák hamar beilleszkedtek, új színt hoztak szakmai életünkbe.  

E tanév február elejétől – május végéig Ecsedi – Nagy Andrea tartós távolléte miatt dr. Szászné 

Pátkai Györgyi segítette és vette át az órák egy részét Kosákné Antoni Mariann mellett. Úszás-

oktatásra és iskolán kívüli foglalkozásokra is kísérte a 2.b osztályt. Köszönjük munkáját. Ara-

tóné Dunai Mária, Nádorné Gábor Anikó és Őri Ágnes nyugdíjasként ebben a tanéveben is 

munkaközösségünket erősítették. Óriási köszönet nekik! 

A délutáni napközis órák megtartása olykor nehézségeket okozott az alsós osztályokban, mert 

sajnos sok kolléga átesett  a tanév során a covid betegségen. Ez esetben pedagógiai assziszten-

sek látták el a feladatokat az alsós napközis csoportokban és a felügyeletet biztosították. Kovács 

Mónika, Farkas Szilvia és Hartung Ildikó pedagógiai segédeknek köszönet a tanévben ellátott 

feladatokért. 

Ebben az évben újra három osztály indult, folytatódott a nemzetiségi és az emelt-szintű ének-

zene oktatás. Két osztályunk vegyes profilú. Pedagógiai palettánkat az informatikai és a könyv-

tárhasználati képzés ebben a tanévben is színesítette. 
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Az osztálytanítók különös gonddal készültek fogadásukra, mindent megtettek azért, hogy az 

iskolában védett környezetben, zavartalanul folyjék a tanítás. Az új NAT bevezetése lehetősé-

get adott egy kevésbé feszített tempójú évkezdésre. 

Nagy örömünkre 11 alsós tanteremből 4-be okostábla került.  Reméljük ez a szám következő 

tanévre emelkedni fog. Teljes osztálylétszámnyi táblagépet kaptunk, és minden pedagógus saját 

használatra laptoppal is gazdagodott, mely jelentősen megkönnyíti adminisztrációs munkánkat.  

A mosdók felújítása az alsó szinteken befejeződött, ez a korszerűsítés az emeleten is idősze-

rűvé vált. A nagyudvaron sajnos a fából készült játékok elbontásra kerültek, helyette viszont 

korszerű kondigépeket telepítettek Lugosi Márta közbenjárásnak köszönhetően. Nagyon hiány-

zik egy tornacsarnok, viszont jó, hogy minden alsós osztály úszni járhatott a kerületi uszodába.  

Fontos számunkra, hogy folyamatosan képezzük magunkat, bővítsük módszertani ismeretein-

ket. Munkaközösségünkből 6 kolléga végezte el a Komplex Alapprogram címet viselő online 

képzést. Munka mellett óriási megterhelés volt, de tanultunk új ötleteket, eljárásokat, melyekkel 

csökkenthetjük a lemorzsolódást, pedagógiai munkánk eredményesebb lehet, javulhat a tanulók 

motivációja, magatartása. Részt vettünk a Fazekas Mihály Gyakorló Általános Iskola által ren-

dezett őszi pedagógiai napokon.  

 

Oktató-nevelőmunka eredményei: tanulmányi eredmények, bukások, versenyeredmé-

nyek 

Az első félévben, minden osztályban és csoportban sikerült a tanmenetben meghatározott tan-

anyagot megtanítanunk, begyakoroltatnunk Az osztályokban a beszoktatási időszak sikeresen 

zárult, erről a novemberi óralátogatásokon is meggyőződhettünk. Bozsó Veronika, Halász Erika 

óráin bepillantást nyerhettünk az osztályokban folyó pedagógiai munkába. Bálint Réka tanítónk 

óráját a II. félév során látogattuk meg. 

A tanulmányi eredmények az egyes osztályok képességeiknek megfelelően alakulnak. 

Kollégák „tollából”: 
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 Nagy teherbírású, csak egy-egy részterületen segítséget igénylő tanulóink vannak. 

Akarnak tanulni, törekszenek a minél jobb eredmény elérésére. Még csak bukás köze-

lébe se került az osztályban senki. 

 Az év végi felmérők közül az olvasás és az írás eredményeivel vagyok elégedett, mate-

matikából a félévhez képest jelentős rontás tapasztalható. 

 A nap első felében nem jellemző a rendbontás, de a passzivitás igen. 8-10 tanuló aktívan 

bekapcsolódik, dolgozik, jelentkezik, a többiek várják a megoldást vagy nem is tudják, 

hol tartunk, miről beszélünk. Mindezt az év végi bizonyítványok hűen tükrözik. 

Versenyeredmények:  

Kerületi versenyeket tanév elején online tartottak, majd a versenyek is visszatértek a normál 

kerékvágásba. A következő versenyeken indultunk: Bolyai matematika- és anyanyelvi és ter-

mészettudományi csapatversenyen, Zrínyi-, MatekGuru-, Nyelvészkedők-, MIMIcsoda-, 

Könyvbarát-, Méh-Ész logikai versenyen.  

A következő eredményekkel szerepeltünk: 

 Bolyai Matematika Csapatverseny 4.a osztály I. hely (Cseh Johanna Petra, Kenyó Zétény, 

Kónya Soma Dávid, Papp Anna Viktória). Felkészítő tanár: Major Judit. 

 Bolyai Matematika Csapatverseny III. helyezést ért el a 4.c osztály csapata. (Gulyás Zalán 

Hutkai Gergő, Mudri Marcell és Tótik András) Felkészítő tanár: Major Judit. 

 Bolyai Természettudományi csapatverseny 4. a osztály I. hely (Hegedűs Aliz, Kenyó Zé-

tény, Papp Anna, Szikszai Boróka ) Itt a csapat hatalmas sikert könyvelt el: az országos 

fordulón az előkelő I. helyen végzett. Felkészítő tanár: Major Judit.  Major Judit a legjobb 

felkészítőnek járó tanári fődíjat is megkapta. 

 Bolyai Anyanyelvi Csapatversenyen, II. helyen zárt a 3.b osztály csapata a területi fordu-

lón (Gergő Aliz Helka, Kovál-Turóczi Róza, Szalai Bánk Huba, Kővári Léna) Felkészítő 

tanár: Kurta Terézia. 

 A 6. Nyelvészkedők Kárpát-medencei Csapatverseny döntőjében az Okos betűk csapata 

2. helyezést ért el. Ugyanitt Nyári Eszter Aranytoll díjat kapott, a hibátlan tollbamondá-

sért. Felkészítő: Palotainé Simon Ilona 
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 Illés Linda az Országos Fedorka versmondó versenyen arany minősítést és reménység dí-

jat kapott. Felkészítő: Tóth Márta 

 Kerületi helyesíró verseny: II. hely: Németh Róza Ludovika 4.c  Felkészítő tanár: Palota-

iné Simon Ilona, III. hely: Papp Anna 4.a Felkészítő tanár: Pongráczné Krizmanits Mária 

 A kerületi Mi micsoda lakóhelyismereti versenyen a 4. a osztály csapata különdíjat nyert. 

Tagok: Cseh Petra, Kósa Tímea, Papp Anna. Felkészítő tanár Major Judit. 

 Szépolvasó verseny kerületi fordulóján Szomolányi Patrik (4.b) V. helyezést ért el, felké-

szítője Fentné Fodor Éva. VI. lett Németh Róza (4. c), felkészítője Palotainé Simon Ilona.  

 Kerületi rajzversenyen Nádas Zsófia II. helyezést ért el. Felkészítő tanár: Balog Rita. 

 A kerületi matematika versenyen Kővári Léna (3.b) IV. Szalai Bánk Huba (3.b)  pedig VI. 

helyezett lett. Felkészítő tanár: Amtszman Ágota 

 Kerületi Könyvbarátok 2. hely: Szikszai Boróka,(4.a) Toppantó Luca Mónika (4.c) és Kő-

vári Léna (3.b) Felkészítők: Kurta Terézia,  Palotainé Simon Ilona, Pongráczné Krizma-

nits Mária 

 Kerületi szavalóversenyen Szabó Ádám 2,c osztályos tanuló I. helyezést ért el. Felkészítő 

tanár: Kisné Gopcsa Ágnes és III. helyezett lett Borbély Kornél 2.b osztályos tanuló 

Kosákné Antoni Mariann tanítványa. 

 2 tanuló részt vett a TETT meseíró pályázaton. Kenyó Zétény írása bekerül a fogalmazá-

sokból készülő könyvbe. Mentortanár: Major Judit 

 Kerületi sakk diákolimpia I. hely: Papp Anna 

 Bee Bot padlórobot programozási verseny I. helyezést ért el: Bencs Dorina, Cseh Petra, 

Kósa Tímea. Hegedűs Alíz, Papp Anna, Valentin Beatrix. Felkészítő tanár: Major Judit 

 Országos Böngész levelező verseny alsó tagozatosoknak matematika tantárgyból 3. he-

lyezést ért el: Nagy Orsolya, Göntér Péter, Kirsch Léna 1.a osztályos tanulók 

 Országos Böngész levelező verseny alsó tagozatosoknak matematika tantárgyból 4. he-

lyezést ért el: Huve Patrik, Huve Dominik, Medvegy Réka 1.a osztályos tanulók 
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 Országos Böngész levelező verseny alsó tagozatosoknak matematika tantárgyból 4. he-

lyezést ért el: Tóth Szebasztián, Szilvási Alexandra, Kerekes Benedek 1.a osztályos tanu-

lók 

 Országos Böngész levelező verseny alsó tagozatosoknak matematika tantárgyból 4. he-

lyezést ért el: Bodnár József Dominik, Bányai Levente, Tong Jiarui 1.a osztályos tanulók. 

A versenyen induló kis elsősök kimagaslóan teljesítettek, és sikerükben nagy szerepet ját-

szott felkészítő tanáruk Bozsó Veronika áldozatos munkája. 

Valamennyi iskolai versenyünket megszerveztük és lebonyolítottuk a pandémiás helyzet elle-

nére, hogy a tehetséggondozás töretlenül megvalósulhasson ebben az évben is. 

Iskolai versenyeink: 

 szépolvasó verseny: (I. Szomolányi Patrik (4. b), II. Németh Róza Ludovika 

(4. c), III. Szikszai Boróka (4. a)  

 rajzverseny: 1-2. évfolyam: I. Nádas Zsófia (2. c), II. Nagy Orsolya Róza (1. 

a) III. Hisstek Lili Lenke (2. a) 

 rajzverseny: 3-4. évfolyam: I. Kósa Tímea (4. a), II. Illés Linda (4. c) III. 

Bencs Dorina (4.a)   

 helyesíró verseny 4. évfolyam: I. Papp Anna (4. a), II. Nyári Eszter (4. c), 

III. Németh Róza Ludovika (4. c)  

 matematika verseny 3. évfolyam I. Szalai Bánk (3. b), II. Kővári Léna (3.b), 

III. Kovál – Turóczi Róza (3.b) versmondó verseny 2. évfolyam: I. Borbély 

Kornél (2. b), II. Szabó Ádám (2. c), III. Vass Zselyke (2. b) 

 versmondó verseny 3. évfolyam: I. Kővári Léna (3. b), II. Nasi Edit (3. c), 

III. Pető Boglárka (3. c). 

 

Neveltségi szint 

Az éves munkánk során nagyon nagy hangsúlyt kapott a nevelői munka. Egyes osztályokban 

ez nagyon sok időt és energiát kötött le.  
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A tanulók neveltségi szintjének emelését kiemelt feladatnak tartottuk idén is. Minden évfolyam 

minden osztályát érintő tapasztalatokat igyekeztünk megosztani egymással. Tettük ezt azért, 

hogy munkánkat összehangoljuk és megfelelő alapot biztosítsunk a tanítás-tanulás folyamatá-

hoz. A nyugodt légkör kialakítása, az osztályközösségek megerősítése fontos kiindulópontja 

munkánknak. Sajnos egyre több problémával találkozunk itt is!  

Otthon találkozhatnak a gyerekek nem nekik való digitális tartalmakkal, ami a családi háztól 

nagyobb figyelmet igényelne. 

Az 1. osztályokban a szabályok nehezen rögzültek. Sokan tanulási, magatartási problémákkal 

küzdenek. A pandémia miatt nem valósulhatott meg az eredményes iskolaelőkészítés az óvo-

dákban. Többen éretlen szociális képességekkel érkeztek, a közösségi élet szabályaival java-

részt itt ismerkedtek meg. A tanórák, szünetek rendjét nehezen szokták meg. A második évfo-

lyamon zökkenőmentesen indult a tanév. Elmondható, hogy a gyerekek tanulási kedve, tanórai 

fegyelme megfelelő. Két harmadikos osztályunkban sok az év közben érkező tanuló. Sokan 

közülük rendkívül problémásak, gyenge képességűek. A 3.b osztályban az oktató-nevelő mun-

kában is változás történt 2022. április hónaptól Amtszman Ágota tartós betegsége miatt. A sza-

badidős órák megtartásában segítséget vállaló Kovács Mónika betegsége miatt újabb helyette-

sítésekre került sor. A kollégák következetes, türelmes, hozzáértő munkával formálják a közös-

séget. A negyedikesekről elmondható, hogy többségük rendkívül nagy teherbírású, motivált, 

kreatív, törekvő gyerek. Kiemelkedő teljesítményt nyújtottak a versenyeken, ünnepségeken, 

megemlékezéseken, pályázatokon. 

Beszámolókból: 

 A tanulók nagy része megfelelő neveltségi szinttel rendelkezik. Mind velünk, mind tár-

saikkal barátságos, tisztelettudó hangnemet használnak.  

 Az év végére minimális javulást tapasztalhattunk a gyerekek neveltségi szintjében. A 

sok kis individumnak gondot jelentett az együtt dolgozás. Ezt a munkaformát még sokan 

nem szeretik az osztályban. 

 Nem verekedősek, nem beszélnek csúnyán, törekszenek a jóra. A leginkább fejlesztendő 

terület még mindig a társas kapcsolataik alakítása, az udvarias, empatikus, tapintatos 

viselkedés kialakítása. 
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Lemorzsolódással kapcsolatos intézkedések, veszélyeztetettség 

A kiemelkedő képességű gyerekek tehetséggondozása folyamatos, ezt külön feladatlapok meg-

oldásával történik. A felzárkóztatás egyénileg vagy kiscsoportos formában zajlik az adott hely-

zetnek megfelelően. Az egyéni fejlesztést gyógypedagógus, fejlesztő pedagógus, és pszicholó-

gus végzi délelőttönként, mivel a figyelemzavar és különböző tanulási nehezítettségek egyre 

gyakoribbak tanulóink körében. A napköziben egyéni fejlesztésre nem nagyon van lehetőség a 

nagy létszámú csoportok, és az idő szűke miatt. 

Több osztályban nagy eltéréseket tapasztaltunk a gyerekek tudásszintjei és képességei között 

is, így továbbra is szükséges a differenciálás, vagy annak megkísérlése. A kijelölt feladatok 

mennyiségével, minőségével és az egyéni megsegítés mennyiségével igyekeztünk differenci-

álni a tanulóink között. Ez különösen nagy feladatnak bizonyult olyan osztályokban,  ahol ko-

moly magatartási problémák jelentkeztek a tanítási órákon. Felzárkóztató munkánkat nehezíti 

az érintett tanulók magas hiányzása is. A szülőket folyamatosan értesítjük a tanulók helyzetről, 

és külön fogadóórát tartunk számukra. Sok segítséget kapunk Ecsedi Katalintól, Vecsei Fruzsi-

nától, Lukács-Skorka Anettól és Marx Tamástól is. Köszönjük nekik. 

A gyermekvédelmi ügyekben az osztályfőnökök a külön szabály szerint végezték feladatukat. 

 

Tanórán kívüli tevékenységek: 

Lovag program, színház és múzeumlátogatás (Bethlen színház, Hagyományok háza, Csili, 

Nemzeti Múzeum, Budapesti Történeti Múzeum, Művészetek Palotája), kirándulások, felké-

szülés versenyekre, kísérés versenyekre, úszásra, főiskolai hallgató gyakorlatának segítése, tá-

mogatása. Anyák napi köszöntések szerveződtek, nagy örömünkre köszönthettük és vendégül 

láthattuk az osztálytermekben az édesanyákat, nagymamákat. Minden alsós osztály készült 

anyák napi műsorral, és apró figyelmességgel is. 

A Lázár Ervin program tapasztalatai:  

A program segítségével egy évben egyszer minden gyerek ingyenes juthat el színházba. A diá-

kok és pedagógusok pozitív tapasztalatokról számoltak be, tetszettek az előadások. . Az első 

osztályosok Az aranyszőrű bárány című előadást láthatták, A 2. évfolyam a Rózsavitézt, a 

3. évfolyam a Harisnyás Pippit tekinthették meg. A negyedikesek a Budapesti Filharmóniai 
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Társaság művészei közreműködésével a klasszikus zenét népszerűsítő produkción vehették 

részt, maguk is aktívan bekapcsolódhattak az előadásba. 

Tankönyvekkel kapcsolatos észrevételek: 

A tankönyvek tanév elején pontosan érkeztek. Néhány osztályban a szülők megvásárolták a 

kollégák által kért mozaikos könyveket. Köszönjük a gyors, gördülékeny lebonyolítást. A tan-

könyvek közül csak a német munkafüzet és a kiemelt matekosok könyvei késtek.  Külön kö-

szönet azért, hogy az újonnan érkező gyerekek is gyorsan megkapták az adott osztályban hasz-

nált könyvcsomagot. Internetes oldalak feladataival, videóival változatossá lehet tenni a tanítási 

órákat.  

E-napló tapasztalatai, észrevételek:  

E-napló vezetésénél gondot jelent néha az internet minősége. Lassú és gyakran nehézkes. (min-

den alkalommal külön csatlakozni kell, előfordul, hogy jelszót, felhasználó nevet be kell írni) 

A rendszergazda segítségére többször lenne szükség.  

Probléma, hogy nem minden szülő tudja még kezelni a Kréta felületét, a jegyeket, kiküldött 

kérdőíveket nem olvassák. A tájékoztatást, segítséget, figyelmeztetést tőlünk megkapják ha-

gyományos formában. 

Beadott pályázatok  

Szépítettük iskolaudvarunkat. Egy virág egy diák akciónk keretein belül öntöző tömlőket, 

lombsöprűt, árvácskákat vásároltunk. A 4.a szülői felajánlásának köszönhetően az iskola előtt 

lévő virágtartókban kicseréltük a földet és 30 tő árvácskát ültettünk a gyerekekkel. Segítő kol-

légák Gyulai Tünde, Major Judit, Tóth Márta, Vágóné Kovács Márta. 

 Fentné Fodor Éva osztályával indult a Betlehemi jászol című kézműves pályázaton, ahol 

elismerésben részesültek. Munkájukat kiállították a Szent István Bazilika Lovagtermében.  

Németh Luca (4. b) Kenyó Zétény (4.a) és Bencs Dorina-Hegedűs Aliz (4. a) diákjaink indultak 

a Szabó Szabolcs Alapítvány által kiírt meseíró természettudományi pályázaton. Mindannyian 

dicsérő oklevelet kaptak.  

Óvoda-iskola átmenet:  
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Munkatervünkben kiemelt feladatként jeleztük az iskola presztízsének visszaállítását, intézmé-

nyünk menedzselését.  

Ősszel a Baross óvoda szülői értekezletein vettünk részt, népszerűsítettük intézményünket.  

6 alkalmas iskolakóstolgató foglalkozás sorozatot indítottunk. Ehhez elkészítettük a szóróanya-

got, kivittük a plakátokat az óvodákba. A látogatottság változó (10-15 fő) nyilván a pandémiás 

helyzet befolyásolja. 34 szülővel vettük fel a kapcsolatot, akik érdeklődnek leendő osztályaink 

iránt. Az érkező kisgyermekek többsége iskolaérett, szívesen, mosolyogva érkezik és távozik. 

Márciusban pedig nyílt órákra invitáltuk a szülőket. Minden eseményünket meghirdetjük az 

iskola honlapján, facebook csoportjában, helyi újságban. A következő tanévben két első osztály 

indul. 

Hitéleti nevelés:  

Közös ünnepi tanévnyitó – Veni Sancte,  

A téli ünnepkört az adventi gyertyagyújtásokkal kezdtük Zsolt atya jelenlétével. Színvonalas 

műsorokkal készültek az osztályok, a legkisebbek is hosszabb szövegek betanulásával bizonyí-

tották rátermettségüket. Minden osztály részt vett karácsonyi hangversenyünkön a Szent Erzsé-

bet templomban, melyet közös éneklés és imádság tette emlékezetessé. Ezek az ünnepségek 

erős közösségformáló erővel bírnak, az ezeken való viselkedés szabályait egyre jobban megis-

merték a tanulók, példamutatóan viselkedtek. 

A 4.b osztály kenyérből betlehemet készített. A betlehemi jászol a karácsonyi énekekből és 

történetekből nem hiányozhat, ahogyan maga a Betlehem szó sem. Egyrészt magát a galileai 

várost jelenti, másrészt azt a jászolt is szimbolizálja, ahol az újszülött Jézus bölcsője volt. Maga 

a Betlehem szó jelentése másként hangzik a különböző nyelvekben, héberül pl.: kenyér.  A 

betlehemi jászol kicsit segített megérteni, és közelebb hozni Karácsony titkát. 

Január 6-án Vízkereszt ünnepén kis ünnepséget tartottunk, majd Zsolt atya és Árpi atya fel-

szentelte az iskola tantermeit. Húsvét ünnepére is közös énekléssel, elmélkedéssel és imádko-

zással készültünk az Árpádházi Szent Erzsébet templomban. 

Tanév végén hálaadó szentmisén – Te Deum - vettünk részt az Albertfalvi Szent Mihály temp-

lomban. 

Külső kapcsolatok:  
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Törekszünk az óvodákkal szorosabb együttműködés kialakítására. Az kapcsolatok javításához, 

hozzájárult, hogy több alkalommal mentek ki kollégák beiratkozás előtt, szinte az összes óvo-

dába, és tartottak zenei, robotikai és drámafoglalkozásokat. 

Jó a kapcsolatunk a Lajtha Zeneiskolával, NNÖP-vel, a gyógypedagógussal, logopédussal, is-

kolapszichológussal. Sikerült együttműködési megállapodást kötni a Magyar Nemzeti Múze-

ummal, partneriskolaként működünk. Az „Időtálló” projekt keretében Halász Erika bővítette a 

külső kapcsolatát. A Tolna megyei Kisszékelyben, az „Aratóünnepen” vesznek majd részt va-

lamint a simontornyai múzeumpedagógussal is együtt dolgozott a tanévben. Kirándultak is Si-

montornyára a gyerekekkel. Egy végzős hallgató a nyári tábor alkalmával a táborban szeretné 

gyakorlatát tölteni.  

Tóth Márta és Bozsó Veronika az iskola első drámatáborát megszervezte Csemőre, a Tamás 

Tanyára.  

 

Szülőkkel való kapcsolat:  

Célunk a partnerközpontú iskola megteremtése. Kapcsolattartás formái: 

Szóbeli:  

1. Szülői értekezlet 

 2. Fogadó óra  

3. Nyílt napok  

4. Családlátogatások (indokolt esetben) 

5.SZMK ülések 

Írásbeli: 

1. Üzenő-tájékoztató füzet 

2. Bizonyítvány 

3. Iskolai hirdetőtábla, iskola honlap 

4.Online kapcsolattartás: Kréta, messenger, 

facebook 

 

Ellenőrzési tapasztalatok: 

Év elején megtörtént a tanmenetek és nevelési tervek ellenőrzése. Év végén a tanítók beszámo-

lóiból tájékozódtunk az osztályok sajátosságairól. Idén is meglátogattuk az első osztályokat.  
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Az óralátogatásokra nyílt napokon és tervszerű óralátogatásokon kerítettünk sort. A pedagógu-

sok jól felkészültek; színvonalas, tartalmas órákat láthattunk. Az órákat követő megbeszélések 

során is tudatos munkáról adtak bizonyságot. Új ötleteket is adtunk a további fejlődéshez.  

 

 Tervek, célkitűzések, javaslatok 

 Intézményünkben elsődleges feladat a szakmai munka színvonalának folyamatos erősí-

tése. 

  A viselkedés kultúra terén továbbra is maradt tennivalónk.  

 Német nemzetiségi tagozat és ének-zene tagozat megőrzése.  

 

 
Budapest, 2022. június 10.     Lászlóné Molnár Márta, Gyulai Tünde, Major Judit  

 

24.2. REÁL munkaközösség tanév végi beszámolója  

1. Ez a tanév másképp indult, hiszen egy fenntartóváltáson vagyunk túl, közben még nem sza-

badultunk meg teljesen a covid-tól, így óvatosak voltunk a tervezéssel a tanév elején.  

Az általunk tervezett programjaink többségét megvalósítottuk. 

Nagyon hálásak vagyunk új fenntartónknak a tanév eleji nehézségek gyors kezeléséért! Kö-

szönjük az informatika tanterem gépparkját,( külön köszönet azon 6.b-s és 8.b-s tanulóknak, 

akik segítették az összeállítást), a pedagógusok gépeit, a fantasztikus okos táblákat, ... 

2. Személyi feltételek: 

Nincs könnyű helyzetben a pedagógus társadalom. Idősödő kollégák, egyre nagyobb elvárások 

(főleg az adminisztráció terén), egyre kisebb megbecsülés, megalázóan kis bérek, ... - sorolhat-

nám, de aki ebben a szakmában dolgozik, tisztában van ezekkel.  

A reál tárgyak tanítói- főleg matematika, fizika, kémia- különösen keresettek hosszú évek óta, 

hiányszakok. 

Nálunk sincs ez másképp. Valójában 2 felsős matematika szakos van, a hiányt alsós tanítókkal 

pótoltuk, akik nem csak 5-6-ban, de ketten 7-8-ban is vállaltak osztályt. Nagyon hálásak va-

gyunk nekik ezért a nem kis feladatért, ahol remekül álltak helyt! Nyelvszakos kolléga is tanított 

matematikát és kémiát, igaz, az utóbbi szakot jelenleg végzi. Volt utolsó éves egyetemi hallga-

tónk is, aki kémiát tanított. 

3. Oktató-nevelő munka: 
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Munkaközösségünk tagjai az ún. “mumus” tárgyakat tanítják, ezekből adódik a legtöbb lemor-

zsolódás is, de azért sikerélményekkel is büszkélkedhetünk. 

Sajnos a járványhelyzet miatti digitális oktatás hiányait nem sikerült még pótolni.  

Nehéz rávenni a tanulókat, hogy az írásbeli feladatokon kívül is van házi feladat, a szóbeli 

tanulás. Sokan nem értik az ok-okozati összefüggéseket, nem megy a lényegkiemelés, a vázlat-

írás. Komoly szövegértési gondokkal küzdenek nagyon sokan. Nem igazán életszerű, pedagó-

gialiag sem tartom jónak, de mégis megtettük ( én is), hogy minden számonkérést előre beje-

lentettünk ( a 10 perces röpit is), nem csak a témazárókat. Ennek ellenére nem kaptuk a várt 

javulást... 

Szerencsére technikából vissza lehetett térni a covid előtti helyzethez, a diákok szívesen végez-

ték a famunkákat. 

Sajnos több tantárgyunkból is várható bukás a 7. évfolyamon, de van eredménytelen félév a 

többi tárgyból is.  

Szerencsére azért sikerek is adódtak! 

A Bolyai Matematika Csapatversenyen 4-8. évfolyamon 16 csapattal neveztünk, ahol előkelő 

helyezések is születtek: 

- 5. évfolyamon megyei 4. helyezés 

- 6. évfolyamon megyei 4. helyezés 

- 8. évfolyamon megyei 3. helyezés 

Varga Tamás Matematikaverseny: két nyolcadikos és hét hetedikes tanulónk mérettetett meg.  

1 tanulónk jutott tovább a fővárosi fordulóba 8. évfolyamon. 

 MATEK GURU matematikaverseny:  

Egy hatodikos és három nyolcadikos csapatot neveztünk. Az első 2 forduló összesítése alapján 

dőlt el, hogy ki jutott az országos fordulóba. Az országos döntőt Nyíregyházán egy 2 napos 

verseny keretében bonyolították le. A 6. és 8. évfolyamon is volt országos döntősünk, ahol a 

középmezőnyben végeztünk. Köszönet az iskolának a támogatásért (a 2 csapat közel 72 ezer Ft 

segítséget kapott)! 

A SZIPORKA online 4 fordulós matematikaversenyen a 6.b osztályból 4 fő, a 7.b osztályból 3 

fő versenyzett. 

A Zrínyi Ilona matematikaversenyt a második félévben rendezték meg. 17 fővel indultunk (12 

alsós, 5 felsős tanuló). Felkérést kaptunk, hogy a következő tanévtől legyünk díjkiosztó iskola.  

Kerületi verseny matematikából, fizikából nem volt, sajnos kerületi munkaközösségek sincse-

nek, így megszűnt a kapcsolattartás a kerület iskolái között.  



József Attila Katolikus Nyelvoktató Német Nemzetiségi Általános Iskola      2021/2022. tanév végi beszámoló 

49 

 

Iskolai versenyt a 2. félévre terveztünk, de végül elmaradtak. 

Kémiából viszont volt iskolai verseny, ami a kerületi összesítésben az 5. helyet jelentette Ko-

vács Ilona (7.b) tanulónak. 

Informatikából sem volt verseny, de a korábbi évekhez hasonlóan a nyolcadikosok maguk ké-

szítették el ballagási meghívójukat. 

A Kárpát-medencei Teleki Pál Földrajz-földtan versenyen, ami fővárosi szervezésű 8-os ver-

seny, 2. helyet szereztünk. 

 Óriási szerencse, hogy még mindig sok a támogató család, hiszen ezek az országos versenyek 

mind fizetősek, a legjobbak több versenyen is indultak. 

Nagy munka a versenyfelkészítés a kollégáktól is, mert a több évfolyamot felölelő sokféle ver-

senyt időben nehéz összeegyeztetni. 

Bozsó Veronika kolléganőmmel felvételi előkészítőt tartottunk matematikából a végzősöknek 

az első félévben. A részvétellel nem volt gond, szinte mindenki rendszeresen megjelent, az 

aktivitásban már voltak különbségek. Sajnos tudjuk, hogy sok a hiányosság, figyelmetlenség, 

szövegértési gond, pontatlanság. A központi felvételik eredményének ismeretében elmondható, 

hogy 1-2 tanuló kivételével mindenki a tőle várható eredményt produkálta. 

A földrajz-biológia-kémia-fizika belépő tantárgyak 7. évfolyamon.  

Nehézséget okozott a speciális nyelvezet, az összefüggések átlátása, a képletek, szakkifejezé-

sek. Hiába tanultak korábban természetismeretet, valahogy nem akartak emlékezni az ott tanul-

takra. Nem képesek komplexen átlátni az összefüggéseket, csak tantárgyakban gondolkodnak. 

Nehézséget okozott a kis óraszám is, na meg ehhez mérten a viszonylag nagy tananyag. Sokan 

iskolai segítséget nem mertek vagy akartak kérni (pedig megkapták volna), otthoni segítséget 

pedig a szülők többsége nem tudott adni (idő- vagy tudás hiányában).  

Persze vannak osztályok, csoportok, akik jobban terhelhetők voltak, szívesen készítettek több-

letfeladatokat is ( pl  5.c, 6.c, kiemelt matematika csoportok,...). 

Technikából a pandémiás időszak miatt kicsit átalakult a tanmenet. A szerszámok használata, 

az osztályok utáni fertőtlenítés nagyobb odafigyelést igényelt.  

A háztartástan sütési része teljesen kimaradt a tanmenetből a covid miatt, pedig korábban azt 

szerették a tanulók a legjobban. 

4. Neveltségi szint 

Bízunk benne, hogy az egyházi iskolává válással javulni fog a helyzet. Apró lépéseknek is 

örülni kell. 



József Attila Katolikus Nyelvoktató Német Nemzetiségi Általános Iskola      2021/2022. tanév végi beszámoló 

50 

 

A Házirendet jobban betartó gyerekeket és egységesen betartató felnőtteket, nem mindenbe be-

leszóló szülőket szeretnénk! 

Legfontosabb a PÉLDAMUTATÁS! Még van hova fejlődnünk, de elindultunk egy jó úton... 

A legtöbb osztályban javult a magatartási helyzet, kevesebb az órát ellehetetlenítő tanuló. 

5. Lemorzsolódással kapcsolatos intézkedések: 

Segíteni azon lehet, aki maga is akarja! 

Korrepetálási óránk nagyon kevés volt, heti 1 órába több osztály és több tantárgy nehezen fért 

bele. Főleg az alsóból feltanítóknak okozott nehézséget a megfelelő időpont megtalálása. Ennek 

ellenére, aki segítséget kért, az megkapta. Nem jó hozzáállás, ha nekünk kell futni a tanulók 

után. Tanórákon differenciáltunk, használtuk a digitális eszközöket, figyelembe vettük az SNI-

s tanulókat. Sajnos úgy érezzük, hogy több tanulónknak nem való a normál iskola, kisegítőben 

lenne a helyük. Feleslegesnek, időrablásnak érezzük azon tanulók osztályozó vizsgáját, ahol 

előre borítékolható az eredmény. Tudom, törvényi előírás...  

Többekkel kisebb csoportban (3-4 fő) látható eredményt lehetne elérni, de tudjuk, a lehetőségek 

végesek. 

Minden csoportbontást pártolok, hiszen több figyelem jut 1-1 tanulóra. 

6. Tanórán kívüli tevékenységek: 

Korrepetálásokon, versenyfelkészítésen - és lebonyolításon kívül munkaközösségünk az őszi 

papírgyűjtést vállalta fel. A második félévben folytatódtak a versenyfelkészítések, rengeteget 

készültünk az OKÉV-re is. Nagy feladat volt a helyi tantervek elkészítése is. Mindenki próbált 

kicsit „kiszabadulni” az osztályával a covid-bezártság után, nagyon éreztük, hogy erre milyen 

nagy szüksége van a gyerekeknek is. 

 

7. Munkaközösségi programok: 

Az év eleji munkaközösségi értekezletünkön kívül többet nem tartottunk. Viszont rendszeresek 

voltak az esetmegbeszélések, segítségnyújtás a nem szakosoknak, a szüneti konzultációk, az 

íméles megkeresések, véleménykérések. Bár közös feladat volt bőven, ahol csoportokban vé-

geztük a munkát, pl. helyi tanterv készítése, vagy a BECS munkája. Tartottuk egymással a kap-

csolatot, jó viszonyban dolgoztunk. 

A BECS-ben ebben a tanévben 3 kolléga ellenőrzése történt: Kancsár Mihályné, Székely Zoltán 

és Horváth Attiláné. 

8. Tankönyvvel kapcsolatos észrevételek: 
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Próbáltuk a lehetőségeken belül a legjobb könyveket használni. Rengeteg érdekességet keres-

tünk a tananyaghoz kapcsolódóan tankönyvön kívül is. Használtuk és használtattuk tanítványa-

inkkal a modern kor adta lehetőségeket. Kutathattak, ppt-ket készíthettek, előadásokat, beszá-

molókat tarthattak, sok volt az ilyen jellegű szorgalmi feladat is. Tehát nem csak tankönyvet 

tanítottunk. 

A gyengébb csoportokban nagyon hasznosak voltak a munkafüzetek, segítették az önálló gya-

korlást is. Törekedtünk arra, hogy 7-8-ban már sajátítsák el a vázlatkészítés lényegét is, előre 

mutatva a középiskolai tanulmányokra. 

9. E-napló: 

Egyre jobban belejöttünk a használatába. Van még javítandó feladat a naprakészségen, talán az 

elmondható, hogy péntek délutánra rendben volt a heti adminisztráció (többnyire).  

Lassan hozzászoktunk az online térhez,  a mindennapjaink része kell, hogy legyen.  Talán a 

reálosoknak ez könnyebben megy... 

10. Szülőkkel való kapcsolattartás: 

Az osztályfőnökök a KRÉTÁN kívül saját csatornájukon is tartották a kapcsolatot osztályuk 

szüleivel. Különösen nagy segítség az SZMK- s szülők munkája. Ebben a rohanó világban kü-

lönösen értékelendő! 

Ezen kívül online szülői értekezleteket, fogadóórákat tartottunk. Telefonon is elérhetők vol-

tunk.  

Az a baj, hogy azok a szülők kerestek bennünket legkevésbé, akiknek kellett volna.  

11. Ellenőrzési tapasztalatok: 

Óralátogatáson kettőn voltam. Kollégáim minden nehézség ellenére nagy igyekezettel és kellő 

alázattal végezték munkájukat!!! 

A füzetek külalakján van javítani való, nehezen értik meg a tanulók, hogy amit kiadnak a ke-

zükből, az minősíti őket. 

Az osztályzatok számát ellenőriztem, megfelelőnek találtam. 

A kibővített iskolavezetőségi megbeszélésekről mindig tovább küldtük az ott hallottakat, a visz-

szajelzések nem voltak teljesek. 

A szóbeli véleményeket mindig megkaptam a kollégáktól, az írásbelit csak hiányosan. 

12. Tervek: 

Igyekszünk a jövőben is a lehetőségekhez mérten kihozni a maximumot a munkánkból. 

Csak remélni tudjuk, hogy a leterheltségünk nem nő jobban. 
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Vissza kell térnünk a 4-5-es átmeneti értekezlet megtartásához, ami a járvány miatt ebben a 

tanévben elmaradt, sokat segít a gyerekek megismerésében, az alsó-felső közös munkájában. 

Jó lenne a technikához, háztartástanhoz minél több alapanyagot beszerezni a következő tanév-

ben, mert ezekkel szívesen dolgoznak a gyerekek. 

Jó lenne a matematika geometria részéhez egy olyan dobozt összeállítani, ami szerkesztési esz-

közöket pótol, így a renitens diákok is tudnának rendesen dolgozni ezeken az órákon. Szeret-

nénk ehhez iskolai támogatást kérni (kb 10 ezer Ft)! 

Bízunk benne, most így gondoljuk, hogy elindultunk egy pozitív úton, de a kommunikáción 

még lenne javítani valónk. 

 

Budapest, 2022. június 10.               Horváth Attiláné mk-vez. 

 

 

24.3. A Humán-művészeti munkaközösség tanév végi beszámolója  

1. Az éves munkatervben a tervezettek megvalósulása 

A munkatervben vállalt feladatokat részben korlátozottan tudtuk ellátni a járványhelyzet miatt. 

A megemlékezéseinket már élőben történtek, a gálát is meg tudtuk tartani, de a múzeumi fog-

lalkozások és a tervezett színházi programok csak részben valósultak meg. A 7.-es tantárgyak 

helyi tantervét az új NAT-nak megfelelően átdolgoztuk. 

2. Személyi feltételek alakulása 

Idén munkaközösségünk a szakos igényeket teljesen lefedve tudott működni.  

3. Oktató-nevelőmunka eredményei: tanulmányi eredmények, bukások, versenyeredmé-

nyek 

A tanulmányi eredmények javultak, köszönhetően annak, hogy a digitális tanrendet idén nem 

kellett bevezetni, így nem fenyegetett az a veszély, hogy a nem megfelelő családi háttérrel ren-

delkező tanulók kikerülnek az oktatásból. A kontakt oktatás visszaállításával szembesültünk 

azzal, hogy számos diák tanulás iránti lelkesedése, motivációja csökkent, nehéz volt tanév ele-

jén az előző évi anyag ismétlése. Problémát okozott több osztályban, hogy egy-két alkalommal 

olyan sok tanuló hiányzott egyszerre, hogy nem volt érdemes tovább haladni, s így a tananyagot 

nem sikerült maradéktalanul a tanév végére elsajátítani; részben átcsúszik a következő évfo-

lyam elejére.  
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Sajnos idén is többen töltik be 16. életévüket úgy, hogy nem szerezték meg 8. osztályos bizo-

nyítványukat. Rajtuk kívül is várható, hogy néhány tanuló 1 vagy több tantárgyból pótvizsgá-

zik, vagy a sikertelen minimumpróbák után évet ismétel. Jelenleg nem tudjuk áthidalni a tanu-

lók hátterében lévő különbségeket, ha a családi háttér nem támogató-együttműködő, akkor ta-

nulóinkat lemorzsolódás fenyegeti. 

A korlátozottan megrendezett versenyeink közül kiemelem a Millenniumi Kupa kerületi törté-

nelmi 

csapatversenyt, ahol a 8.b csapata az első helyen (felkészítő tanár: Asquiné Papp Klára és 

Kosákné Antoni Mariann), a 8.c csapata a második helyen végzett (felkészítő tanár: Pongráczné 

Krizmanits Mária). 

A Kossuth Társaság pályázatára Asquiné Papp Klára és a 7.b készült: II. helyezést értek el.  

A Bolyai anyanyelvi csapatversenyen sajnos csak a területi 13. helyig (5.c, Krén-Poroszka Jo-

lán) sikerült eljutnunk, a 8.c csapata a 14. helyen végzett (Pongráczné Krizmanits Mária); de a 

csapatok lelkesedése változatlan. 

Az Assisi Szent Ferenc országos rajzversenyen különdíjas lett Nasi László (5.c), TóthDorka 

Sára (8.c) pedig III. helyezett lett. Felkészítő tanár: Pogány Krisztina. 

A II. félévebn szintén két rajzpályázaton szerepeltek sikeresen diákjaink: egy pesterzsébeti rajz-

pályázaton I. helyezést ért el Bula Noémi 6.c osztályos tanuló; később a Giro d’Itália rajzpá-

lyázaton 11 tanulónk különdíjas lett, alkotásaik még láthatók az Olasz Kulturális Intézetben. 

A második félévben megrendeztük a magyarversenyek iskolai fordulóit. 

Versmondó versenyen az 5-6.-os kategóriában I. Galambos Lili 6.b; II. Nyári Liliána 5.c; III. 

helyen végzett Rumpik Zsuzsánna 5.b és Streck Jázmin Lia 6.b. A 7-8.-os versenyben I. helyen 

végzett Miksi Anna 8.c; II. lett Fehér Bianka 8.c, és III. helyezést ért el Kádár Balázs 8.b osz-

tályos tanuló. A Kazinczy szépkiejtési versenyen 5-6.-os kategóriában I. lett Koller Balázs 6.c; 

II. Jung Zalán 5.b; III. helyen végzett Rápolti Benjámin 5.c és Tóth Fruzsina 6.b. A 7-8.-osok 

mezőnyében első lett Siroki Panna 8.b, II. Nagy Noémi 8.b és III. helyezést ért el Földvári Sára 

8.c osztályos tanuló. Sajnos sem a versmondó, sem a Kazinczy-versenynek nem volt kerületi 

fordulója (jelenleg nincs kerületi munkaközösség). 

A tavalyi évhez hasonlóan idén is beneveztünk 10-10 fővel a Simonyi Zsigmond Kárpát-me-

dencei helyesírási versenyre, melyet most is online tartottak meg. A II. fordulóba az 5. évfolya-

mon Szabari Menyhért jutott tovább (felkészítője Krén-Poroszka Jolán); 6. évfolyamon László 

Szabolcs (felkészítő: Jurák Tamás), továbbá Giesz-Békefi Benett, Bula Noémi, Gulyás Réka 

(felkészítőjük Pápai Andrea). 
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A 7. évfolyamon továbbjutott Kovács Ilona és Miskolczi Milena (mindkettőjük felkészítője 

Jurák Tamás); 8. évfolyamon pedig Pálffi Krisztina tanítványai: Cseh Eszter és Szalai Luca. 

Régi hagyományunk a Budapesti Természetbarát és Túraszövetség által megrendezett buda-

pesti városismereti verseny, melyre idén is 5 csapattal neveztünk, s amelyet idén is megnyert 

az egyik csapatunk a VIII. kerületi Palotanegyedben az általános iskolások kategóriájában. A 

csapatkapitány Szentpáli Kitti volt. Kísérők: Pongráczné Krizmanits Mária és Főző Tamás. 

Az oktató munkát idén jelentősen segítette, hogy az új fenntartó szeptemberben 11 db okostáb-

lával és számos tablettel, laptoppal örvendeztette meg iskolánkat. Enélkül a májusi online 

OKÉV-méréseket sokkal nehezebb lett volna lebonyolítani. A kollégák közül többen már rend-

szeresen használják, kiaknázzák az okostáblában rejlő lehetőségeket: színesítik óráikat. 

4. Neveltségi szint 

Véleményünk szerint a neveltségi szint stagnál. Kevesebb az Arizona-szobába küldött tanulók 

száma, de fegyelmi tárgyalásokra is sor került. Még mindig előfordul a tanulók között verbális 

vagy fizikai agresszió, amely miatt több szülői konzultációt is folytattunk, mediátorként mű-

ködtünk a családok között. A gyerekek egy része harsány, nem megfelelő stílust képvisel kom-

munikációjában, öltözködésében egyaránt. Ugyanakkor a diákok jelentős többsége szabálykö-

vető, az udvariassági normáknak megfelel. 

5. Lemorzsolódással kapcsolatos intézkedések, veszélyeztetettség 

A lemorzsolódással veszélyeztetett tanulóinknál a gyermekvédelmi feladatokkal megbízott 

igazgatóhelyettes támogatásával kerestük a szülőket, próbáltuk elérni, hogy gyermekük ne 

vonja ki magát az oktatásból. Sajnos nem számolhatunk be jelentős sikerekről. A lemaradó 

diákok jelentős részét még mindig nem tudjuk korrepetáláson támogatni, mert egyszerűen nem 

jelenik meg, feladatait nem látja el. Kiemelem a 8.c osztályos Rostás Georginát, aki több mint 

1000 óra hiányzással zárja az évet. 

 

6. Tanórán kívüli tevékenységek 

Az énekkar idén végre dolgozhatott, újjáalakulhatott. Október 1-jén egy flashmobos közös 

éneklésen vettek részt diákjaink a Kosutiban; ezt követte október 8-án a Fészek Klubban egy 

Carmina Burana előadás, melyen 27 fős kamarakórusunk szerepelt sikeresen. 

December 10-én a Szent Erzsébet-templomban közös advent volt az iskolával, s végre tarthat-

tunk élő karácsonyi koncertet. 

Május 3-án a Csiliben Éneklő Ifjúság koncerten hosszú idő után először volt komoly fellépés, 

összkar a kórussal: szép, sikeres délután volt. 
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A május 20-i József Attila Gálán a kórusok és szólistáink léptek fel. 

Május 23-án a MÜPÁ-ban Carmina Burana-fellépésen bizonyíthattak ismét a felsős kórus tag-

jai. 

A június 3-i kerületi ünnepségen a 7.b kamarakórusa szerepelt együtt a Pesterzsébeti Városi 

Vegyeskarral.  

A járványhelyzet enyhülésével már számos programot meg tudtunk valósítani. Valamennyi 

osztály volt a LEP-program keretében színházban, számos osztály látogatott múzeumi foglal-

kozásokat. Ezt segítette az is, hogy a tömegközlekedés az általános iskolai tanulóknak ingye-

nessé vált. Jurák Tamás év elején a 6.b, a tanév végén az 5.b-vel ment a Pál utcai fiúk nyomában 

várossétára, s felkereste a Füvészkertet. 

Pápai Andrea színházlátogatásokhoz fűződő drámapedagógiai foglalkozásokon vett részt tanít-

ványaival februárban és májusban. 

Májusban tudtuk megvalósítani egyszerre a 7. és a 8. évfolyam Határtalanul! programját. A 

hetedikesek 36 tanulóval, 4 kísérővel a Felvidéket, a 8.-osok 36 tanulóval és 4 kísérővel Erdély 

tájait fedezték fel 5 napban, erősítették a kapcsolatot a határon túli magyarsággal. Mindkét utat 

előkészítő foglalkozások előzték meg, az út után pedig megosztottuk élményeinket a fiatalabb 

évfolyamokkal. 

7. Iskolai rendezvények, munkaközösségi programok 

Az időjárás miatt az október 6-i megemlékezést a tornateremben csökkentett létszámmal való-

sítottuk meg (6.c és Pápai Andrea), október 23-ról Pálffi Krisztina és a 8.b osztály emlékezett 

színvonalas műsor keretében. József Attila halálának évfordulójáról a 8.c osztály és Pongráczné 

Krizmanits Mária emlékezett meg. József Attila szülőházát és sírját a 8.b osztály kereste fel 

osztályfőnöke kíséretében. Ádventi „gyertyagyújtásainkat” a kisudvaron tartottuk, melyre min-

den héten más dalokkal készültek a szereplők. A magyar kultúra napjáról Jurák Tamás emléke-

zett meg diákjaival iskolarádión keresztül. A március 15-i megemlékezés a kisudvaron zajlott 

a 4.a és a 8.c koprodukciójában. A műsort betanította: Major Judit és Pongráczné Krizmanits 

Mária. A nemzeti összetartozás napjáról a 7.c és 8.b osztály tanulói prezentációval és játékos 

feladatokkal emlékeztek meg, majd koszorúztak a székelykapunál és országzászlónál a diákok 

képviselői. A ballagási műsort Asquiné Papp Klára és Jurák Tamás állította össze és tanította 

be.  

Az első félévben iskolakóstolgató zenés programok voltak Pálffi Krisztinával, majd február-

márciusban ének meghallgatások zajlottak a leendő elsősöknek. 
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A tanév során számos alkalommal lépett fel a kórus különböző rendezvényeken, ezúton kö-

szönjük meg a kísérő pedagógusoknak, osztályfőnököknek a munkájukat. 

8. Tankönyvvel kapcsolatos észrevételek 

A tankönyvlista még mindig szűk, bizonyos tantárgyakból nem készült el az új NAT-nak meg-

felelő eszköz, vagy hiányzik a munkafüzet. Szerencsénkre idén már olyan eszközt is választ-

hattunk, ami nem került fel a tankönyvlistára: ezúton is köszönjük a lehetőséget a fenntartónak. 

9. E-napló tapasztalatai, észrevételek 

A napló használata egyre könnyebb, gördülékenyebb: a pedagógusok is egyre naprakészebbek 

az adminisztrációban. A változó igényekhez a fejlesztők megpróbálnak igazodni. 

10. Beiskolázás 

Valamennyi 8.-osunk talált középiskolát, a felkészítés a felvételikre megtörtént. Az idei magyar 

felvételi nehezebbnek bizonyult az előző évieknél. Sajnos több tanuló esetében a felvételi ered-

mények nem korreláltak a tanuló vagy a szülők elképzelésével, ők a rendes felvételi eljáráson 

kívül találtak maguknak középiskolát. 

11. Szülőkkel való kapcsolat 

A szülőkkel jelentősen beszűkült a kapcsolattartás lehetősége: a fogadóórákat és szülői megbe-

széléseket részben online tartottuk meg. Ugyanakkor az osztályfőnökök a szülőkkel telefonon, 

Messengeren keresztül is tartották a kapcsolatot. Általános tapasztalat, hogy a szülők egy része 

nem tudja/akarja használni a Krétát, így gyermekük tanulmányi előmeneteléről nem tájékozód-

nak; az ott közzétett információk nem jutnak el hozzájuk. Év végén már rendes (jelenléti) szülői 

értekezleteket tudtunk tartani, ahol előkészítettük a tanulmányi kirándulásokat, megbeszéltük 

az év végi feladatokat. 

12.  Ellenőrzési tapasztalatok 

Idén a BECS értékeléshez kapcsolódóan Pongráczné Krizmanits Mária óráját, dokumentumait, 

az általa tanított osztály munkáit ellenőriztük.  

13. Tervek, célkitűzések, javaslatok 

Szeretnénk az új fenntartói elvárásokhoz igazodva egy nyugodtabb légkört biztosítani az isko-

lában, s elérni, hogy jelentősen csökkenjen a lemorzsolódás. Kollégáim kérését tolmácsolom, 

amikor nagyobb fénymásolási keretet szeretnének kérni (például a 8.-os felvételi előkészítésé-

hez), s kérés az is, hogy a közismereti tárgyak (ha megoldható) ne a 7. órában legyenek. Pápai 

Andrea kérése, hogy az osztályfőnökök kaphassanak év elején egy 10.000 Ft-os keretet osz-

tálydekorációra. 
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Budapest, 2022. június 11. Pongráczné Krizmanits Mária  munkaközösség-vezető 

 

24.4. A német nyelvi és német nemzetiségi munkaközösség év végi beszámo-

lója  

A munkaközösség vezetője: Kisné Gopcsa Ágnes 

Tagjai: 

Balogh Rita 

Bakonyiné Berényi Teréz (jelenleg CsED-en) 

Főző Tamás 

Halász Erika 

Heimné Drenyovszky Barbara  

Kisné Gopcsa Ágnes 

Krén - Poroszka Jolán 

Palotainé Simon Ilona 

Pápai Andrea 

Papp Andrea Loretta 

Thor Claudia 

Vágóné Kovács Márta 

1. Az éves munkatervben tervezettek megvaló-

sulása 

 

Program Időpont  Megvalósulás 

-Új kollegákkal való ismerkedés, isko-

lánkkal, hagyományainkkal kapcsolato-

san beszélgetés 

2021. 

augusztus 
😊 

- Évnyitón az elsősök köszöntése, aján-

dékba „Schultüték”. 

 

-A Fővárosi Német Nemzetiségi Önkor-

mányzat tanévnyitója 

 

- NNÖP által meghirdetett rajzverseny, 

2022. naptár készítése:  

Téma: NÉMET NEMZETISÉGI 

KÉKFESTÉSZET 

-Teréznap: Baross Kindergarten 

 

 

-Oktoberfest, Projektnap a Csiliben 

 

szeptember  

1. 

 

24.  

17:00 

 

okt. 1. Baross óvoda 

 

okt. 8. 

 

okt. 9.17:00 

 

 

 

😊 

 

 

😊  

 

 

 

 

 

 

 
1.a + 1.c 
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NNÖP  

Balogh Rita 

2. a + c tánc 

 

-Márton-napi főpróba a Baross ovisok 

számára 

 

-Márton-nap:  

alsó tagozat 

1.c Lichtertanz 

2.a; 2. c; 4.c tánc  

3.c jelenet 

felső tagozat 

forgószínpad  

 

--Sisi szavalóverseny 

 

november     9. délelőtt 

 

  

november  

11. szerda 16:30 

 

 

 

 

 

 

november 17. 14:00 

 

 

 A 4. c 

osztály aján-

dékait azért 

átvittük az 

ovisoknak! 

 Köszön-

jük a gyors 

segítséget 

Mártának! 

 

 

Márton- jele-

net Vágóné 

K. M. 

 

 

-Advent Bécsben 

 

december  

  

 

☹ 

 

-Budapesti kisjelenetverseny 

 

-Színházlátogatás: Der kleine Prinz 

 

-Kerületi német nemz. vers- és próza-

mondó verseny az iskolában 

 

-Budapesti vers- és prózamondó verseny 

 

 

március 5. 

 

március 9. 

 

március 10. 

 

 

március 26. 

     2. c + 

6.c osztály 

 

    6.c 

 

 

 

 

-Kerületi német nyelvi verseny (online) 

 

- Regionális vers - és prózamondóver-

seny Mosonmagyaróváron 

- Locsolóbál 

 

április 25. 

 

április 28. 

 

április 30. 

 

 

 

5. - 6. 

7. - 8. 

 
 

 
 2.c; 4.c 

 

-Ausztriai tanulmányút 

-6. osztály német vizsga 

 

május 1 – 7. 

május 12. írásbeli, 

május 16. szóbeli 

 6.c + Pá-

pai Andi 
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2. Személyi feltételek alakulása 

Iskolánkban 17 csoportban zajlik német nemzetiségi oktatás kilenc német szakos tanítóval, ta-

nárral. 

Mivel alsótagozaton most csak három német tanítóval rendelkezünk, ezért négy felsős tanár is 

betanít 2. 3. 4. osztályba. 

Sok pedagógus hiányzott a járvány miatt, ami többlet energiát igényelt a helyettesítő tanároktól.  

 

3. Oktató-nevelőmunka eredményei: félévi tanulmányi eredmények, bukások, 

versenyeredmények 

 

Bukások: Búzás Ráhel 1.c, Pintér Nikolett 1.c, Tarcsafalvi Dénes József 2.c, Peller Szabolcs 

3.c, Fityó Ramóna 5.c, Kovács Fanni 7.c hiányzásai miatt nem osztályozható 

 

Versenyeredmények:  

Sisi versmondó verseny  

1. helyezett: Bachmann Dóra 5.c, Kollár Balázs 6.c; felkészítő: Főző Tamás, Pápai Andrea 

2. helyezett: Gulyás Réka, 6.c; felkészítő: Pápai Andrea 

 

- OKÉV nyelvi mérés 6. és 8. évfolya-

mon 

 

-Gálán fellépés 

 

-Országos német vers-és prózamondó-

verseny 

 

május  

 

 

május 20. 

 

május 27. 

 

 

 

 

 1.a; 1.c; 

2.a; 2.c; 3.c; 

4.c tánc; 

vers-és pró-

zamondó 

győztesek  
 

Nyári Eszter 

4.c  

-Berlini út 

-Színházlátogatás 2.a +2.c; 3.c; 4.c 

”Torzonborz, a rabló” 

 

-3. osztály német nyelvi vizsga 

 

-Juniális  

 

május 31 - június 2. 

 

június 8. 

 

június 9. 

 

június 11. 

 

 
 

 

 

   iskolánk 

udvarán 
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3. Szeili Nóra Emma 6.c; felkészítő: Pápai Andrea 

Katolikus iskolák német nyelvi versenye: 

1. helyezett: Szeili Nóra Emma 6.c; felkészítő: Pápai Andrea 

2. helyezett: Rápolti Benjámin 5.c; felkészítő: Pápai Andrea 

Kerületi német online nyelvi verseny 

5 - 6. évfolyam: 

1. Szeili Nóra Emma 6.c; felkészítő: Pápai Andrea 

2. Gulyás Réka 6.c; felkészítő: Pápai Andrea 

3. Csizmadia Bori 6.c; felkészítő: Pápai Andrea 

7- 8. évfolyam: 

1. Szabó Dániel 7.c; felkészítő: Krén- Poroszka Jolán 

2. Kiss Hunor Attila 7.c; felkészítő: Krén- Poroszka Jolán 

3. Vass Dávid Attila 7.c; felkészítő: Krén- Poroszka Jolán 

 

Iskolai, kerületi vers-és prózamondó verseny 

1-2. osztály 

Vers:  

1. Oláh Olívia, 2.c 

2. Szabó Ádám, 2.c 

3. Tóth Zoltán, 2.a 

felkészítő: Kisné Gopcsa Ágnes 

Próza:  

Yalcin Lili Asia, 2.c;  felkészítő: Kisné Gopcsa Ágnes 

3-4. osztály 

Vers:  

1.Illés Linda, 4.c 

2.Zsombori Bálint Dávid, 4.c 

3. Schumi Marcell, 3.c felkészítő: Vágóné Kovács Márta 

Próza:  

1. Nyári Eszter, 4.c 
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2. Németh Róza Ludovika, 4.c 

  felkészítő: Heimné Drenyovszky Barbara 

5-6. osztály 

Vers:  

1. Szeili Nóra Emma, 6.c; felkészítő: Pápai Andrea 

2. Bachmann Dóra, 5.c 

3. Nasi László Frederik, 5.c  

 

Próza: 

Gulyás Réka, 6.c; felkészítő: Pápai Andrea  

Kisjelenet verseny budapesti döntő: 

 

1.helyezett 

2.c; Oz, Der riesige Zauberer; felkészítő: Kisné Gopcsa Ágnes 

6.c; Der kleine Prinz; felkészítő: Pápai Andrea 

 

Vers-és prózamondó verseny budapesti döntő: 

1-2. osztály 

Vers: 

1. Oláh Olívia; felkészítő: Kisné Gopcsa Ágnes 

Próza: 

1. Yalcin Lili Asya; felkészítő: Kisné Gopcsa Ágnes 

 

3-4. osztály 

Vers: 

2. Illés Linda; felkészítő: Heimné Drenyovszky Barbara 

Próza: 

1. Nyári Eszter; felkészítő: Heimné Drenyovszky Barbara 

Nyári Eszter a regionáis versenyen 6. helyezést ért el! 

Gratulálunk a felkészítő tanároknak a munkáját! 

 

 „Belső”, iskolai vizsga: 
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Május, június hónapban a 3. és 6. osztályos tanulók „belső”, iskolai német vizsgát tettek mind 

írásban, mind szóban.  

Eredmények: 

3. osztály írásbeli: 63% 

                szóbeli: 74% 

6. osztály írásbeli: 78% 

                szóbeli: 88% 

 

4. Neveltségi szint 

 A német nemzetiségi osztályok általában átlagos vagy egy kicsit annál jobb neveltségi   szint-

tel rendelkeznek. 

 

5.  Lemorzsolódással kapcsolatos intézkedések, veszélyeztetettség 

    Rendszeres korrepetálással, differenciálással igyekszünk segíteni a lemaradókat.  

 

6. Tanórán kívüli tevékenységek, iskolai rendezvények, munkaközösségi programok 

- Oktoberfestet a Csiliben rendezte meg az NNÖP, ahol a 2. osztályosok is táncoltak. A 

pandémia miatti rendelkezések kissé feszültséget okoztak ugyan, de mindent összevetve a 

gyerekek, főleg a kisebbek nagyon jól érezték magukat. A mulatság végén közös tánco-

lásra is nyílt lehetőség, ami mindenképp remek kezdeményezésnek tűnik. (Lehetne a jövő-

ben ez kicsit hosszabb időtartamú.)  

- Márton- napi vigasság is jól sikerült. Az alsósok a tornateremben táncoltak, jelenetet ad-

tak elő. A felsősök forgószínpad-szerűen dolgozták fel e napot. Mindezek után az osztály-

termekben falatozhattak a diákok -idén sajnos csak boltban vásárolt ételekből-. Végül a 

kisgyermekek kedvence sem maradt el: a lámpás felvonulás!  

Köszönjük a felkészítő tanárok munkáját! 

- Karácsony osztálykeretben valósulhatott meg, de több alsós osztály szép műsorral ké-

szült, amit felvettek, elküldtek a szülőknek. A felsősök hagyományos módon ünnepeltek. 

- Az NHÁSZE is szervezett egy kis karácsonyi ünnepséget, ahol már iskolánk minden né-

metet tanító pedagógusa tag. 
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- A március, április főleg a versenyekről szólt, és igencsak büszkék lehetünk a továbbjutott 

diákok teljesítményére.  

- Idén a Sváb-bált az önkormányzat Csepelen rendezte meg, ahol iskolánkból a 2.c és a 4.c 

osztályosok táncoltak. Az óvodások és a gimnazisták mellett a már felnőtt korosztály is be-

mutatkozott óriási sikerrel. A színvonalas műsor mindenki tetszését elnyerte. 

A szervezők a fellépő gyerekeknek enni-innivalóval kedveskedtek. A vendégsereg élő ze-

nére táncolhatott. 

- Pápai Andrea tanárnő néhány 6. osztályos diákkal Ausztriában tölthetett öt napot, míg 

Főző Tamás tanárúr Németországban, Berlinben járt több 8. osztályos tanulóval, Mindkét 

tanulmányút jól sikerült. Reméljük, módunkban áll jövőre is elutazni német nyelvterü-

letre. 

- Nagy örömünkre színházlátogatáson is részt vehettünk. A 2.; 3.; 4. osztályok a „Hot-

zenplotz, der Räuber” című darabot nézték meg, míg a 6. c osztály a „Der kleine Prinz” 

előadást láthatták. Mindkét színmű nagy tetszést aratott a gyerekek és felnőttek körében. A 

Bethlen Téri Színház művészei iskolákhoz is kitelepülnek, igény esetén! 

-Iskolánk Gáláján nagyszabású táncprodukcióval készült Balogh Rita tanító: egyszerre 

táncolt az egész alsótagozat a Csili színpadán illetve a színpad előtti területen. Igencsak lát-

ványos előadás kerekedett belőle.  

A budapesti 1. és 2. helyezést elért tanulók ismét elszavalhatták a győztes verseiket, prózá-

jukat. 

- A június 11-én megrendezésre kerülő „Junialis” még előttünk áll.  

Az eddigiektől eltérően, most az osztályoké a főszerep, hiszen eladásra, zsűrizésre készül-

nek a szülők által készített finomságok. 

Szerencsésebbnek tartanánk, ha a régi, bevált gyakorlatnak megfelelően Oktoberfest alkal-

mával kerülne sor a sváb ételek elkészítésére, mivel ebben az időszakban már nagy me-

legre lehet számítani, illetve év vége közeledtével az iskolai teendők is szaporodnak, a szü-

lők, tanárok is fáradtabbak.  

8. Tankönyvvel kapcsolatos észrevételek 
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Alsó tagozatban a „Mein erstes…Deutschbuch” tankönyvcsaládot használjuk jobb híján. 

Szívesebben tanítanánk az „Alle machen mit” című könyvekből, de sajnos nincs fenn a tan-

könyvlistán. 

Felsőtagozat: A „Beste Freunde” sorozatból tanítunk (kiv. 8.c mérsékelten haladó cso-

portja, ott „Kon-Takt 2”). 

BF könyvekről megoszlanak a vélemények. Kevés a feladat a munkafüzetben heti 5 órára, 

ezért sok kiegészítést igényel. A tankönyvlistán szereplő tankönyvek közül még ez az elfo-

gadható. A választási lehetőség csekély. 

 

9. E-napló tapasztalatai, észrevételek 

Sokkal jobban működik, mint tavaly, azonban gyakori, a wifi -jel gyengesége. 

Továbbra sem tartjuk helyesnek a házi feladatok Krétába való beírását, elsősorban pedagó-

giai szempontok miatt. Az órán, a házi feladat önálló lejegyzése következetességre, feladat-

tudatra nevelne. Ha több a hiányzó, akkor természetesen bekerül a „Krétába” a lecke. 

 

10. Beadott pályázatok  

- A Német Nemzetiségi Önkormányzat Pesterzsébet rajzpályázatot hirdetett, amin a el is 

indultunk. Az alkotásokból szép kivitelű 2022-es naptár készült. A nyerteseket az NNÖP 

jutalomba részesítette. 

Díjazottak: 

Balog Nadin 2.c 

Roszpopa Orsolya 2.c 

Simonyi Tímea Milla 3.c 

Nyári Eszter 4.c 

Köszönjük a felkészítő pedagógusok munkáját! 

 

-Krén - Poroszka Jolán igazgatót felterjesztettük a „Német nemzetiségért” díjra, amit el is 

nyert. Gratulálunk hozzá! 

 

11. Beiskolázás 

A leendő elsősök számára 2021. őszén elindítottunk iskolakóstolgató foglalkozásokat.  

A leendő 1. osztályba (német nemzetiségi) 9 szülő íratta be iskolánkba gyermekét, ami az 

elmúlt évekhez képest igen csekélynek bizonyult. 
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A 8. c német nemzetiségi osztály beiskolázására is sor került, melyből többen német nyelvi 

gimnáziumban folytatják tanulmányaikat. 

 

12. Külső kapcsolatok 

Az NNÖP- vel szoros kapcsolatban áll iskolánk, negyedévenként eszmecserét folytatunk, a 

közös programokon részt veszünk. 

 

13. Szülőkkel való kapcsolat 

A német nemzetiségi osztályok szülői csoportjával általában jó kapcsolatot ápolunk, mivel a 

sok közös program során többet is találkozunk. Ezen szülők nagy része támogató, segítő-

kész.   

14. Ellenőrzési tapasztalatok 

Év elején a tanmeneteket ellenőriztem, Vágóné Kovács Mártánál, Főző Tamásnál órát láto-

gattam. Mindkét kolléga felkészült, motivált, kellemes légkört alakít ki tanítása során. 

A BECS keretén belül Pápai Andrea órát látogatott Kisné Gopcsa Ágnes tanítónőnél.  

NAT: 3. 4. 7.  osztály számára készítettük el.  

Ahol erre szükség volt, ott a kollégák minimumpróbákat írattak a gyerekekkel. 

 

15. Tervek, célkitűzések, javaslatok 

Jövőre a Nat helyi tantervét 4. 8. osztályára kell megírjuk, amit augusztusban megbeszélünk. 

 

Budapest, 2022. június 8.   Kisné Gopcsa Ágnes munkaközösség-vezető 
 

 

24.5. A testnevelés munkaközösség év végi beszámolója  

  

Ebben a tanévben a testnevelés órák szakszerű megtartását már nem nehezítette a járványügyi 

megszorítások. Az I. félévben néhány osztályban okozott lassabb haladást a covid megbetege-

dések miatt elrendelt karantén, valamint a hiányzók jelentős száma. Azonban az önkormányzat 

által biztosított korcsolya oktatást a jégpálya épületének tetejét megrongáló jégkár miatt ebben 

az évben nem tudtuk igénybe venni. Így a pénteki 4 alsós osztálynak és 3 felsős évfolyam óra-

rendi dupla óráinál kiszorultunk az udvarra, utcára.  
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Ez a helyzet tovább nehezítette a testnevelés órákon a valós szakmai munkát, így az iskola 

tornaterme, torna szobája, alagsori folyosója és udvara, ami már amúgy is korlátozottan alkal-

mas a mindennapos testnevelés órák céljaira, olyan terhelést kapott egy-egy időszakban, ami 

teljesen ellehetetlenítette az óratartást, így több alsós osztálynak nem is volt igazi testnevelés 

órája.  Sajnos ebben a helyzetben a korábban meghatározott éves munkatervnek megfelelően 

munkaközösségünk egyetlen tagja sem tudott haladni. Második félévben ezen enyhített a plusz 

úszás órák lehetősége, amit az alsós osztályok 12 óraszámban igénybe is vettek.   

A munkaközösség tagjai a tanév folyamán nem változtak, azonban 2 osztálynál hosszabb he-

lyettesítésre volt szükség betegség és magán jellegű szabadság miatt. Szerencsére a helyettesí-

téseket sikerült testnevelés szakos tanárokkal megoldani.  

A sportszertár szereinek frissítésére az idén nem érkezett támogatás a fenntartótól, nagy szükség 

lenne néhány újabb szer beszerzésére. 

Sajnos továbbra is a sportszertárban lévő régebbi és modern sportszereket van kolléga, aki egy-

általán nem használja, pedig a gyerekek nagyon élvezik egy-egy új mozgásforma megismerését. 

A vezetői ellenőrzések tapasztalatai, intézkedések (mit ellenőrzött, ennek tapasztalata, 

megtett intézkedés, ha volt ilyen) 

Ebben az évben 3 kolléga óráját sikerült megtekinteni. Mindhárman nagyon jól felkészült, szak-

mailag jártas kollégák. Az órák elérték céljukat, a gyerekek nagyon élvezték.  

Nevelő-oktató munka 

Neveltségi szint  

A diákok többségével jól lehet együtt dolgozni. 

Az idei évben azonban az 1-2. évfolyam neveltségi szintje alacsony. Az órák nagyrésze fegyel-

mezéssel folyik, sokszor ellehetetlenítve a normál óratartást. Nagyon sok a tettlegességig fajuló 

probléma, pofozkodás, rugdosódás, lökdösődés, dühkitörés. Ez helyzet a tanév második felére 

enyhült, nagyobb figyelmet tudtak a kollégák szentelni a szakmai munkára.   

Az idén is több tanuló bukik testnevelés tantárgyból. 

Tanulmányi- és sport teljesítmények eredményei 

A tanév elején megrendezett kerületi diákolimpia mezei futóversenyen várakozásunkat túltel-

jesítve tanulóink nagyrésze éremmel érkezett haza. Októberben ezt követte a kerületi diákolim-

pia labdarúgó versenye, ahol szintén dobogón állhattak csapataink, majd részt vettünk a buda-

pesti floorball diákolimpián. Sajnos ezután a járvány felerősödése miatt leállították a diákolim-

piai versenyeket. A délutáni sportfoglalkozásokat továbbra is megtarthattuk, így kosarasaink, 

röplabdásaink és focistáink továbbra is gyarapíthatták tudásukat. Ebben a tanévben évek óta a 

legtöbb gyerek járt a délutáni sportfoglalkozásra.  

Szerencsére a második félévben újra elkezdték szervezni a diákolimpiai versenyeket.  



József Attila Katolikus Nyelvoktató Német Nemzetiségi Általános Iskola      2021/2022. tanév végi beszámoló 

67 

 

NÉV OSZTÁ
LY 

SPORTÁG VERSENYSZÁ
M 

TERÜLET HELYEZÉS 

Szabó Ádám 2.c mezei futóver-

seny 

I.kcs - egyéni kerületi di-

ákolimpia 

1. 

Csépke Zsombor 2.c mezei futóver-

seny 

I.kcs - egyéni kerületi di-

ákolimpia 

3. 

Nádas Zsófia 2.c mezei futóver-

seny 

I.kcs - egyéni kerületi di-

ákolimpia 

2. 

Csépke Norbert 5.c mezei futóver-

seny 

III.kcs - egyéni kerületi di-

ákolimpia 

2. 

Halász Gréta 5.b mezei futóver-

seny 

III.kcs - egyéni kerületi di-

ákolimpia 

3. 

Magyari Bianka 8.b mezei futóver-

seny 

IV.kcs - egyéni kerületi di-

ákolimpia 

1. 

Szalai Luca 8.b mezei futóver-

seny 

IV.kcs - egyéni kerületi di-

ákolimpia 

2. 

Szabó Ádám 2.c, Csépke Norbert 2.c, 
Gyuricza Ákos 2.c, Andrási Áron 2.a, 
Koncz Botond 2.a  

I.kcs mezei futóver-

seny 

csapat kerületi di-

ákolimpia 

1. 

Nádas Zsófia 2.c, Roszpopa Orsolya 2.c, 
Nagy Fruzsina 2.c, Balog Nadin 2.c Balogh 
Bernadett 2.c 

I.kcs mezei futóver-

seny 

csapat kerületi di-

ákolimpia 

2. 

Zsombori Bálint 4.c, Lehoczki Henrik Zol-
tán 4.c, Kis Norbert 4.a, Varga Bálint 3.c, 
Kiss András 4.c 

II.kcs mezei futóver-

seny 

csapat kerületi di-

ákolimpia 

3. 

Kósa Timea 4.a, Nyári Eszter 4.c, Nasi 
Edit 3.c, Ölvedy Kitti Hanna 5.b, Bakó Ti-
mea 4.b 

II.kcs mezei futóver-

seny 

csapat kerületi di-

ákolimpia 

3. 

Csépke Zsombor 5.c, Gy. Nagy Tamás 
6.c, Molnár Levente 6.c, Olaszi Olivér 6.c, 
Szabó Dániel 6.c 

III.kcs mezei futóver-

seny 

csapat kerületi di-

ákolimpia 

2. 

Halász Gréta 5.b, Molnár Laura 6.c, Bach-
mann Dóra 5.c, Udvarhelyi Lia 6.b, Buzás 
Armilla 6.b 

III.kcs mezei futóver-

seny 

csapat kerületi di-

ákolimpia 

2. 

Magyari Sándor 8.b, Ladányi Dávid 8.b, 
Pintér Kristóf 8.c, Kádár Balázs 8.b, Balázs 
József 7.a 

IV.kcs mezei futóver-

seny 

csapat kerületi di-

ákolimpia 

2. 

Magyari Bianka 8.b, Szalai Luca 8.b, Tóth 
Viktória 6.b, Skrván Imola 7.b, Rajnai Lili 
7.b 

IV.kcs mezei futóver-
seny 

csapat kerületi di-
ákolimpia 

2. 

Szentpáli Kitti 5.c evezés 1x - III.kcs országos di-

ákolimpia 

nincs 

Szabari Menyhért 5.c evezés 1x - III.kcs országos di-
ákolimpia 

nincs 

Kádár Balázs 8.b asztalitenisz IV.kcs - egyéni kerületi 3. 

Szabó Balázs, Szalai Botond, Szalai Bánk, 
Székely-Sipos Csanád 8.b 

  asztalitenisz II.kcs, III.kcs - 

egyéni 

kerületi nincs 

Vaida Larisa 5.c karate III.kcs  országos nincs 
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Szabó Ádám 2.c, Csépke Norbert 2.c, 
Csipkés István Kevin 2.b, Csipkés Olivér 
Szantiágó 2.b, Andrási Áron 2.a, Papp Hu-
nor 2.a 

I.kcs labdarúgás csapat kerületi di-
ákolimpia 

3. 

Huve Alex 4.a, Veréb Kevin 3.c, Lehoczki 
Henrik Zoltán 4.c, Kis Norbert 4.a, Varga 
Bálint 3.c, Kovács Patrik 4.c, Szőlősi 
László 4.c  

II. kcs labdarúgás csapat kerületi di-

ákolimpia 

3. 

Magyari Sándor 8.b, Baky Olivér 8.b, Óvári 
Gyula Odin 8.b, Balog Dániel 8.b, Jaksa 
Balázs 8.b, Kádár Balázs 8.b 

IV.kcs labdarúgás csapat kerületi di-

ákolimpia 

2. 

Buzás Liliána 8.b mezei futóver-

seny 

IV.kcs - egyéni Bp - diák-

olimpia 

38 / 56 

Magyari Bianka 8.b mezei futóver-
seny 

IV.kcs - egyéni Bp - diák-
olimpia 

19 / 56 

Szalai Luca 8.b mezei futóver-

seny 

IV.kcs - egyéni Bp - diák-

olimpia 

24 / 56 

Rácz Barbara 8.c mezei futóver-

seny 

IV.kcs - egyéni Bp - diák-

olimpia 

45 / 56 

Tóth Viktória 6.b mezei futóver-

seny 

IV.kcs - egyéni Bp - diák-

olimpia 

46 / 56 

Csépke Zsombor 5.c mezei futóver-
seny 

III.kcs - egyéni Bp - diák-
olimpia 

46 / 94 

Jakab Dávid 5.b mezei futóver-

seny 

III.kcs - egyéni Bp - diák-

olimpia 

73 / 94 

Buzás Armilla 6.b mezei futóver-

seny 

III.kcs - egyéni Bp - diák-

olimpia 

37 /93 

Halász Gréta 5.b mezei futóver-

seny 

III.kcs - egyéni Bp - diák-

olimpia 

26 / 93 

Molnár Laura 6.c mezei futóver-
seny 

III.kcs - egyéni Bp - diák-
olimpia 

61 / 93 

Udvarhelyi Lia 6.b mezei futóver-

seny 

III.kcs - egyéni Bp - diák-

olimpia 

70 / 93 

32 csapat   történelmi vir-

tuális váltófutás 

  Bp 2. 

Balogh József 7.a, Magyari Bianka 8.b, 
Kertész Dominik 8.c, Ladányi Dávid 8.b, 
Magyari Sándor 8.b, Dudás Tamás 8.c, Ki-
rály Ákos 8.c,  

  Fáklyás futás csapat kerületi di-

ákolimpia 

2. 

Kurucz Roland 7.c, Vass Dávid 7.c, 
Csépke Zsombor 5.c, Szabó Dániel 6.c, 
Jakab Dávid 5.b, Olaszy Olivér 6.c, Gy-
Nagy Tamás 6.c 

III.kcs labdarúgás csapat kerületi di-

ákolimpia 

4. 

Kass Tamás 6.c, Olaszy Olivér 6.c, Hor-
váth Kristóf 6.c, Talán Martin 6.c, Molnár 
Levente 6.c, Nasi László 5.c 

III.kcs floorball csapat Bp diák-

olimpia 

5. 

Ladányi Dávid 8.b úszás hát Bp diák-

olimpia 

2. 
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Ladányi Dávid 8.b úszás gyors Bp diák-
olimpia 

12. 

Kovács Levente 4.c úszás hát Bp diák-

olimpia 

11. 

Kovács Levente 4.c úszás gyors Bp diák-

olimpia 

16. 

Puhra Anikó 7.c ergométer 500m országos di-

ákolimpia 

6. 

Skrván Imola 7.b ergométer 500m országos di-
ákolimpia 

9. 

Szentpáli Kitti 5.c ergométer 500m országos di-

ákolimpia 

9. 

Gy. Nagy Tamás. 6.c, Talan Martin 6.c, 
Molnár Messner M. 6.b, Szabó Balázs 6.b, 
Molnár Levente 6.c, Szabó Dániel 6.c, 
Szalai Botond 6.b, Rövid Dominik 6.b, 
László Szabolcs 6.b 

3.kcs RÖPLABDA fiú BP. 

DIÁKOLI

MPIA 

3. 

Kiss István 6.a, Mollnár Messner 6.b, 
László Szabolcs 6.b, Szabó Balázs 6.b, 
Szalai Botond 6.b, Gy-Nagy Tamás 6.c 

3.kcs röplabda csapat XX.ker. 2. 

Magyari Sándor 4.kcs sakk   XX.ker. 1. 

Skrván Imola 7.b, Dudla Zsófia 7.b, Rajnai 
Lili 7.b, Tóth Viktória 6.b, Linter Fanni 6.b, 
Kovács Katica 7.b, Földvári Sára 8.c, Birta-
lan Bianka 6.a 

4.kcs röplabda csapat XX.ker. 4. 

Buzás Armilla 6.b, Tóth Viktória 6.b, Ud-
varhelyi Lia 6.b, Temesvári Zita 5.b, Ladá-
nyi Judit 5.b, Halász Gréta 5.B, Papp Ro-
zina 4.c, Marosfalvi Gabi 4.c  

3.kcs kosárlabda csapat XX.kerület 2. 

Magyari Bianka 8.b, Szalai Luca 8.b, Czi-
ger Jázmin 8.b, Cseh Eszter 8.b, Buzás Li-
liána 8.b, Buzás Armilla 6.b, Tóth Viktória 
6.b 

4.kcs kosárlabda csapat XX.kerület 1. 

Samu Domonkos 5.c, Ángyán Tamás 5.c, 
Dremmel Sámson 5.c, Hucker Miklós 5.c, 
Nasi lászló 5.c, Jung Zalán 5.b, Lehoczki 
Henrik 4.c, Tótik András 4.c, Zsombori Bá-
lint 4.c 

3.kcs kosárlabda csapat XX.kerület 3. 

Samu Domonkos 5.c, Ángyán Tamás 5.c, 
Dremmel Sámson 5.c, Nasi lászló 5.c, 
Jung Zalán 5.b 

felsős kosárlabda csapat Pünkösdi 

kupa 

2. 

Buzás Armilla 6.b, Temesvári Zita 5.b, 
Tóth Viktória 6.b, Udvarhelyi Lia 6.b, Ha-
lász Gréta 5.b 

felsős kosárlabda csapat Pünkösdi 

kupa 

1. 

Lehoczki Henrik 4.c, Gulyás Zalán 4.c, 
Hutkai Gergő 4.c, Tóth Gergő 4.c, Portik-
Szabó Ákos 4.c, Tótik András 4.c, Zsom-
bori Bálint 4.c, Szomolányi Patrik 4.b, Ka-
pocsy Marcell 4.c, Szalai Bánk 3.b, Kovál-
Túróczi Róza 3.b, Amenoo Andrews 3.b, 
Lehoczki Lora 3.c, Molnár Maja 3.c,  

2.kcs kosárlabda csapat Pünkösdi 
kupa 

1. 
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Halmosi Milán 1.c, Lehoczki Albert 1.c, 
Tóth Szebasztián 1.a, Sedlacsek Gergő 
1.b, Koncz Botond 2.a, Tóth Zoltán 2.a,  

1.kcs   csapat Pünkösdi 
kupa 

2. 

Lehoczki Henrik 4.c, Szöllősi László 4.c, 
Skorka Dóra 4.c, Papp Rozina 4.c, Ölvedy 
Kitti 5.b, Tótik András 4.c, Gál Ferenc 4.a, 
Néma Levente 4.a, Temesvári Zita 5.b, Ko-
vál-Túróczi Róza 3.b, Németh Róza 4.c, 
Gubrán Emese 4.c, Zsombori Bálint 4.c, 
Portik-Szabó Ákos 4.c,  

2.kcs partizán labda csapat XX.kerület 1. 

Szabó Dániel 6.c, Gy-Nagy Tamás 6.c, Ta-
lan Martin 6.c, Molnár Levente 6.c, Horváth 
Kristóf 6.c, Molnár Laura 6.c, Szeili Nóra 
6.c, Kiss István 6.a, Buzás Armilla 6.b, Ud-
varhelyi Lia 6.b, Tóth Viktória 6.b, Linter 
Fanni 6.b, Halász Gréta 5.b 

3.kcs partizán labda csapat XX.kerület 4. 

Balog Dániel 8.b, Baky Olivér 8.b, Óvári 
Gyula 8.b, Eyassu Zakariás 8.b, Sedlacsek 
Péter 7.b, Magyari Sándor 8.b, Deák Krisz-
tofer 8.b, Kertész Dominik 8.c 

4.kcs labdarúgás csapat EKIF torna 

Esztergom 

9. 

 

Voltunk fáklyás futáson, úszni, sakkozni, röplabdázni, kosarazni, ergométerezni, partizán lab-

dázni budapesti és kerületi versenyeken, nagyon jó eredményeket értek el a gyerekek.  

Bízunk a folyamatosságban és aki korábban járt alsóban hozzánk sportolni, annak megmarad 

majd felsőben is a sportolás iránti igénye és a jövőben egyre nagyobb létszámú felsős sportolói 

közösséget építhetünk ki. Ez a sok kiváló teljesítmény, sok vidám, mosolygós elégedett, boldog 

gyermek látványa megerősít bennünket, hogy jó irányba haladunk.   

Mindennapos testmozgás biztosítása 

Normál esetben is a mindennapos testmozgás igen nehezen kivitelezhető az infrastruktúra hiá-

nyosságai miatt. Továbbra is kb. 460 gyermek napi testnevelés óráját 1 kiméretű tornateremben 

és 1 tanteremnyi tornaszobában kellene megoldani. Így volt, hogy alsós óra az osztály tanter-

mébe lett kiírva, vagy több osztály tanulója az udvarra szorult ki. Ezen helyzeten enyhített volna 

a kötelező úszás és korcsolya oktatás, (itt jegyezném meg, hogy a jelenlegi korcsoportok meg-

szabása ezen oktatásra nem az életkori igényeket, sajátosságokat figyelembe vevők) azonban, 

hogy nem tudtuk megkezdeni a önkormányzat által biztosított korcsolya oktatást, voltak olyan 

napok, amikor teljesen ellehetetlenült a testnevelés oktatás. Ez a helyzet az alsóbb osztályoknál 

a második félévben az plusz úszás miatt valamennyire enyhült. 

Diáksport 

Az idei tanévben a kosárpalántás gyerekek nagyobb részét sikerült bevonni egyesületi szintű 

sportolásba. Elindultunk az U11, U12-es hivatalos MKOSZ bajnokságban, ahol a meccsek hét-

végén vannak. Nagyon szeretik a gyerekek, nagy előrelépés nekik a korábbi szintű sportoláshoz 

képest. A kisebb korosztály is negyedéves bontásban fog versenyezni más csapatokkal. A szü-

lők részéről nagyon nagy támogatást kapunk a hétvégi meccseknél a gyerekek szállításában, 

versenyeztetésében, ők is nagyon lelkesek. 
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Az idei tanévben szintén egyesületi keretek között elindult az alsósoknak a labdarúgás heti 1 

alkalommal, majd negyedévente versenyeken vettek részt. Erre is nagy az érdeklődés a gyere-

kek körében.  

Idéntől a felsős tanulóink is heti rendszerességgel 2 délután is tudnak röplabdázni. Itt a tanév 

eleji alacsonyabb látogatottság a második félévre megnövekedett, nagy a lelkesedés a körükben 

a röplabda iránt. 

Alsós tanulóink nagyon nagy része délutáni sportfoglalkozásokra jár. Ez a létszám a kor előre-

haladtával korábban jelentősen csökken. Bízunk benne az évek óta tartó sportfoglalkozásnak és 

iskolán kívüli versenyeken való megmérettetés hatására a felsőben is meg tudjuk tartani a na-

gyobb létszámú iskolai sportoló közösséget. 

   

Tanórán kívüli tevékenységek 

Alsósoknak: kosárpalánta, foci 

2.kcs – U11-es kosárlabda bajnokság 

3.kcs – U12-es kosárlabda bajnokság 

Felsősöknek: röplabda, külsős sportklubbok által nyújtott lehetőségek 

Iskolai sportkör  

nap program tanár 

kedd, csütörtök 

hétfő 

kosárpalánta 

ülőröplabda, kosárlabda 

Lugosi Márta 

szerda, péntek röplabda 

foci 

Molnár Dániel 

 

Iskolai rendezvények, munkaközösségi programok 

Ötletként felmerült egy sportnap megrendezése májusban, azonban elhalasztottuk a következő 

évre. 

Az idén is volt városvédő virtuális váltófutás, ahol Budapest második legjobbjai lettünk.   

Az idén először vettünk részt 2 egyházi iskolák által rendezett sportversenyen (pünkösdi kosár-

labda torna, esztergomi labdarúgó torna). 

Ebben a tanévben is volt évnyitó és évzáró kerékpározás. 
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A tavalyihoz hasonlóan az idén is lesz 2 hét sporttábor az iskolában. 

Szülőkkel való kapcsolat 

A testnevelés órákat és a sportfoglalkozásokat illetően a szülők többségével jó a kapcsolat. 

Amennyiben segítségre szorulunk, mindig számíthatunk rájuk, többségében értékelik testneve-

lők munkáját. 

Pályázatok írása, megvalósítása 

Az idén nem indultunk pályázaton. 

Külső kapcsolatok (más iskola, önkormányzat, egyéb szervezetek) 

Magyar Kosárlabda Szövetség, TF Budapest sportegyesület – Kosárpalánta program 

Vörösmarty Mihály Református Ált. Isk. XX.ker. - kosárlabda 

ESMTK – labdarúgás 

Tervek, célkitűzések, javaslatok, kérések a jövő tanévre 

Javaslatok:  

- A külsős iskolán kívüli versenyeken való indulásnál szükség lenne egy szabályrendszert 

kidolgozni az iskola részéről a kikérőket illetően, illetve a sportolást támogató magatar-

tásért cserébe a szülőkkel és diákokkal szembeni elvárást illetően. 

- Javasolnánk a 7-8-os tanulók óráinak kora délutáni tömbösítését, az 5-ből legalább 2 

órát. 

- Szakmailag nagyon fontos lenne, ha alsóbb évfolyamoknál a testnevelést alsós tanító-

nénik helyett testnevelő tanárok oktassák. 

- Úszásnál az 5-es fiúk menjenek ősszel, a lányok tavasszal (kedvezőbb az időjárás a ned-

vesen maradt hosszú hajak miatt tavasszal) 

- Úszásnál ne reggeli időpontokban menjünk az uszodába. 

- Legyen külön sportnap, ahol az Attila-futást is megrendezhetnék a DÖK nappal ellen-

tétben. 

Tervek/célkitűzések: 

- lehetőség szerint a lehető legtöbb gyereket versenyeztetni  

- a felsős tanulókból egy versenyen indítható röplabda csapat építése 

- pályázatokon indulni 
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- kollégák motiválása a színes, változatos óratartásra bemutatókkal, fő vonulatként meg-

jelölve az alsós gyerekek minőségi fejlesztése 

- minél több bemutató óra megtartása 

- új háziverseny elindítása (dodgeball, streatball, 3-3-as röplabda) 

- jó hírnevét kelteni az iskolának 

- a lehető legjobb eredményeket elérni a versenyeken 

Nagyon nagy szükségünk lenne 3 db új udvarra is kivihető ping-pong asztalra (jelenleg 1db 

törött és 1 darab igen régi instabil asztalunk van), új ping-pong ütőkre, dodgeball labdákra, a 

2db bordásfalra akasztható kosárpalánk falra való felfúrására (jelenlegi állapotában nem hasz-

nálható). 

Jövő évi mk. vezető személyére javaslat: Nem tervezünk változtatást. 

Budapest, 2022.06.10.                                   Lugosi Márta testnevelés mk. vezető 

 

24.6. Beszámoló a tanévben végzett gyermekvédelmi tevékenységről 

Az idei tanév nem mondható eseménytelennek gyermekvédelmi szempontból Az előző évekkel 

összehasonlítva meglehetősen sokszor kellet intézkedni apróbb, és jelentősebb ügyekben is.  

Rendszeres gyermekvédelmi támogatás. A HH és HHH. tanulók.  

Örvendetes, hogy a rendszeres gyermekvédelmi segélyben részesülők száma csökkent, ily mó-

don a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyerekek száma is némiképpen. Jelenleg 

rendszeres gyermekvédelmi támogatásban alsó tagozaton 23 gyerek, felső tagozaton 12 tanuló 

részesül.  

19 fő hátrányos helyzetű 6 pedig halmozottan hátrányos helyzetű. 

Veszélyeztetett tanulók:   

Tanulási, környezeti, egészségügyi vagy szociális körülményeik miatt 158-an tartoznak a ve-

szélyeztetettek közé. A pandémiás helyzetre való tekintettel a kormány meghosszabbította mind 

a rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesülők mind a hátrányos és halmozottan hát-

rányos helyzetű tanulók határozatának lejárai határidejét. Feladataink közé tartozik, hogy rend-

szeresen felülvizsgáljuk a támogatások határidejét, és figyelmeztessük a szülőket a lejárat kö-

zeledtére, hogy idejében intézkedhessenek. 

Agresszió:  

A gyerekek között a verbális és a fizikai agresszió ritkábban fordult elő ebben a tanévben az 

előző évekhez képest, ami nagyon örvendetes. Sajnos a gyerekek a médiából esetleg otthonról 
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hozott minta szerint próbálják akaratukat a társaikra rákényszeríteni. Felgyorsult világunkban 

egyre nehezebben tolerálják a nehézségeket, türelmetlenek alig van kitartásuk, hamar feladnak 

mindent. Az iskola pedagógusai példamutatással igyekeznek befolyásolni a tanítványaikat, 

hogy a társadalmilag elfogadott elvárásokat megismerjék, és magukévá tegyék. Ez sajnos nem 

mindig sikerül.   

Hiányzás:  

Folyamatosan jelentkező, és egyre nagyobb méreteket öltő problémánk a hiányzás. Nem-

csak a nagyszámú igazolt hiányzások, hanem az igazolatlan hiányzások is. Sajnos ez utóbbiból 

az idei év rekordot döntött, hiszen volt 1 olyan tanulónk, aki a tanévben csak 3 napot töltött az 

iskolában.   

Rajta kívül többen nem tudták igazolni hiányzásaikat, a jelentési kötelezettséggel járó 

határt idén többen érték el mint tavaly.  

Különösen az 1-6 osztályban gyakori, hogy a gyerekek, bár orvosi igazolással, de rend-

kívül sokat vannak távol. Nagyon gyakran a szülők elmulasztják jelentési kötelezettségüket, 

nem tudjuk, hogy miért hiányzik a gyermek az iskolából. Úgy gondolják, ha beteg a gyermekük, 

elegendő csak az igazolást beküldeni, ha már egészséges. A másik probléma a hiányzásokkal, 

hogy a beteg gyerekek nem kérik el a leckét társaiktól, ezért lemaradnak a tanulmányaikkal.  Ez 

inkább a felső tagozatra jellemző, de előfordul már az alsó tagozaton is.  Az idei tanévben sajnos 

az első évfolyamon is nagyon sok hiányzás volt így több tanuló nehezen teljesítette a minimum 

követelményt és a szülő nem szerette volna az osztály ismétlését, ami miatt a jövő évben bizto-

san több bukás lesz az évfolyamon.  

 Gyermekjóléti Szolgálat  

Az idei tanévben 32 alkalommal kértek pedagógiai szakvéleményt iskolánk tanulóiról, több-

nyire a Gyermekjóléti Szolgálat, de gyámhatóság is. Ezeket a szakvéleményeket minden eset-

ben határidőre elkészítettük. Rendszeresen egyeztetünk az osztályfőnökkel a szaktanárokkal a 

véleményt illetően.  

Hetente egyeztettünk Kovács Gyulával a szociális gondozóval minden fontosabb ügyben 

többször tárgyaltunk.  Esetmegbeszéléseket tartottunk a szolgálat munkatársaival, a gyermek-

védelmi felelősön kívül az osztályfőnökök is egyeztetett a munkatársakkal.  Egyébként pedig 

nem biztos, hogy ez a legmegfelelőbb probléma megoldó intézkedés. A tapasztalatok azt mu-

tatják, hogy ígéretek vannak, de érdemi változások nem. Időnként szinte feleslegesnek tűnik a 

megbeszélés, hiszen elbeszélnek egymás mellett a résztvevők. Írjuk a pedagógiai véleményt, 

kérjük a segítségüket, ők kimennek, leírják, hogy egyeztettek, de semmi változást nem tapasz-

talunk.  

Már évek óta jelezzük a beszámolókban, hogy a gyermekjóléti szervek és az iskolák kö-

zött egyoldalú az információ áramlás. Általában csak véletlenül derül ki, ha valamelyik diákun-

kat védelembe veszik. Jó lenne, ha tájékoztatást kapnánk arról, hogy miért kell szinte heti rend-

szerességgel különböző pedagógiai véleményeket írnunk, a feltett kérdésekre legjobb tudásunk 
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és meggyőződésünk szerint válaszolni. Visszajelzést pedig csak ritkán kapunk, vagy ha igen az 

is számunkra meglepő, és a szülőt minden esetben védelmező.  

Több alkalommal is előfordult, hogy az iskolában, osztályfőnöki óra keretében előadó, 

vagy probléma megoldó foglalkozás keretében igyekeztek feltárni egy-egy, az osztályban preg-

nánsan jelenlévő konfliktus okait, és annak kezelését. 

 „Arizona” programhoz 

A programot iskolánk évek óta alkalmazza és az idei év második felében már alig volt tanuló, 

akit ki kellett ide küldeni.  Ez a hely a lecsendesedés helye, s egyben elősegíti azoknak a mun-

káját, akik szeretnének tanulni és tanítani az iskolában.  

Tanulóink ebben a tanévben kevesebb időt töltöttek az Arizona helyiségben.  

Havi átlagban 5-6 órával számolhatunk  

Kapcsolat a szülőkkel:  

A szülőkkel való közvetlen kapcsolattartás nagyon fontos, hogy a felmerülő kérdésekben 

egyességre jussunk, és közösen, több oldalról, azonos elvek alapján segítsük a gyermekeket 

szociális beilleszkedésükben. Több alkalommal is családi fogadót tartottunk, mert eredménye-

sebb a beszélgetés, ha maga a tanuló is részt vesz azon.  A gyermekvédelmi felelős ilyenkor 

mediátorként van jelen, segít a helyes út megtalálásában 

Különösen szükséges, hogy magunk mellé tudjuk állítani azokat a szülőket, akik az iskola 

értékrendjét nem tartják mérvadónak. Ők más normák és más szokások szerint élnek.  

Gyakran nyelvi nehézégekkel is küszködnek és gyakran a rasszizmust kiáltva tiltakoznak. 

Nagyon nehéz a velük való eredményes együttműködés.  Iskolánk tanulóinak zömére azonban 

a jó magaviselet, a társadalmi normákhoz való alkalmazkodás jellemző. Kivételek persze ter-

mészetesen vannak.  

Neveltségi szint  

Sajnos a gyerekek neveltségi szintje egyre alacsonyabb. Ebből is sok konfliktus adódik a 

gyerekek között is, és a tanárokkal is. A más normák szerint való élés komoly problémákhoz 

vezet. Ez persze társadalmi jelenség, itt az iskolában talán kissé mérsékelni tudjuk a szokások 

erejét, gyökeresen megváltoztatni azonban nem. 

 Feladatunk, hogy minél élhetőbb, toleráns, de semmiképpen mindent megengedő kör-

nyezetet teremtsünk, ahol érdemes jól dolgozni, mert az eredményeket, elismerik.  

Változtatni szeretnénk az otthonról motiválatlan diákok tanulási hozzáállásán, neveltségi 

szintjén is. Eredményeink hullámzóak e téren, de nem adjuk fel. 

SNI tanulók:  
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 Szerencsésnek mondhatjuk magunkat, hogy van egy állandó gyógypedagógusunk. Állandó jó 

a kapcsoltat az osztálytanítókkal és a közös fejlesztés mindig eredményes. Teljes állásban fog-

lalkozik a tanulókkal. Most, amikor egyre több az iskolákban az integrált, inkluzívan nevelt 

gyermek ez különösen fontos. 

Lelki sérülés:  

A jelen helyzet ,ami a környező országokban, illetve a világban történik, rányomja bélyegét 

gyermekeink lelki világára. Nagyon fontos a pszichológus jelenléte az iskolában, ő beszélget a 

gyerekkel a szülővel és segít a kudarcot, traumát feldolgozni.  

Fegyelmező intézkedés  

A félév során 1 fegyelmi tárgyalást igénylő rendbontás történt. A házirendet megszegő tanuló-

inkkal szemben 2 esetben történt rendezvénytől való eltiltás és több esetben igazgatói megro-

vás.  

Összegzés:  

A fentiekből is látható, hogy milyen sokrétű, szerteágazó munkát végeztünk az elmúlt 

tanévben, ami egész embert kívánna. ezért szükséges lenne újra visszaállítani a független gyer-

mekvédelmi felelős státuszt az iskolákban. 

Budapest, 2022. június 10.       Papp Andrea Loretta igh. 

 

24.7. Beszámoló a tanévben végzett múzeumpedagógiai tevékenységéről 

A 2021-2022-es tanév bővelkedett múzeumpedagógiai programokban. Az előző két év karan-

ténos időszakának elmaradásait igyekeztünk bepótolni az első félév során, ezért történhetett 

meg az, hogy ebben a tanévben ősszel is és tavasszal is volt Lovagavatás a Magyar Nemzeti 

Múzeum „Lovagkirályok kora” termében.  A rendezvény lebonyolításában komoly segítséget 

jelentett a  8. c tanulóinak közreműködése. Személy szerint nekem azért is nagyon fontos volt 

tanítványaim tevékeny részvétele az eseményen, mert hamarosan elhagyják iskolánkat. Név 

szerint: Horváth Flóra, Kovács Júlia, Tóth Dorka Sára, Ivák-Tokody Dávid voltak a segítőim 

az őszi eseményen. 

Alig kezdődött meg a tanév, és már szeptember 16-án sikerült megtartanunk az előző évek során 

elmaradt Lovagavatásokat. A 6. a, b, c osztályok már másfél, az 5.c-sek pedig fél évet vártak 

erre az eseményre. Bár ekkor még nem került aláírásra a Magyar Nemzeti Múzeum és a József 

Attila Katolikus Nyelvoktató Német Nemzetiségi Általános Iskola között az együttműködési 
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megállapodás, de a múzeum már biztosította a feltételeket: a helyszínt és a lovagjelöltek belé-

pését ingyen, a kísérők pedig a belépők árához képest (2600 Ft/fő)  jelképes 1000Ft-ot fizettek. 

A múzeum munkatársai segítséget nyújtottak a lebonyolításban. 

2022. május 4-én pedig a 4.b és c osztály avatására került sor, ahol szintén a 8.c osztály dámái: 

Horváth Flóra, Kovács Júlia, Tóth Dorka Sára segédkeztek. 

A lebonyolításban Szepesházyné Kurimay Ágnes nyugdíjas kolléganőm szerzett elévülhetetlen 

érdemeket. Kosákné Antoni Mariann a felkészítő munkát segítette. Szepesházy Imre avató lo-

vagként működött közre, Kovács Gergely pedig az avató lovag munkáját segítette és köszöntő 

beszédével emelte a rendezvény színvonalát. 
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A 2021/22-es tanév múzeumlátogatásainak kimutatása: 

Időpont 
Résztvevő 

osztály 
Múzeum Foglalkozás Kísérő pedagógusok 

2021. szept-

ember 

3. c Magyar Nemzeti 

Múzeum 

1.osztályos program zá-

rása -Lovagkirályok kora 

Palotainé Simon Ilona 

Kosákné Antoni Mariann 

Vágóné Kovács Márta 

2021. szept-

ember 

2. a Magyar Nemzeti 

Múzeum 

1.osztályos program zá-

rása -Lovagkirályok kora 

Palotainé Simon Ilona 

Kosákné Antroni Mariann 

Lászlóné Molnár Márta 

2021.  

október 

2. c Magyar Nemzeti 

Múzeum 

1.osztályos program zá-

rása -Lovagkirályok kora 

Palotainé Simon Ilona 

Kosákné Antoni Mariann 

Kisné Gopcsa Ágnes 

2021.  

október 

2. b Magyar Nemzeti 

Múzeum 

1.osztályos program zá-

rása -Lovagkirályok kora 

Palotainé Simon Ilona 

Kosákné Antoni Mariann 

2021. 

október 

6. b Magyar Nemzeti 

Múzeum 

Luxemburgi Zsigmond 

és kora 

Asquuiné Papp Klára 

2021. 

október 

7.  b Magyar Nemzeti 

Múzeum 

A Seuso-kincs Asquuiné Papp Klára 

2021.  

november 

3. b Budapesti  

Történeti 

 Múzeum 

2. osztályos program zá-

rása - 

Zsigmond király és kora 

Palotainé Simon Ilona 

Kosákné Antoni Mariann 

Kurta Terézia 

2021. 

november 

3. c Budapesti  

Történeti 

 Múzeum 

2. osztályos program zá-

rása - 

Zsigmond király és kora 

Palotainé Simon Ilona  

Kosákné Antoni Mariann 

Vágóné Kovács Márta 

2021. 

november 

4.b Budapesti  

Történeti  

Múzeum 

3. osztályos program zá-

rása -Mátyás király és 

kora 

Palotainé Simon Ilona  

Kosákné Antoni Mariann 

Fentné Fodor Éva 

2021.  

november 

4.c Budapesti  

Történeti  

Múzeum 

3. osztályos program zá-

rása -Mátyás király és 
kora 

Palotainé Simon Ilona  

Kosákné Antoni Mariann 

Tóth Márta 
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Időpont 
Résztvevő 

osztály 
Múzeum Foglalkozás Kísérő pedagógusok 

2021.  

december 

4.b Magyar Nemzeti 

Múzeum 

Törökvilág Magyarorszá-

gon  

- feladatlapos múzeumlá-

togatás 

Palotainé Simon Ilona 

Kosákné Antoni Mariann 

Fentné Fodor Éva 

Aratóné Dunai Mária 

2021. 

december 

8.c Magyar Nemzeti 

Múzeum 

„Hol zsarnokság van…”-

Magyarország története 

az ’56-os forradalomig 

Pongráczné  

Krizmanits Mária 

2021.  

december 

4. c Magyar Nemzeti 

Múzeum 

Törökvilág Magyarorszá-

gon 

- feladatlapos múzeumlá-

togatás 

Palotainé Simon Ilona 

Kosákné Antoni Mariann 

Tóth Márta 

2021. 

január 

6. c Magyar Nemzeti 

Múzeum 

Török-kori mindennapok Pongráczné  

Krizmanits Mária 

2021. 

január 

7. c Magyar Nemzeti 

Múzeum 

„Mindent meggondol-

tam, mindent megfontol-

tam”-Katonasorsok az I. 

világháborúban 

Pongráczné Krizmanits Mária 

 

 

 

 

2022. 

január 

4. c Magyar Nemzeti 

Múzeum 

Rákócziak  

dicső kora 

-feladatlapos múzeumlá-

togatás 

Palotainé Simon Ilona 

Kosákné Antoni Mariann 

Tóth Márta 

2022.  

március 

3. b Budapesti Törté-

neti Múzeum 

3. osztályos program zá-

rása - Mátyás király és 
kora 

Palotainé Simon Ilona 

Kosákné Antoni Mariann 

Kurta Terézia 

2022.  

március 

3. c Budapesti Törté-

neti Múzeum 

3. osztályos program zá-

rása - Mátyás király és 

kora 

Palotainé Simon Ilona 

Kosákné Antoni Mariann 

Vágóné Kovács Márta 

2022.  

március 

2. a Buda vára - 

várséta 

2. osztályos program zá-

rása - 

A vár részei 

Palotainé Simon Ilona 

Kosákné Antoni Mariann 

Lászlóné Molnár Márta 



József Attila Katolikus Nyelvoktató Német Nemzetiségi Általános Iskola      2021/2022. tanév végi beszámoló 

80 

 

Időpont 
Résztvevő 

osztály 
Múzeum Foglalkozás Kísérő pedagógusok 

2022.  

március 

2. b Buda vára - 

várséta 

2. osztályos program zá-

rása -A vár részei 

Palotainé Simon Ilona 

Kosákné Antoni Mariann 

dr. Szászné Pátkai Györgyi 

2022.  

április 

1.c Magyar Nemzeti 
Múzeum 

1. osztályos program zá-
rása -Lovagkirályok kora 

Palotainé Simon Ilona 

Őry Ágnes 

Halász Erika 

2022.  

április 

1.b Magyar Nemzeti 

Múzeum 

1.osztályos program zá-

rása -Lovagkirályok kora 

Palotainé Simon Ilona 

Vecsei Fruzsina 

2022.  

június 

2. c Buda vára - 

várséta 

2. osztályos program zá-

rása -A vár részei 

Palotainé Simon Ilona 

Kosákné Antoni Mariann 

Kisné Gopcsa Ágnes 

 

A pedagógiai asszisztenseket, Bodáné Hartung Ildikót és Farkas Szilviát külön köszönet illeti 

a múzeumpedagógiai programok iskolai előkészítése során.  

A Magyar Nemzeti Múzeummal együttműködési megállapodás keretében a foglalkozások le-

bonyolításához anyagi segítséget is kaptunk, a múzeumpedagógiai foglalkozásokra a megálla-

pított 1200 Ft helyett 500 Ft-ért mehettek be gyerekeink, a Budapesti Történeti Múzeum egé-

szen márciusig engedélyezte, hogy mi, mint múzeumpedagógusi diplomával rendelkező kollé-

gák kedvezményesen, belépő áron, saját csoportjainknak foglalkozást tarthassunk. Ezt a lehe-

tőséget megszűntették és március második felétől nem engedélyezték. Ezért kialakítottunk egy 

költségkímélő, de múzeumot nélkülöző, ugyanakkor múzeumpedagógiai módszereket alkal-

mazó vársétát, amihez Szepesházyné Kurimay Ágnessel feladatlapot is készítettünk.  

Számomra úgy tűnik, hogy országos szinten a múzeumi szféra és a közoktatás között nincs 

átjárhatóság. Mindkét fél területén csak az elvárások fogalmazódnak meg. A múzeumi szféra 

csak a bevétel növekedését várja a közoktatástól, a közoktatásnak pedig nincsennek forrásai 

ennek az igénynek a kielégítésére.  
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A Magyar Nemzeti Múzeum együttműködési kezdeményezését követendő példának tartom. Az 

ilyen és ehhez hasonló együttműködés felépítéséhez véleményem szerint szükség lenne az is-

kolavezetési és a fenntartói segítségre is, hogy ezt az évtizedek óta működő programot töretle-

nül folytatni tudjuk. Amíg lehetőségünk volt saját vezetésre, addig forgószínpad-szerűen meg 

tudtuk oldani, hogy a közlekedés költségeit két osztály között megosszuk, amivel jelentősen 

tudtuk csökkenteni kiadásainkat. Igyekszem azon dolgozni, hogy a Budapesti Történeti Múze-

ummal és a Magyar Nemzeti Galériával is tudjunk megállapodni hasonló együttműködésben, 

mint a Magyar Nemzeti Múzeummal. 

A negyedik osztályosok már önállóan használják a múzeumot a feladatmegoldás során, azon-

ban a feladatok megértéséhez, és a feldolgozáshoz még segítőkre van szükségük, ezért mini-

mum két termenként kell egy felnőtt jelenléte. 

Összegzés: Az év során az iskolánkban, 16 osztályban 23 múzeumlátogatásra került sor, és 6 

osztályban Lovagavatásra. Ez közel 320 gyerek múzeumba juttatását jelentette. Mint a kimuta-

tásból is látszik, voltak osztályok, akiket a tanév során többször sikerült eljuttatni múzeuma-

inkba. Úgy gondolom ez országos szinten sem rossz eredmény. 

Budapest, 2022. június 8.  Palotainé Simon Ilona tanító, múzeumpedagógus  

24.8. A Diákönkormányzat tanév végi beszámolója 

A tanulók érdekeinek képviseletére, a tanulók tanórán kívüli, szabadidős tevékenységének se-

gítésére iskolánkban 33. éve diákönkormányzat működik.  

A diákönkormányzat tevékenysége a tanulókat érintő valamennyi kérdésre kiterjed, ezért három 

fontos jogot gyakorolhat iskolánkban: a tájékozódási jogot, a véleménynyilvánítási jogot és az 

egyetértési jogot.  

Szeptember elején osztálykeretben megtörtént a DÖK képviselőinek megválasztása, köszönet 

érte az osztályfőnököknek.  

Ezt követően – ellentétben az előző tanévvel – már jelenléti tanácskozásokat tudtunk tartani. 

Az első DÖK-gyűlésen megválasztottuk Kovács Júlia, 8.c osztályos tanulót Diákönkormány-

zatunk elnökének.  Ezenkívül tájékoztattam a diákokat, hogy a nagyobbak által megszokott 

programok megtartása csak a járványhelyzettől függ. A tanév elején még rengeteg volt a kér-

dőjel. A Mindenszentek ünnepe táján szokásos, felsősök számára rendezett mulatságot először 
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csak elhalasztani szerettük volna, majd be kell lássuk, hogy bármennyire is szeretnénk, még 

nem tudnánk nyugodt lelkiismerettel a felsős diákokat egy légtérbe engedni.  

 

A kerületi október 6-i megemlékezésen, a megszokottaknak megfelelően a Vécsey-lakótelepen 

Diákönkormányzatunk képviselte iskolánkat.  

Az oktatásért is felelős miniszter döntése értelmében iskolai csoportok sokáig nem utazhattak 

külföldre, így a már szintén hagyománnyá vált adventi bécsi kirándulásról is le kellett monda-

nunk.  

A farsangi időszakra valamelyest javult a járványhelyzet, így ha korlátozásokkal is, de meg 

tudtuk tartani iskolánk 68. farsangi bálját. A tradíciókat idén sem hagytuk el: a farsangi hercegi 

párt Nagy Noémi (8.b) és Kádár Balázs (8.b) alkották. A vendégek korlátozott száma miatt a 

nyolcadikosok nyitótáncát az iskola Facebook oldalán három kamerával élőben közvetítettük. 

A rövidített program második felében kötetlen zenés-táncos szórakozás következett. 

Dudás Tamás István (8.c) fegyelmi tárgyalása miatt egy rövid, rendkívüli gyűlést is beiktattunk, 

melyen teljes egyetértésben tudtuk megfogalmazni a Diákönkormányzat álláspontját. 

A diákok nagy örömére idén nemcsak a diáknapot, hanem a diákigazgató-választást és a hozzá 

kapcsolódó kampányidőszakot is meg tudtuk tartani. A diákigazgató-jelöltek (Kádár Balázs 

8.b, Kovács Júlia 8.c) ötletes, színvonalas, és nem utolsó sorban humoros beszédei színt vittek 

az iskola néha szürke mindennapjaiba. A választáson ilyen szoros eredmény emberemlékezet 

óta nem született, a diákok 96:93 arányban Kovács Júliát (8.c) választották egy napra igazga-

tónak. A diáknap a két nyolcadikos osztály együttes munkáját dicséri, hiszen az alsóbb évfo-

lyamos tanulók a visszajelzések alapján kifejezetten jól érezték magukat. A napot a minden 

járványmentes évben megrendezésre kerülő tanár-diák röplabdamérkőzés zárta, melyet idén is 

a tanárok csapata nyert, 2:1 arányban. 

Iskolapolgár kitüntető címben az alábbi tanulók részesültek. A kitüntetéseket a ballagáson, 

2022. június 15-én adjuk át. 

József Attila-plakett miatt: Cseh Eszter, Szalai Luca (8.b), Kovács Júlia (8.c) 

József Attila-oklevél miatt: Papp Anna Viktória (4.a), Balog Dániel (8.b) 
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(Plakett és oklevél nélkül) iskolapolgár címet kaptak: Jaksa Balázs, Kádár Balázs, Siroki Panna 

(8.b), Fehér Bianka, Horváth Flóra, Miksi Anna, Ivák-Tokody Dávid, Herczeg Richárd, Tóth 

Dorka Sára (8.c) 

Diákönkormányzatunk alsó tagozatát Balogh Rita kolléganő segíti, akinek a felsős DÖK is nagy 

köszönettel tartozik, többek között a diáknapot megnyitó József Attila-futás megszervezéséért. 

Reméljük, hogy a későbbiekben a járványügyi helyzet miatt már nem kell programjainkról le-

mondanunk.   

Budapest, 2022. június 15.  F ő z ő   T a m á s  DÖK s.p. 

 

24.9. Beszámoló az iskolai könyvtár tevékenységéről  

Folyamatos feladatok megvalósulása 

 

Könyvtárszakmai feladatok területén: 

 Gyűjteményszervezés/Állományalakítás 

 Az állomány nyilvántartásának karbantartása, fejlesztése a könyvtári gépre feltelepített lel-

tárkönyv elnevezésű excel táblázatban. 

 Selejtezés: megtörtént a kézikönyvtár selejtezése, ezzel helyet kapott az új könyvek bemu-

tató könyvespolca 

 Nyitva tartás a pedagógusok és diákok igényeit figyelembe véve  

 Kölcsönzés, irodalomkutatás a könyvtárban. 

- Az elektronizált kölcsönzési rendszer jól működik. Az osztályok átsorolásához rend-

szergazdánk készített egy használati útmutatót, mely a könyvtári gépen elérhető. Ennek 

segítségével a tanévkezdés átsorolása problémamentes volt. 

 A Könyvtár honlapjának üzemeltetése, a felület karbantartása, népszerűsítése.  

 Önképzés. 

 Középiskolás diákok segítik a feldolgozást a „Közösségi szolgálat” 50 órás keretei között. 

Ennek köszönhetően az új könyvek katalógus cédulái frissülnek. 

 

Könyvtárpedagógiai, pedagógiai munka területén: 

 

 Órarendbe épített könyvtárhasználati órák rendszeres, szakszerű megtartása, tananyagai-

nak, segédanyagainak kidolgozása, reflektálás.  

 Papírszínházi könyvtári órák és mesedélutánok tartása  

 Etika tanári feladatok ellátása 

 Rendszeres helyettesítések 

 Online képzéseken való részvétel. 

 Kollégák könyvtárhasználati tudásának és információszerzési stratégiáinak fejlesztése igény 

szerint. 
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Kapcsolattartás területén: 

 

 Folyamatos konzultáció a kollégákkal,kéréseik megvalósítása: 

1. könyvtárfejlesztés, 

2.  könyvtári órák, 

3.  előadások tartása.  

Igényfelmérő lapokat készítettem év elején, melyeket kitettem a tanáriba, ide írhatják a kollégák 

kéréseiket. 

 Részvétel a Könyvtárostanárok Egyesületének, Magyar Könyvtáros Egyesület, a Könyvtári 

Intézet, előadásain, tanácsülésén.  

 

Digitális oktatáshoz kötődő könyvtári szolgáltatások területén: 

 Digitális tananyagok, tanítási segédletek gyűjtése, közzététele tantárgyanként. 

 Igény szerint segítségnyújtás az IKT területén.  

 

Kiemelt tevékenységek hónapokra lebontva: 

 
Augusztus: 

 Az egész szakkönyvtári állomány felülvizsgálata megtörtént. A nem használt vagy rongá-

lódott, elavult könyvek selejtezésre kerültek. A leselejtezett könyveket Thor Claudia segít-

ségével eA xcel táblába rögzítettük. Azok nagy száma miatt a papír alapú leltárkönyvekből 

kivezetésük még nem történt meg.  

  A könyvtári állomány új struktúrába került a polcokra. Gyermek kézikönyv, német, angol, 

cigány, társasjáték, ünnepek, sorozatok különgyűjtemények lettek kialakítva és elhelyezve 

jól elérhető helyen.  

 A harmadik osztályos könyvtárhasználati kísérleti tanmenet átírása a tapasztalatok tükré-

ben.  

 A negyedik osztályos kísérleti könyvtárhasználati tanmenet kidolgozása. 

 Részvétel a munkaközösségek foglalkozásain. 

 Egyeztetés az iskolában működő munkaközösségekkel. Közös programok kidolgozása, 

megjelenítése a munkatervben. 

 Tankönyvek nyilvántartásba vétele, előkészítése a kölcsönzésre. 

 Tankönyvtár állományának aktuális selejtezése. 

  Munkaterv elkészítése 

 

Szeptember: 

 Tartós tankönyvek kölcsönzése, a hozzá kapcsolódó adminisztrációs tevékenységekkel 

egybekötve. 

 Részvétel a KTE online elnökségi ülésén, bekapcsolódás az országos iskolai könyvtárosok-

nak szervezett programokba. (Testvérkönyvtárak). 

 Az új könyvek bevételezése jelentősen felgyorsult a közösségi szolgálatot teljesítő diákok 

munkájának köszönhetőleg. 

 A könyvtárhasználati tananyag tartalmi elemeit módosítanom kellett az évfolyamoknál, 

hisz az elmúlt két évben nem tudtunk a tanmenetek alapján haladni. 

 Elkészült az igényfelmérő táblázat, amit kihelyeztem a tanáriban a könyvtári faliújságra. 
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Október:  

 Vackor projekt a 2.a. osztály tanulóival.  

 Papírszínházi előadások szervezése, melynek keretein belül 4.b. tanulói, saját készítésű 

mesefeldolgozásukat adták elő 1., 2. osztályos diákjainknak. Az előadások nagyon jól sike-

rültek.  

 Részvétel több online könyvtárszakmai rendezvényen. 

 Részvétel egy előadáson mely drámapedagógiai eszközöket mutatott be a pedagógus ki-

égés ellen. 

 Új könyvek (közel 200db) elektronikus katalógus céduláinak elkészítése, szerelvényezése.  

 Az órarendbe beépített könyvtári óráimon túl,  igény szerint könyvtárhasználati szakórák 

tartása 

 Elkészült a KIR statisztika. 

 Könyvek selejtezése. 

 

November: 

 A könyvtár helyszínt biztosított az alsós Szépolvasó versenynek, ahol mint zsűri is tevé-

kenykedtem. 

 Országos mintaprojektek adaptálása az iskolai könyvtári foglalkozások kereteibe. 

 A könyvtárban volt a Bolyai Anyanyelvi Csapatverseny egy csapatának fordulója, ahol a 

felügyelőtanár én voltam. 

 Részvétel az Őszi Könyvtárostanári Szakmai Napon és annak szervezésében, ahol az érdek-

lődők  részt vehettek az iskolánk diákjai által bemutatott online „Barna hajnal” online könyv-

tári órákon.  
o https://www.thinglink.com/scene/1517204129036894210 

 A KTE emlékérem szakmai kuratóriuma 2021-ben nekem adományozta a „Az egyesületért 

emlékérmet”, melyről felvétel is készült:  

(https://www.youtube.com/watch?v=TZJSDjxGvWc&t=1200s ) 

 

December: 

 A könyvtár helyszínt biztosított a felsős Szépolvasó versenynek, ahol zsriztem is. 

 Folytatódott a könyvek feldolgozása közösségi szolgálatos és saját diákok segítségével.  

 A könyvtár honlapjának gondozása: https://ja-konyvtar-xx.webnode.hu/ 

 Próbálkozás a blog felélesztésével: http://jozsiattikvt.blogspot.hu/ 

 Könyvtárpedagógiai anyagok rendezése, osztályonkénti tanítási segédanyagok strukturá-

lása. 

 Pályázat beadása a januárban megjelenő „Információzz” kötet kipróbáló iskoláinak kö-

rébe. A pályázaton nyertünk, így 20 db kiadványt kapunk térítésmentesen, melyek kipró-

bálásának tapasztalatait publikálnom kell. 

 

Január: 

 Kötelező és ajánlott olvasmányok külön elhelyezése a szépirodalmi részlegben. 

 Ajánlólista elkészítésének kezdete ( még nem teljes). 

 Könyvtárpedagógia segédanyagok további kidolgozása, fejlesztés, kipróbálása. 

 Lapbook készítés könyvtár témakörben. 

https://www.thinglink.com/scene/1517204129036894210
https://www.youtube.com/watch?v=TZJSDjxGvWc&t=1200s
https://ja-konyvtar-xx.webnode.hu/
http://jozsiattikvt.blogspot.hu/
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 Lapbook készítés „A fürdők réme könyvhöz”. Író-olvasó találkozó szervezése a könyv 

írójával.  

 Mentor program koordinálása. 

 

Február: 

 Részvétel a Könyvtárostanárok megbeszélésein 

 részvétel biblioterápiás előadásokon, ezek hasznosítása, kpróbálása a szakköri órákon. 

 Támogató tevékenység a szakórákhoz 

 Könyvtárrendezés 

 Segítés az 6.a. osztályfőnökének a közösségépítő programok kidolgozásánál, megtar-

tásánál. 

 Tankönyvtár karbantartása, selejtezés, részleges leltározás. 

  Könyvtárpedagógia segédanyagok további kidolgozása, fejlesztés, kipróbálása.  

 

Március:  

 

 Tankönyvrendelés segítése adatszolgáltatással, könyvajánlásokkal. 

 Könyvtár terek rendezése 

 Új könyvek jelzéssel való ellátása, polcra helyezése 

 Részvétel az „Információzz!” kötet kipróbálási projektjében, különböző órák megtar-

tása a kötethez kötődően (általában helyettesítéseken használva) 

 Közös német honismereti – könyvtárhasználati órák tartása, szorosan együttműködve 

a szaktanárral Heimné Drenyovszky Barbarával. 

 

Április: 

 A KTE szakmai napján az előző hónap gyakorlati tapasztalatainak bemutatása. „Ho-

gyan használható a kötet a helyettesítő órákon?” 

 Zsűrizés, az iskolai vers és prózamondó versenyen.  

 Részvétel a Könyvtárostanárok Egyesületének online elnökségi ülésén 

 Részvétel szakmai rendezvényeken (továbbképzések, szakmai műhelyek, konferen-

ciák.). Ezek saját szakmai fejlődésemet segítették. Az itt elhangzottakat, igyekeztem 

beépíteni napi munkába is.  

 Folyamatosan frissült a könyvtár honlapja: https://ja-konyvtar-xx.webnode.hu/ 

 

o Pedagógusaink által gyűjtött segédanyagok a „PEDAGÓGUSOKNAK” fül 

alatt. A táblázatok folyamatosan bővülnek. 

 

Május: 

 Holokauszt emléknap anyagának összeállítása, gyerekek felkészítése, előadás előké-

szítése, leadása az iskola rádión keresztül,  

 Holokauszt emlékkiállítás anyagának összerendezése, kiállítás megszervezése 

 Részvétel a „Rákóczi nyomában” felvidéki határtalanul programban 

 „Teremts egy szabad és tisztességes világot” pályázat anyagainak összeállítása, bekül-

dése. 

 Részvétel roma tanulókkal a „Roma kultúrtörténeti vetélkedőn” . 

 felkérésre zsűrizés a kerületi „Könyvbarátok vetélkedőn”.  

 Leltárkönyv frissítés, elektronikus leltárkönyv karbantartása 

https://ja-konyvtar-xx.webnode.hu/
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 Könyvtárhasználati anyagok rendezése 

 

Június:   

 Író-olvasó találkozó Nyulász Péterrel  

 Molnár Ferenc és a Pál utcai fiúk nyomában /Részvétel 6.b osztálykirándulásán kísé-

rőtanárként/ 

 Kiállítás és bemutatató anyag összeállítása a „Rákóczi nyomában” felvidéki határtala-

nul kiránduláshoz kiállításhoz kapcsolódóan. 

 „Teremts egy szabad és tisztességes világot” pályázat díjátadóján való részvétel. 

 Tankönyvek visszaszervezése, radíroztatása, reparálása, előkészítése a tankönyvosz-

táshoz. 

 Tartozók listájának elkészítése, tartozások „behajtása”. 

 Selejtek előkészítése az állománykivonásra. 

 Beszámolóírás 

 Könyvtáravató előkészítése 

 

Szaktanári tevékenységek még : 

 helyettesítések 

 etika oktatás a 6.a-ban 

 könyvtárhasználat oktatás szakköri keretek között  (1.a, 2.a, 2.b, 3.a, 4.a) 

 

 

Néhány gondolat az iskola innovációjához. Könyvtárhasználati órák a következő osztá-

lyokban: 1.a 2.a. 2.b. , 2.b., 4.a. 

Az órarendbe épített könyvtárhasználati óráknak kiemelt céljai a következők: 

• a gyerekek olvasóvá nevelése 

•  a gyerekek könyvtárhasználóvá nevelése 

• információkeresési és feldolgozási stratégiák fejlesztése 

 

A cél elérése érdekében elkészült az országosan is egyedülállónak mondható „Könyvtárhasz-

nálati Kísérleti Tanmenet 4. osztályosoknak”, és a tavalyi elsős, másodikos és harmadikos kí-

sérleti tanmenetből mára részben bővített, felülbírált tanmenet lett. Sajnos a az elmúlt évek 

pandémiás időszak miatt a tanmeneteket aktualizálnom kellett, így haladási naplókat hoztam 

létre, hogy lássam az eredeti tananyagokból mi is maradt ki, mit szeretnék pótolni.  

A tanmenetek 18 órára bontják le a spirálisan egymásra épülő tananyagot. Alapja egy szintén 

önálló fejlesztésű hálóterv, mely az alsó tagozatban elérni kívánt eredményeket foglalja össze. 

A könyvtárhasználati, információszerzési nevelés a következő témakörökre épül: 

• Könyvtárak típusai  

• Könyvtári terek  

• Könyvtári szolgáltatások  



József Attila Katolikus Nyelvoktató Német Nemzetiségi Általános Iskola      2021/2022. tanév végi beszámoló 

88 

 

• Dokumentum- és forrástípusok 

• Forráskeresés adatbázis információkeresés (dokumentumban)  

• Információkeresés szövegben, lényegkiemelés (jegyzet)  

• Forráskiválasztás, értékelés 

A mesés keret az összes órára jellemző. A könyvtári kisegér és barátai vezetik be a gyerekeket 

a dokumentumok és könyvtári terek birodalmába, a könyvtári oroszlán történetén keresztül a 

szolgáltatásokat és viselkedési szabályokat ismerhetik meg, a „fegyelmezést” a kék maci segíti. 

A titkos bőrönd mindig tele meglepetésekkel és az erdei iskola lakóiról már a könyvtári köny-

vekben is kutattak a diákok. Készítettünk  saját könyvet és a 3.a jelenleg könyvtári makettek 

tervezésén és megvalósításán dolgozik. Kiemelt figyelmet fordítva a könyvtári terekre és szol-

gáltatásokra.  

Tapasztalat: 

  

A 3. és 4. évfolyamon a diákok lelkesen és a tanmenetek célkitűzéseihez mérten sajátítják el az 

információs tudástartalmakat. Igyekszem pótolni velük a kimaradt blokkokat. A második  év-

folyamon is jobb a helyzet mint az év teljesen átalakítottam a tananyagtartalmat. Fő célom a 

koncentráció, az egymásra figyelés, a monotonitás és stressztűrés, a kulturált beszéd készségé-

nek kialakítása. Ennek érdekében inkább játszom a diákokkal. Sajnos még így is gyakran szem-

besülök fegyelmezési nehézségekkel is, annak ellenére (vagy pont azért), hogy úgy tapaszta-

lom, szeretik a foglalkozásokat. Az első évfolyamosokkal kapcsolatban nagyon pozitív tapasz-

talataim vannak. Lelkesen járnak a könyvtári órákra, melyek nekik minden héten vannak. Az 

órákon a feladatokat aktívan végzik, figyelnek.  

 

Budapest, 2022. június 10. Simon Krisztina könyvtáros 

 

 

24.10. Beszámoló az SNI tanulók ellátásáról 

 Gyógypedagógiai fejlesztés, habilitáció 

2021. október 1 - je óta vagyok az intézmény belső gyógypedagógusa. A tavalyi tanévben 

utazó gyógypedagógusként ellátott tanulókból 20 főnek folytatódott a habilitációs fejlesztése 

ebben a tanévben is. Újonnan diagnosztizált vagy érkezett 13 SNI tanuló, így az általam ellá-

tott tanulói létszám a tanév elején 33 fő volt. Ez magas aránynak számít az ellátás és a minden 

tanulóra egyénileg vonatkozó adminisztráció és dokumentumok elkészítését illetően.  
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1. osztálytól 8. osztályig minden osztályfokon, összesen 16 osztályból érkeztek habilitációs 

fejlesztésre a tanulók az I. félév során. A II. félévben a felvételi után a 8. osztályos tanuló ellá-

tása szünetelt. Bekerült a rendszerbe újonnan diagnosztizált tanuló is, de távozott 2 tanuló is-

kolaváltás miatt. Így az ellátott tanulói létszám jelenleg 31 fő.  

Vannak különböző, párhuzamos osztályba járó tanulókból álló csoportok is. Diagnózis tekin-

tetében széles a paletta és nagyon különböző készség- és képességszint jellemző az SNI tanu-

lókra. Adott személyiséget tekintve is nagy a szóródás a képességprofilt illetően. A különböző 

tanulási zavarok mellett (pl. kevert specifikus fejlődési zavarok, iskolai készségek kevert za-

vara, diszlexia, diszgráfia, diszkalkulia) megtalálható továbbá az aktivitás és figyelem zavarai, 

hiperkinetikus magatartászavar, gyermekkori autizmus, emocionális zavar, szociális funkció-

zavar, szeparációs szorongás, a beszéd – és nyelvfejlődés nem meghatározott zavara, a moto-

ros  funkció specifikus fejlődési rendellenességei. Egyre több tanuló küzd többféle zavarral 

vagy rendellenességgel és kap 2 vagy akár 3 diagnózist is. Jelenleg van egy enyhe értelmi fo-

gyatékos (tanulásban akadályozott) tanuló is. Számára a Tanulásban akadályozott tanulók ke-

rettanterve érvényes alacsonyabb követelményrendszerrel az Irányelvek mellett. Erről az osz-

tályfőnökkel konzultáltam, a szükséges dokumentumokat elküldtem.  

A tanulók szakértői véleményének fejlesztési javaslata sok fejlesztendő területet ír elő, gyak-

ran több szakot és kompetenciákat igényel az ellátás. Több - tanulási zavarral küzdő, habilitá-

cióban részesülő - gyermeknek szüksége van logopédiai fejlesztésre, pszichológiai ellátásra 

vagy mozgásfejlesztésre is.  

Főleg csoportokban, egyéni differenciálással folyik a habilitációs fejlesztés, amely sok előké-

születet, speciális képanyagot, színes nyomtatást és laminálást, szemléltető eszközt, fejlesztő 

játékot és sokféle feladatot, fejlesztő anyagot és alapanyagot igényel.   

Minden tanuló heti 2 órában vesz részt egyéni vagy csoportos habilitációs fejlesztésen. Ennél 

több órát kapacitás hiányában nem tudunk biztosítani. Az 1. b osztályból 3 gyermek komplex 

fejlesztésben részesül mozgással együtt. (Az előírt óraszáma a tanulóknak heti 3 óra. Az au-

tista gyermekeknek heti 5 óra.)  

4 tanulónak heti 1 órában egyéni logopédiai fejlesztése is van. Őket Lukács – Skorka Anett 

kolléganő látja el. Több tanuló részesül pszichológiai ellátásban Marx Tamás kolléga által.   

Igyekszünk jó szakmaközi kapcsolatot kialakítani és a jövőben TEAM – munkát megvalósí-

tani a tantestülettel. 

Októberben sikerült felvennem a kapcsolatot az osztályfőnökökkel, többségükkel azóta is fo-

lyamatos a kapcsolattartás. Több betanító kollégával is tartottunk esetmegbeszélést. Az aktua-

litásokról tájékoztatok, igény esetén szívesen nyújtok módszertani segítséget is SNI tanulók 

esetén. A II. félévben az SNI ellátásról komplex előadást tartottam a tantestületnek tájékozta-

tási, szakmai továbbképzési céllal és egyben bemutattam a gyógypedagógiai munkát intézmé-

nyünkben.  
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Az engem, illetve tanóráimat is érintő osztályprogramok, változások kapcsán ritkán kapok az 

osztályfőnököktől tájékoztatást, az információszerzésnek nekem kell utána járnom. Köszö-

nöm az együttműködést és a kapcsolattartást a testnevelő kollégáknak, hiszen az óráikról jön-

nek el főleg a tanulók fejlesztésre. Köszönöm a vezetők együttműködését is.  

Az alsó tagozatos tanulók szívesen vettek részt és aktívan dolgoztak a fejlesztő órákon. A 

felső tagozatos diákok közül 6. és 7. osztályban csökkent a motiváció és megszaporodtak a 

viselkedési problémák.  

 Fogadóórákon elsősorban az alsó tagozatos tanulók szülei érdeklődtek gyermekük fejlődés-

menete, állapota iránt. Felső tagozaton csekélyebb volt az érdeklődés, elsősorban bukásve-

szély esetén. Félévkor és tanév végén írásban is kapnak tájékoztatást, részletes értékelést a 

szülők gyermekük haladásáról. 

Az iskolai programok, projektnapok szervezésénél többször felajánlottam a segítségemet a 

szervezőknek, de nem volt rá igény. A gyógypedagógus sok kollégával működik együtt és tart 

kapcsolatot, de integrációban más a munkája. A programok közös szervezése és lebonyolítása 

tenné lehetővé, hogy a tantestület részévé válhasson.  

Kelt: Budapest, 2022. június 8.                 Ecsedi Katalin gyógypedagógiai tanár 

 

24.11. Beszámoló iskolapszichológusi munkáról 

A második félév beszámolójához 2022. január 19. napjával kezdődően jegyeztem a közölt ada-

tokat egészen 2022 július 15- éig, mikorra minden folyamatban levő esetet lezártam. 

Iskolapszichológiai foglalkozások keretében a következő tevékenységek végezhetőek: 

• Egyéni konzultációk 

• Pedagógus konzultációk 

• Szülőkonzultációk 

• Csoportos foglalkozások 

• Osztályfoglalkozások/megfigyelések 

Az első félév során ezek közül a következők valósultak meg:  

Egyéni konzultációk: összesen 96 alkalommal, melyből 

• Pszichológiai szakvéleményben előírás miatt: 8 alkalommal (ellátottak száma: 

3 fő, további 2 főnél beleegyezés hiánya miatt az ellátás továbbra is ellehetetlenült.) 

• Szülő kérésére: 69 alkalommal (ellátottak száma: 10 fő). 

• Pedagógus kérésére: 17 alkalommal (ellátottak száma 4 fő, melyből 1 főnél 

szülői beleegyezés hiányában nem kezdődött el valódi folyamat). 

• Diák kérésére: 2 alkalommal valósult meg a találkozás (ellátottak száma: 1 fő).  
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•  Ellátott diákok összesen: 18 fő 

Pedagógus konzultációk: összesen 11 alkalommal (ellátottak száma: 7 fő) valósult meg. 

Szülőkonzultációk: összesen 17 alkalommal (ellátottak száma: 12 fő), melyből 2 alkalom on-

line, 1 alkalom telefonon keresztül valósult meg. 

Csoportos foglalkozások: összesen 10 alkalommal (csoportok száma: 3) valósult meg. Itt kü-

lön szeretném kiemelni a pedagógus csoport megalakulását, amely kb. 5-6 fővel futott a félév 

második felében, havi 1 alkalom rendszerességgel. A kis létszám elsősorban az időpontnak 

szólt, hiszen többek számára nem felelt meg, de becsléseim szerint 8-10 fő is szívesen részt vett 

volna rajta. Idei záró alkalma június 29-én várható (mely a fenti felsorolásban még nem szere-

pel). A pedagógusok visszajelzései alapján nagyon hasznosnak tartom a csoport működését, 

mind a csapatépítő,  egymást kölcsönösen, emberileg és szakmailag támogató jellege, mind a 

tanárok mentális jólléte szempontjából, így bízom benne, hogy a jövőben folytatódhat a csoport. 

Köszönöm, hogy erre van tér az iskolában. 

Osztályfoglalkozások/megfigyelések: összesen 2 alkalommal (osztályok száma: 2) 

Összes foglalkozás száma: 135 alkalom 

Ellátottak összesen: 37 fő, plusz 2 osztály és 3 csoport 

Férfi diák: 11 fő 

Nő diák: 7 fő 

Korosztály szerint: 

Alsó tagozat: 9 fő 

Felső tagozat: 9 fő 

Budapest, 2022. június 15.           Marx Tamás iskolapszichológus  

 

24.12. Jegyzőkönyv  

 

24.13. Jelenléti ív 
 


