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1.Helyzetelemzés 

Intézményi alapadatok: 

 

 

A köznevelési intézmény neve: Budapest XV. Kerületi Károly Róbert Általános Iskola 

Feladatellátási helye/ székhelye: 1151. Budapest, Bogáncs utca 51-53. 

Alapító szerv neve: Emberi ErQforrások Minisztériuma 

Alapítói jogkör gyakorlója: emberi erQforrások minisztere 

Alapító székhelye: 1054 Budapest, Akadémia utca 3. 

Fenntartó neve: Észak-Pesti Tankerületi Központ 

Fenntartó székhelye: 1165 Budapest, Jókai utca 6. 

Típusa: általános iskola 

OM azonosító: 201544 

Köznevelési és egyéb alapfeladata: 

1. általános iskolai nevelés-oktatás 

   - nappali rendszerq iskolai oktatás 

   - alsó tagozat-felsQ tagozat 

        sajátos nevelési igényq tanulók integrált nevelése-oktatása (mozgásszervi fogyatékos, 
beszédfogyatékos, halmozottan fogyatékos, autizmus spektrumzavar, egyéb pszichés fejlQdési 
zavarral küzdQk, értelmi fogyatékos-enyhe értelmi fogyatékos. érzékszervi fogyatékos-hallási 
fogyatékos, érzékszervi fogyatékos-látási fogyatékos) 

2. egyéb köznevelési foglalkozás 

ø tanulószoba 

ø napköziotthonos ellátás 

ø iskolaotthon, egésznapos iskola 
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3. Az iskola maximális létszáma 

 (szakmai alapdokumentum szerint) : 646 fQ 

( Az intézményvezetQ újabb, az iskola területének paramétereit figyelembe vevQ számítása 
szerint 416 fQ az optimális. A módosítás iránti igény benyújtásra került) 

4. Iskolai könyvtár saját szervezeti egységgel 

A feladatellátást szolgáló vagyon és a felette való rendelkezés és használat joga 

1151. Budapest, Bogáncs utca 51-53. 

Helyrajzi száma: 89260 

Hasznos alapterülete: 3460,15 nm 

Intézmény jogköre: ingyenes használati jog 

Fenntartó jogköre: ingyenes használati jog 

Az iskola vállalkozási tevékenységet nem folytathat. 
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Feladataink meghatározásánál figyelembe vett dokumentumok 
 

ø 2011. évi CXC törvény a nemzeti köznevelésrQl 
 

ø 229/2012. (VIII. 28. ) Kormányrendelet a nemzeti köznevelésrQl szóló törvény 
végrehajtásáról (Végrehajtási rendelet) 

 

ø 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet (Mqködési rendelet) 
 

ø 326/2013. (VIII. 30.) Kormányrendelet a pedagógusok elQmeneteli rendszerérQl és a 
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési 
intézményekben történQ végrehajtásáról (Életpálya rendelet) 

 

ø Nemzeti Alaptanterv (110/2012. (VI.4.) Kormányrendelet 
 

ø EMMI rendelet a 2019/2020. tanév rendjérQl 
) 

ø Az EU Általános Adatvédelmi Rendelete : GDPR (General Data Protection 
Regulation) Az Európai  Parlament és a Tanács 2016/679 rendelete 

 

ø 2011. évi CXII törvény Az információs önrendelkezési jogról és az 
információsszabadságról 

 

ø 1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelmérQl és a gyámügyi igazgatásról 
ø A Kormány 5/2020. (I. 31.) Korm. Rendelete a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, 

bevezetésérQl és alkalmazásáról szóló 110/2012. (VI. 4.) Korm. rendelet 
módosításáról 

 

 

ø A Budapest XV. Kerületi Károly Róbert Általános Iskola Szakmai Alapdokumentuma 

ø Pedagógiai program és Helyi tanterv 

ø Szervezeti 3 és mqködési szabályzat (SZMSZ)  
ø Házirend 

ø 2019/2020. tanév munkaterve 

ø Beszámolók a 2019/2020. tanév nevelQ-oktató munkájáról 
ø BelsQ szabályzatok 

ø Munkaköri leírások 
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Egyebek:  

 

Tárgyi és személyi feltételek 

A településkörnyezetbQl adódó lehetQségek 

A tanulók szociokulturális háttere 

Országos kompetenciamérés eredményei (2019-es eredmények) 

BelsQ mérések eredményei 

IntézményvezetQ helyettesek beszámolói 

Munkaközösségek beszámolói 

Pedagógiai munkát segítQk beszámolói 

Az intézmény kapcsolatrendszere 
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BevezetQ gondolatok 

 

 

 

>Az ember annyit ér, amennyit változtat a világon.= 

Tatiosz 
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1.Személyi feltételek 

1.1.Pedagógusok- szakos ellátottság 
 

A 2019/2020.. tanévre engedélyezett pedagógus álláshelyek száma az év elején: 37,35. 

Engedélyezett NOKS-os álláshelyek száma: 6 

Technikai álláshelyek: 8.5 

Engedélyezett álláshelyek összesen: 51.85 

Engedélyezett órakeret: 765.63 

Üres álláshelyek: 

ø A technika-életvitel tantárgy oktatásához nem jelentkezett szakos tanár, ezért ezeket az 
órákat 6. és 7. évfolyamon (összesen 4 óra) Ruttkayné Lukács Mária helyettesítette, 
(speciális kollégiumi képzettsége van technikából) . 

o Heti 11 óra üres állásunk volt fejlesztQi feladatok ellátására. Ezeket az órákat 
Ari Pálma gyógypedagógus látta el het 7 órában. 

o Miután reményünk sem volt informatika szakos tanár jelentkezésére, ezért az 
5. és a 6. évfolyamon az informatika órákat beépítettük Heim Veronika 

informatika mqveltségterülettel rendelkezQ tanító óraszámába. A 7. és 8. 
évfolyamon óraadóval, Gyüre Zoltánnal oldottuk meg a hiányzó órák 
ellátását. 

o A vizuális kultúra órákat hosszú évek óta Németh Gábor tanító, rajztanári 
végzettséggel is rendelkezQ kollega látta el. 

o A dráma-és tánc órákat képzett pedagógus hiányában belsQ helyettesítéssel 
láttuk el. (Tánczos Erzsébet, Zsótér Andor) 

o A 4.a osztály tanítója Szabóné Baranyai Edit évközben nyugállományba 
vonult. Óráit belsQ helyettesítéssel illetve óraadói betanítással láttuk el. Szintén 
óraadó kollega dolgozott BelsQné Nagy Krisztina  helyén, aki fizetés nélküli 
szabadságon tartózkodik folyamatosan férje diplomáciai kiküldetése okán. ( dr 

Fodor Józsefné,Csomó Tiborné. Szaniszlóné Czinó Mária) 

o Palkó Nóra gyeden van, helyét határozott idejq munkaszerzQdéssel Stróbl 
Andrea töltötte be. 

Új kollegánk: Tánczos Erzsébet magyar-angol szakos tanár, aki az 5.b osztály 
osztályfQnöke lett. 
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Szebeni Gyuláné iskolatitkár nyugdíjba ment, helyére Lászlóné Gellér Adrienn  lett 
fölvéve. aki iskolánk tanulója volt, és nagy az elkötelezQdése az intézmény iránt. 

Magineczné Váradi Éva magyar-történelem szakos tanár a több éven át tartó könyvtáros- 

tanár munkakörébQl visszatért a magyar nyelv és irodalom tanításához. 

Vágvölgyi Ferenc kollegánk határozott idejq munkaszerzQdése határozatlan idejq 
munkaviszonyra módosult. (Szabóné Baranyai Edit helyén üres állás keletkezett) 

Somogyvári Péter Albertné igazgatóhelyettesi kinevezést kapott. 

 

Osztály OsztályfQnök Szak Megbízatás 

    
1.a Heim Veronika tanító 

informatika 

mqveltségi terület 

KAT tag 

 Zsótér Andor tanító KAT elnök, szakszervezeti 
titkár 

1.b dr. Ujszászi Andrásné 

 

tanító  

 Rózsa Éva 

 

tanító, gyakornok  

    
2.a Gottfried Györgyné tanító 

 

 

 Molnárné Major 
Zsuzsanna 

tanító Alapítvány kuratóriumának 
elnöke 

2.b Németh Gábor 
 

tanító, rajztanár 
(vizuális kultúra) 

 

 Vass Szilvia 

 

tanító  

3.a Bognárné SzQllQsy Anna tanító Tehetség munkacsoport 
vezetQje, szaktanácsadó 

 Kerekesné TQrincsi 
Krisztina 

tanító  

3.b Dávidné Haász Erika 

 

tanító  

 Ledóné Zeke Anikó 

 

tanító  

4.a óraadók 
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 Szabóné Baranyai Edit 

(belsQ helyettesítés) 
dr Fodor Józsefné 

 

  

4.b Gárdonyiné Balog Ágota tanító munkaközösség vezetQ 

(Alsó tagozatos mk.) 
 Vágvölgyi Ferenc 

 

tanító  

5.a Rajszki György 

 

testnevelés  

5.b Tánczos Erzsébet 
 

magyar, angol  

5.c Farkas Gábor 
 

biológia-földrajz  

6.a Daoudné Farkas Margit történelem- 

informatika(orosz) 

munkaközösség vezetQ 
(Társadalomtudományi mk.) 

6.b Klinkóné Kovács Katalin 

 

testnevelés DÖK segítQ tanár 
 

 

7.a Rózsa Ferencné történelem-angol 

(orosz) 

 

7.b Orbán Mónika természetismeret-
német (földrajz) 

munkaközösség vezetQ 

(Természettudományos 
munkaközösség) 

8.a Szqcsné Buczkó Éva 

 

etika-történelem munkaközösség vezetQ 

(OsztályfQnöki mk.) 
8.b Schiefnerné Ujhelyi 

Andrea 

matematika-fizika  
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Szaktanárok Szak Megbízatás 

   
KQszegi Árpád Jánosné 

 

német (történelem, orosz) intézményvezetQ 

Bognár Károlyné 

 

angol-magyar (orosz) intézményvezetQ helyettes 

Somogyvári Péter 
Albertné 

tanító intézményvezetQ helyettes 

Ruttkayné Lukács Mária 

 

német (tanító) munkaközösség vezetQ 

(Idegen nyelvi mk.) 

Szabó Anita 

 

angol  

Nagy-Király Ildikó 

 

ének-zene  

Magineczné Váradi Éva 

 

magyar nyelv és irodalom  

CsörgQ Anett 
 

egyéni fejlesztés SNI  

dr. Fodor Józsefné 

 

egyéni fejlesztés BTM  

Rapainé Gábeli Katalin 

 

egyéni fejlesztés SNI-BTM  
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Megbizatások 

 IntézményvezetQ: KQszegi Árpád Jánosné 

 Általános igazgatóhelyettes: Bognár Károlyné 

 Igazgatóhelyettes: Somogyvári Péter Albertné 

 Közalkalmazotti Tanács elnöke : Zsótér Andor 

 KAT tagok: Ruttkayné Lukács Mária és Heim Veronika 

 Pedagógus szakszervezet titkára: Zsótér Andor 

 Titkár helyettes: Rózsa Ferencné 

 Diákönkormányzat munkáját segítQ pedagógus: Klinkóné Kovács Katalin 

 Gyermekvédelmi koordinátor: Somogyvári Péter Albertné 

 Honlap felelQs: Bognár Károlyné és Varga Gergely 

 Pályázat figyelQ: Tánczos Erzsébet 

 Dekoráció felelQs: dr. Fodor Józsefné 

 Katasztrófavédelmi koordinátor: Rajszki György 

 Örökös >dizájner=: Bognárné SzQllQsy Anna 

 Örökös >moderátor=: Németh Gábor 

1.2. NevelQ- oktató munkát segítQ kollegák (NOKS-osok) 

 

NevelQ-oktató munkát 
segítQk 

Munkakör Foglalkoztatás 

   

Preiszler Judit könyvtáros  teljes állás 

Strobl Andrea iskolapszichológus félállás 

Ács Erika pedagógiai asszisztens teljes állás 

Ludvig Csaba pedagógiai asszisztens teljes állás 

Lászlóné Gellér Adrienn  iskolatitkár teljes állás 

Varga Gergely rendszergazda teljes állás 
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1.3. Funkcionális feladatokat ellátó alkalmazottak 

 

Az engedélyezett takarítói álláshelyek száma: 4.5 

Ez a létszám az intézmény napi szintq rendben tartásához, takarításához kevés. Kérvényezünk 
még egy félállást a fenntartótól. 

1.4.Tartósan távollévQk, betöltetlen állások, változások 

Tartósan távollévQk:  

ø Palkó Nóra (csed, gyed) 
ø Novák TQsér Zsuzsanna (gyed) 

ø BelsQné  Nagy  Krisztina (fizetés nélküli szabadság- férj diplomáciai szolgálata 
miatt) 

1.5. Pedagógus továbbképzések, beiskolázási terv teljesítése 

Beiskolázási terv (utolsó módosítás alapján) 

A beiskolázási tervben megjelölt kollegák részt vettek a képzéseken: Klinkóné Kovács 
Katalin, Palkó Nóra 

 

Technikai dolgozók Munkakör Foglalkoztatás 

   

Ács Albert karbantartó teljes állás 

Dupaji György kertész teljes állás 

   

Sáromi Péter portás teljes állás 

Erki Zoltán portás teljes állás 

   

Balogh Andrea Anka takarító félállás 

Berkane Samirné takarító teljes állás 

Bódi Brigatta takarító teljes állás 

Varga Tünde takarító teljes állás 

Dokupil Istvánné takarító félállás 

üres állás takarító félállás 
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Klinkóné Kovács Katalin 

          Mentortanári szakvizsgára felkészítQ képzés- Kodolányi János Egyetem   

          (tankerületi támogatás) 

A kolleganQ elvégezte a képzést, mentortanári szakvizsgát tett. 

 

Palkó Nóra 

Tanácsadó szakpszichológus képzés, azaz a tanulási zavarok, valamint a 
magatartási és viselkedészavarok kialakulásának megértése, tüneteik hatékony 
felismerése és megelQzése, valamint a kialakult nehézségek sikeres megoldása 

ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kar (saját költségen)- a 2019/2020.tanévben 
folytatása tankerületi támogatással. 

A kolleganQ a szakképzést abszolválta, de a szakdolgozatát a következQ tanév elsQ 
félévében készíti el, ezért a diplomája csak 2021. januárjában várható. 

Bognár 
Károlyné 

Mediátor képzés 60 óra fenntartó 

 >Hozzáadott érték&= 30 óra POK 

Agressziókezelési  konferencia   

KRÉTA rendszer   

TehetségfejlesztQ pedagógus módszertan 30 óra  

Színháziskola 30 óra  

Bognárné 
SzQllQsy Anna 

Felkészítés digitális  szaktanácsadásra 30 óra  

 Nyitókonferencia Qszi pedagógiai napok  POK 

Felkészítés digitális szaktanácsadásra 30 óra POK 

Klinkóné Kovács 
Katalin 

Mentortanár képzés Kodolányi  
János 
Egyetem 

4 félév, 
fenntartó 
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>A tervezés és tanulásértékelés új megoldásai a 
minQségi iskolai testnevelésben= 

30 óra MDSZ 

Tánczos Erzsébet Lázár Ervin  Program keretében megvalósuló 
Színháziskola 

30 óra NMI 

 

 

 

KQszegi Árpád 
Jánosné 

Mediátor képzés 60 óra Fenntartó 

 Kozák András köznevelési szakértQ elQadásai 
havi rendszerességgel 

 Saját 
finanszírozás 

Konferenciák, egyéb pedagógiai jellegq 
elQadások, egy napos képzések,  

 POK 

Évnyitó konferencia   

Goethe Intézet továbbképzés  50 óra 

Agressziókezelési konferencia   

Orbán Mónika Goethe Institut 50 órás 
képzés 

 

Palkó Nóra Tanácsadó szakpszichológus képzés ELTE 
Pedagógiai 
és 
Pszichológiai 
Kar 

Fenntartó 

Schiefnerné 
Ujhelyi Andrea 

ENABLE program 

Az iskolai bántalmazás megelQzése 

30 óra  

Somogyvári 
Péter Albertné 

Agressziókezelési konferencia   

 KRÉTA konzultációk   

 Tehetség konferencia   
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Strobl Andrea >Békés iskolák= képzés   

Család és párterapeuta képzés, családi 
önismereti képzés 

  

Szabó Anita ECL vizsgáztatói továbbképzés   

Gottfried 

Györgyné 

magyar módszertani továbbképzés Kossuth  

Lajos 

Általános 
Iskola 

 

Molnárné Major 
Zsuzsanna 

alsó tagozatos mqhelymunka két alkalommal   

 

1.6. MinQsítések 

Önértékelés 

 

Önértékelésben részt vevQ kollegák: 

ø Szabó Anita 

ø Rózsa Ferencné 

ø Rózsa Éva Anna 

ø Zsótér Andor 

Tervben volt, de a járvány miatt elmaradt: 

ø Ledóné Zeke Anikó 

ø Vass Szilvia 

ø Rapainé Gábeli katalin 

ø Vágvölgyi Ferenc 

 

 

Sikeres minQsítési eljárásban vett részt: 

 MesterminQsítés: KQszegi Árpád Jánosné 

Pedagógus2 fokozatba lépett: Daoudné Farkas Margit, Rajszki György 



Budapest XV. Kerületi Károly Róbert Általános Iskola Beszámoló a 2019/2020.tanév nevelQ-oktató munkájáról 
 

 

 

18 

 

Felkészítés a pedagógusminQsítésre 
 

A 2020. évi minQsítQ vizsgára kötelezett: Rózsa Éva Anna és Strobl Andrea.(gyakornokok) 

 

Mesterpedagógus fokozat megszerzésére irányuló minQsítési eljárásra jelentkeztek: 

Klinkóné KovácsKatalin és Rajszki György (2020/2021. tanév) 

A 2019/2020. tanévben sor került vezetQi és intézményi tanfelügyeletre. 

Ennek megfelelQen el kellett készíteni a vezetQi és az intézményi fejlesztési, intézkedési 
tervet. Az országos szakmai ellenQrzés eredményei: 

 

Országos szakmai ellenQrzés 

IntézményvezetQ 

 

" KiemelkedQ területek 

" A vezetQ naprakészen ismeri a jogszabályokat. Önfejlesztési tervében kiemelte az 
átmenetek gondjainak kiküszöbölésére teendQ intézkedéseket. (alsó tagozat-
felsQtagozat. óvoda-iskola) Erre a jövQben is nagy hangsúlyt kíván fektetni. Csoda 
Vár és Nyílt napok szerevezése a leendQ elsQsök szüleinek. Tanulás-nevelés 
folyamatánál a kompetencia fejlesztéseket tartja szem elQtt. Az intézményben a 
fejlesztést segítQ foglalkozások és tehetséggondozás is megoldott. (korrepetálások-

szakkörök) Részt vesz az intézmény pedagógiai programjában megjelenQ nevelési-
oktatási alapelvek, célok és feladatok meghatározásában. Az intézményvezetés 
irányítja az intézmény stratégiai és operatív dokumentumainak koherens 
kialakítását. A kollégákkal a vezetQ megosztja a tanulási eredményességrQl szóló 
információkat, a központi mérési eredményeket elemezik, és levonják a szükséges 
szakmai tanulságokat. Az országos kompetenciaméréseket rendszeresen elemzik, 
kiértékelése megtörténik, kijelölik a fQbb feladatokat a 15000 kötetes könyvtári 
lehetQségeket maximálisan kihasználják. (Könyvtárak éjszakája c. programot immár 
hagyományosnak nevezhetjük a harmadik évaddal. Mindenképpen további 
megtartásra javasolt program. A digitális kompetenciát kiemelten kezelik, nagy 

hangsúlyt fektetnek a meglévQ digitális eszközeik használatára a tanítás-tanulás 
folyamatában. 
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" A pedagógiai program alapelvei, célrendszer a vezetQi pályázatában megfogalmazott 
célokkal fejlesztQ összhangban vannak. Új módszertani, irányítási eszközök 
bevezetése, alkalmazása, melyet a kollégák beépítenek a tanulási-tanítási 
folyamatba. A vezetés szívesen befogadja a tanulás-tanítás eredményesebbé tételére 
irányuló kezdeményezéseket, innovációkat, fejlesztéseket. A munkáltatóval készített 
interjúból kiderült, hogy a vezetQ információ torzulás nélkül továbbítja 
tantestületének a változásokat. A jövQben Ökoiskolává szeretnének válni, valamint 

Tehetségponttá, ezt a dokumentumokból is kiolvashatjuk és a vezetQvel készített 
interjúnál még világosabbá vált. Az elQre hozott nyelvtanítás egyik hozamaként a 
bécsi testvériskolai kapcsolat kialakítása van tervben. Az iskola arculatát 
mindenképpen meghatározza a Károly Róbert király iránti tisztelet, ennek hatására 
kialakított hagyományápolás. (Károly Róbert Hét, Károly Róbert Díj ) 

" Tudatos saját vezetési stílusa érvényesítésében, ismeri erQsségeit és korlátait. 
FelelQsségvállaló, innovatív .A vezetQ keresi az új szakmai információkat és 
elsajátítja azokat. Szakmai tudása kiemelkedQ. A szakma iránti alázata figyelemre 

méltó és dicséretes. Nem mindennapi az sem, hogy ennyi szakmai tapasztalattal még 
rászánja magát a mesterfokozat megcélzására is. Az egész szakmai életútját 
áttekintve, temperamentumos, lendületes, bizakodó, másoknak is reményt adó 
vezetQvel állunk szemben. Nem fél és nem félt a kihívásoktól, ha az intézmény 
érdekében kell cselekedni. 

" Az intézmény vezetQje személyiségénél fogva, magával tudja ragadni kollégáit a 
munkájukban. Ösztönözni tudja Qket a továbbképzQdésre, biztatja a szakmai 
elQmenetelükben. Képviseli a pedagógusok érdekeit, és intézi ügyeiket a megfelelQ 
határidQk betartásával. Precíz, igényes ember lévén személyes példamutatása 
meghatározó a kollégák, diákok, szüleik , belsQ-külsQ kapcsolatokban. Szorgalmazza 
a belsQ tudásmegosztás különbözQ formáit. NevelQtestületi továbbképzések. A 
döntésekhez szükséges információkat megosztja az érintettekkel. KibQvített 
vezetQségi értekezletet minden hónap elsQ hétfQjén tartják.. A munkaközösség-

vezetQk a kibQvített vezetQségi értekezlet után munkaközösségi értekezletet tartanak. 
Feltétlenül a kiemelkedQ területhez sorolandó a nagyon jól mqködQ információs 
csatornák.  

" Mindenképpen dicséretes az információs csatornák kiépítése, amely a folyamatos és 
hatékony információáramlást -kétoldali- lehetQvé teszik. A vezetQ személyiségébQl 
eredQen a kapcsolatok kitqnQen mqködnek. A szülQk segítQkészsége, valamint a 
partnerek segítQkészsége határtalannak tqnik. A pályázatokat figyelemmel kísérik és 
sok sikeres pályázatot tudhatnak magukénak. KiemelkedQ a hagyományok ápolása-

megtartása. Károly Róbert nevéhez fqzQdQ projektek érdekessé és vonzóvá teszik az 
intézményt. Kimagasló a környezettudatosság és egészségtudatossággal kapcsolatos 

projektek szervezése, ezzel jó hírnevet szereznek az intézménynek is. Soha nem 
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hallott módon dicsérte a tankerületi igazgató az intézmény vezetQjének munkáját, az 
egyik legjobb vezetQnek tartja a tankerületi központban. Sokat tesz a 
tehetséggondozás és felzárkóztatás területén is a vezetQ a kapcsolatok kiaknázásával. 
pl. zenei oktatás Megbecsüli az idQsebb-nyugdíjas kollégákat is. Jó a kapcsolata a 
szociális otthon lakóival is, akik kedves ajándékokat adnak az iskolának. 

FejleszthetQ területek 

Az értékelési rendszer átgondolásra, új kidolgozásra javasolt. ElQtte érdemes ötletbörzét 
tartani, valamint az eddigi gyakorlat bírálását-hozamát megbeszélésre javasoljuk. A 
dokumentumok (Ped. Program-SZMSZ aktualizálása, a jogszabálynak való részek 
beemelése szükséges.) pl. egyéni munkarend szerint haladók. 

 Beszámolót kér a tanulói teljesítmények folyamatos mérésén alapuló egyéni teljesítmények 
összehasonlításáról, változásáról , de várja el a tapasztalatok felhasználását a tanuló 
fejlesztése érdekében. Feladat, felelQsök, határidQk megjelölésével. A tanórák tervezésénél-
szervezésénél követelje meg a változatosabb módszereket, a hagyományos óravezetést ezáltal 
csökkentve. 

A vezetQi munkájával kapcsolatos pozitív eredmények, szélesebb körben való 
megismertetése. Önmaga menedzselése. Az interjú kérdéseire adott válaszok azt mutatták, 
hogy néha indokolatlanul spórol a vezetQ a saját komfortérzetét biztosító munkaeszközök 
vásárlásánál. Nem szabad elfelejteni, hogy a vezetQ mentálhigiénés állapota az egész 
tantestületre kihat. A szerénység nem minden esetben erény. 

Pontosabb kommunikáció a kollégákkal azon a téren is, ami a szülQkhöz kikerülQ 
információkat illeti. Az hangozzon el a kollégák szájából is, amit a vezetQ tudatni szeretne. 
A tehetséggondozás és fejlesztés tág területen megvalósul az intézmény munkájában, de ezt 
a szülQk egy része nem érzékeli. Ezen a téren egységesítésre van szükség. 

 

Országos szakmai ellenQrzés 

Intézmény 

" KiemelkedQ területek: 

" A stratégiai és operatív tervek egymásra épülnek. Ezek a tervek a tantestület 
bevonásával készülnek. Az intézmény stratégiai dokumentumai az adott idQszak 
oktatáspolitikai céljaival összhangban készülnek. 

" Az iskola nagy hangsúly fektet a közösségépítésre. Ezt szolgálja gazdag 
programkínálata. Kiemelten kezeli a tanulók komplex személyiiég fejlesztését. 

" A mérési eredmények dokumentálása, intézményi eredmények nyilvántartása. 
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" Széles körq együttmqködésen alapuló szakmai munka folyik. Az intézmény belsQ 
kapcsolatrendszerének középpontjában a támogató szervezeti struktúra áll, amely a 
pedagógusok szakmai együttmqködésén (munkaközösségeken) alapszik. Az 
intézményvezetQ lehetQséget biztosít a pedagógusok megújulására, támogatja az 
innovációt. A minQsítendQ pedagógusok támogatása. Pályázatokon való részvétel. 

" Rendezett, jó kapcsolatok az iskola meglévQ partnereivel. A partnerek folyamatos 
tájékoztatása, A szülQkkel való jó munkakapcsolat fenntartása. A szülQk számára 
közösségi programok, lehetQségek biztosítása. 

" Magas színvonalú hagyományápolás, szakmai közösség nyitottsága, önképzés. A 
pedagógusok kezdeményezQen részt vesznek a szervezeti és tanulási kultúra 
fejlesztésében. 

" A pedagógiai program a jogszabályi és tartalmi elvárásokkal összhangban 
fogalmazza meg az intézmény sajátos nevelési-oktatási feladatait, céljait. A szqkebb 
és tágabb közösség igényeit a jogszabályi keretek között igyekeznek megvalósítani, 
az intézmény arculatát erQsíteni. 

"   

" FejleszthetQ területek: 

" Az ellenQrzési tervben pontosabban szerepeljen a ki, és a mit meghatározása mellett, 
hogy milyen céllal, milyen gyakorisággal, milyen eszközökkel ellenQriz. A 
beszámolókban jelenjen meg az ellenQrzés tapasztalatainak összegzése, a további 
feladatok meghatározása egyénre, közösségre vonatkozóan. Az intézmény stratégiai 
céljainak elérését szolgáló feladatok teljesülésének értékeléséhez határozzanak meg 
indikátorokat, kritériumokat. 

" A tanulási nehézségekkel küzdQ gyerekek még intenzívebb és sokoldalúbb 
fejlesztése. A felsQ tagozatos tanulók fejlesztésének a napirendhez, a tanórákhoz 
való igazítása, a fejlesztések hatékonyságának növelése, az iskolai feltételek, 
lehetQségek figyelembe vételével. 

" A jelenlegi struktúrában és a lehetQségek tekintetében ez a terület nem kíván 
fejlesztést. 

" Alsó- felsQ tagozat közti átmenet problémáinak csökkentése. BelsQ tapasztalatcserék, 
hospitálások, esetmegbeszélések további építése. Egységes követelményrendszer 
betartása. Információátadás digitális alkalmazása, hatékonyabb kihasználása ( 
honlap, helyi média, online lehetQségek, belsQ tudásmegosztó levelezQ rendszer 
kialakítása) 
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" Innovatív, fejlesztéshez szükséges partner feltérképezése, megtalálása. Mind ezek 
érdekében azonosított partnerekkel kapcsolatos tevékenységekrQl tartalomleírás 
készítése, stratégiai dokumentumba illesztése. 

" Kiegyenlítettebb munkamegosztásra törekvés, arányos terhelés. Infrastrukturális és 
felszereltségi szint továbbfejlesztése. IKT eszközök modernizálása. Digitális 
kompetencia fejlesztése. 

" A pedagógiai program kiemelt célkitqzéseihez, az intézményi és a munkaközösségi 
munkatervekben megvalósulást jelzQ eredménymutatók kidolgozása, konkretizálása. 
Az eredmények elemzése alapján kialakított fejlesztési tervek megvalósulásának 
nyomon követése, korrekciók. 

 

2.Tárgyi feltételek, tárgyi felszereltség, az intézmény környezete 

 

A Budapest XV. Kerületi Károly Róbert Általános Iskola Rákospalota kertvárosában 
található. Ez a terület Budapest külsQ kerületében található, jórészt családi házas környék. 
Az iskola 1961. február 5-én nyitotta meg kapuit a tanulók elQtt. A nyolcvanas évek elején 

négyemeletes társasházak épültek. Az iskola a település fontos központja volt. A helyi 

lakossággal szoros együttmqködés alakult ki.  Az akkori diákok ma már szülQk, 
gyermekeik közül sokan járnak ma is a régi =Bogáncsba=. Több kollegánk is a környéken 
lakik, így a szülQkkel, gyerekekkel még közvetlenebb a kapcsolat. 

Az intézmény az eltelt évtizedek alatt sokszor átalakult, összevonták a SzQdliget utcai 
Károly Róbert Iskolával és a Vácrátót téri óvodával (Károly Róbert Szakközépiskola, 
Szakiskola, Általános Iskola és Óvoda), majd ismét önálló általános iskolaként mqködött 
és mqködik a mai napig (Budapest XV. Kerületi Károly Róbert Általános Iskola). 
Változás volt a fenntartó személyében, (XV. kerületi Önkormányzat, KLIK, Észak-Pesti 

Tankerületi Központ), megszqnt az intézmény gazdasági önállósága. Az épületet többször 
átalakították, átépítették. Az épület régi része 1960/61-es tanévben, az újabb 
épületszárny pedig 1984-ben került átadásra.  

A jövQ tanévben ünnepli intézményünk a 60 éves születésnapját. Az évforduló méltó 
megünneplése mindannyiunk számára fontos esemény. A Jubileumi munkacsoport már a 
2019/2020. tanévben számos program elQkészítését megkezdte. Részletes tervjavaslatok a 
mellékletekben szereplQ beszámolóban találhatóak. 
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Az iskola rendkívül családbarát, esztétikus, a tárgyi hiányosságok ellenére jól 
karbantartott. A szülQk, a gyerekek és a kollegák véleménye alapján biztonságos a 
környezet, pozitív érzelmi légkör jellemzQ, ahol mindenki jól érezheti magát. A tantermek 
szépítésében a kollegákon kívül részt vállalnak a szülQk is. A szülQi közösségek 
tantermeket festettek ki, függönyöket vásároltak, varrtak meg. Terveink között szerepelt 
egy a szülQkkel és a diákokkal közös virágosítási, zöldítési projekt, de ez a koronavírus 
járvány miatt meghiusult. A jövQ tanévben tervezzük ennek kivitelezését. 

Csodás bútorokat, ülQgarnitúrákat, kanapét, fénymásoló berendezést  kaptunk a szülQktQl 
ajándékba. Köszönjük. Ezáltal megvalósulhatott egy régi álom, az iskola egyes részein 
hangulatos ülQsarkokat hoztunk létre, ahol kellemes környezetben történhetnek az egyéni 
beszélgetések, a reggeli ügyeletben élvezhetik a diákok és a szülQk a >Károly Róbert 
kávézó( teázó)=  hangulatát.  

A régi balesetveszélyes homokozóból kimentett betonelemeit újrahasznosítottuk. A 
karbantartó kollega saját ötlet alapján Károly Róbert Emlékkertet kezdett létrehozni, 
melynek központi elemeként gyönyörq sziklakertet épített. Ez a terület emlékkertként fog 
mqködni, a diákoktól elkülönített módon. (balesetveszély kikerülése!) 
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Helyiség típusa Helyiségek 
száma 

  

Tanterem 23 

Szaktanterem 4 

Kisebb foglalkoztató szobák 1 

Tornacsarnok 1 

Tornaszoba 1 

Udvar 1 

Könyvtár 1 

DÖK-diákönkormányzati szoba 1 

FejlesztQ szobák 2 

Léleksímogató-iskolapszichológus 
szoba 

1 

Stúdió 1 

>Volt= gazdasági iroda-központi 
hálózati elosztó 
helyiség(rendszergazda irodája) 

1 

Tanári szoba 1 

Igazgatóhelyettesi szoba 1 

Szertárak 6 

Kémia szertár 1 

Szertárak (tornaszertár) 1 

Kis szertár (alsó tagozat) 1 
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Az Apródvár az átadáskor 2014-ben-régi dicsQségében 

 

Örömmel tölt el minket, hogy a tönkrement régi homokozó helyett az Észak-Pesti 

Tankerület két új homokozót épít a kicsiknek. Ígéretet kaptunk az Apródvár 
hibáinak kijavítására is. Udvarunk, játszóeszközeink megújulva várják az 
apródokat. Az egyik szülQ felajánlásaként aszfalt festékeket kaptunk, mellyel csodás 
játéklehetQségeket tudunk teremteni a diákoknak. 
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Az  épület állaga: 

 

 

ø A régi épületrészben a WC-kben a falak salétromosak, és omlanak. 

 

ø A régi épületben  a fsz.-i fiú WC-ben elviselhetetlen a bqz-megoldás szükséges. 

Ígéretet kaptunk a hiba elhárítására. 

 

ø Az elmúlt tanévben sor került az újabb épületrész földszinti részén az álmennyezet 
cseréjére. Az emeleti elemek cseréje remélhetQleg egy újabb projekt keretében 
megvalósul. 

 

ø Az >új=épületrészben folyamatos beázások voltak az elöregedett csatornahálózat és a 
tetQszigetelés sérülései miatt. Nagy részben a problémák megoldásra kerültek. Az 
épület kora és elhanyagolt állapota miatt azonban újabb meghibásodások várhatóak. 
 

 

ø A régi épület vakolata omlik, balesetveszélyes, javításra szorul. Ígéretet kaptunk a 
nyár folyamán történQ javításra. 

 

ø Az emeleti szertárajtók megvetemedtek, rendkívül nehezen nyílnak. 

 

ø Az új épületszárnyban is az ablakok rendkívül rossz állapotban vannak. 
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ø Az igazgatóhelyettesi irodában a nyílászárók cserére szorulnak. 

 

ø A télikert csapadékvíz elvezetése nem megoldott (nagy esQ esetén beömlik a víz az 
irodákba) 

 

ø Az osztálytermekben a linóleum elhasználódott,több helyen balesetveszélyes, cserére 
szorul. (15. és 25. tantermek). A folyosókon is több helyen sérült. 

 

ø A régi épületben található öltözQszekrények felújításra szorulnak. 

 

ø A 2. számú informatika teremben légkondicionáló berendezés beszerelése szükséges a 
nagy hQség miatt, a másik teremben sem mqködik a légkondicionáló berendezés 

 

ø Az épületben lévQ légkondicionáló berendezések javítása szükséges (informatika 

terem, gyermekjóléti szoba) 

 

ø A homokozót meg kellett szüntetni, mert balesetveszélyessé vált.  
 

ø Az apródvár balesetveszélyes, javítása szükségszerq 

 

ø Az intézmény 3 sajátos építési szerkezete miatt- a jó idQ beálltával elviselhetetlenül 
meleg!!!  A tönkrement, elérett árnyékolók helyett a sötétítQ függönyök beszerzése 
folyamatos. 
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Nyári felújítások (tankerületi szinten): reményeink szerint a homlokzat megjavítása. 

 

Nyári karbantartási feladatok (iskolai szinten) 

 

A legfontosabb karbantartási feladatok:  
 

ø mellékhelyiségek falának lefestése 

ø büfé átfestése 

ø tanulópadok, ebédlQi asztalok és székek, barna székek javítása 

ø bútorok cseréje (osztályok költözése miatt) 
ø udvari ülQkék balesetmentesítése, a beton ülQkék javítása, lefestése 

ø udvari padok rendbe tétele 

ø focikapu áthelyezése 

ø tanári kiskert balesetveszélyes kQlapjainak felszedése, fagyökerek kipucolása 

ø növények mozgatása, átültetése 

 

 

Kertészeti munkálatok: (folyamatosan) 

 

ø fqnyírás, sövénynyírás, kertrendezés, locsolás 

ø udvar, utcafront rendbe tétele 

ø benti növények (kb. 150 db átültetése) 
ø ajándékba kapott és elültetett facsemeték gondozása, folyamatos locsolása 

÷ Fqszerkertek kialakítása 

÷ Károly Róbert Emlékkert kialakítása 

 

Iskolánkban mqködnek a Hubay JenQ Zeneiskola és Alapfokú Mqvészeti Iskola zenei és 
szolfézs tagozatának kihelyezett foglalkozásai. Az intézménnyel a tehetséggondozás 
tekintetében is szoros együttmqködés alakult ki. 

Tornatermünket bérli a BLF kosárlabda klub. Tornaszobánkban külsQs karate tanfolyam 

mqködik. KülsQs tanfolyamok még: akrobatikus rock9and roll és judo tanfolyamok, idQs 
torna. Valamennyi külsQs partnerünkkel kiváló az együttmqködés. 

Nagyobb volumenq iskolai szintq rendezvényeinket általában a tornacsarnokban illetve, az 

ebédlQben tartjuk. Jó idQ esetén az udvar nyújt lehetQséget a nagy rendezvényeknek. 

Az intézmény honlapja naprakészen, jól mqködik. 
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Beszerzések (kincstári kártyával) 

ø foglalkozási anyagok 

ø függönyök 

ø buszjegyek 

ø dekorációs anyagok 

ø karbantartási eszközök 

ø szerszámok 

ø karbantartási anyagok 

ø festékek a mosdók és a büfé külsQ felületének kifestéséhez 

ø növények átültetéséhez föld és trágya 

ø rendezvények, programokhoz jutalmak 

 

Sok bútort kaptunk szülQi felajánlásból. Köszönjük. 
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3.Tanulói létszámadatok (tanév eleji és tanév végi) 

3. 1. Természetes és számított létszámadatok évfolyamonként, 
osztályonként, távozott, érkezett tanulók száma 

 

Tanulócsoportok 

 

Évfolyam Tanév eleje 

valós létszám 

Tanév eleje 

számított 
létszám 

1. 48 51 

2. 51 56 

3. 41 42 

4. 44 49 

Alsó tagozat 
 

184 198 

5. 58 64 

6. 49 55 

7. 43 44 

8. 37 38 

FelsQ tagozat 
 

187 201 

Iskola 

összesen 

371 399 
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Évfolyam Tanév vége 

valós létszám 

Tanév vége 

számított 
létszám 

1. 49 52 

2. 51 56 

3. 43 46 

4. 45 50 

Alsó tagozat 
 

188 204 

5. 58 62 

6. 49 56 

7. 44 45 

8. 38 41 

FelsQ tagozat 
 

188 204 

Iskola 

összesen 

376 408 
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Osztályok 

száma 

Tényleges 

létszám 

Számított 
 létszám 

BTMN-

es 

tanulók 

 száma 

SNI-s 

tanulók 

száma 

Alsó tagozat 8 184 198 23 12 

FelsQ tagozat 9 187 201 28 11 

Összesen 17 371 399 51 23 

 

Osztály Tanév eleje 

valós létszám 

Tanév eleje 

számított 
létszám 

SNI tanév 
eleje 

(kettQnek 
számít) 

SNI tanév eleje 

(háromnak 
számít) 

BTM 

1.a 24 25 1 0 1 

1.b 24 26 2 0 0 

2.a 

 

23 25 0 1 4 

2.b 28 31 1 1 1 

3.a 21 21 1 0 1 

3.b 20 21 1 0 2 

4.a 21 25 2 1 7 

4.b 

 

23 24 1 0 7 

Alsó tagozat 
Összesen: 

184 198 9 3 23 

5.a 24 27 3 0 3 

5.b 17 17 0 0 3 

5.c 17 20 1 1 1 

6.a 26 29 1 1 3 

6.b 23 26 2 0 2 

7.a 23 23 0 0 4 

7.b 20 21 1 0 6 

8.a 18 18 0 0 2 

8.b 19 20 1 0 4 

FelsQ tagozat 
Összesen: 

187 201 9 2 28 

      

      

Iskola 

Összesen 

 

371 399 18 5 51 
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Osztályok 

száma 

Tényleges 

létszám 

Számított 
 létszám 

BTMN-

es 

tanulók 

 száma 

SNI-s 

tanulók 

száma 

Alsó tagozat 8 188 204 26 13 

FelsQ tagozat 9 188 204 26 12 

Összesen 17 376 408 52 25 

 

Osztály Tanév vége 

valós létszám 

Tanév vége 

számított 
létszám 

SNI 

tanévvége 

(kettQnek 
számít) 

SNI tanév vége 

(háromnak 
számít) 

BTM 

1.a 25 26 1 0 1 

1.b 24 26 2 0 0 

2.a 

 

23 25 0 1 4 

2.b 28 31 1 1 5 

3.a 22 24 2 0 0 

3.b 21 22 1 0 2 

4.a 21 25 2 1 6 

4.b 

 

24 25 1 0 8 

Alsó tagozat 
Összesen: 

188 204 10 3 26 

5.a 22 24 2 0 3 

5.b 17 17 0 0 4 

5.c 18 21 1 1 2 

6.a 26 30 0 2 2 

6.b 23 26 3 0 2 

7.a 24 24 0 0 4 

7.b 20 21 1 0 6 

8.a 19 19 0 0 1 

8.b 19 22 1 1 2 

FelsQ tagozat 
Összesen: 

188 204 8 4 26 

      

      

Iskola 

Összesen 

 

376 408 18 7 52 
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Tanév közben érkezett és távozott tanulók 

 

Osztály Érkezett Távozott 
1.a 1 0 

3.a 1 0 

3.b 1 0 

4.b 1 0 

5.a 0 2 

5.c 2 1 

6.a 1 1 

7.a 1 0 

8.a 1 0 

Összesen 9 4 

 

LeendQ elsQ osztályosok létszáma 

Osztály Valós 
létszám 

Számított 
létszám 

SNI 

(2) 

SNI 

(2) 

BTM Megjegyzés 

1.a 23 23    Az SNI és 
BTM-es 

státusz a 
késQbbiekben 
realizálódik 

1.b 22 22    

Összes 45 45    

25

52

306

SNI

BTM

nem kiemelt f.
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Etika, hit-és erkölcstan oktatás (tanév eleje-szeptember 1-i állapot) 

Osztály 
 

Hit és erkölcstan 

 Etika Katolikus Református Evangélikus Hit 

Gyülekezete 

MAZSIHISZ 

1.a 13 7 2 2 0 0 

1.b 14 8 1 1 0 0 

2.a 14 5 1 3 0 0 

2.b 21 3 4 0 0 0 

3.a 20 1 0 0 0 0 

3.b 10 5 4 0 0 1 

4.a 19 1 1 0 0 0 

4.b 13 6 4 0 0 0 

       

Összes 124 36 17 6 0 1 

5.a 21 3 0 0 0 0 

5.b 8 3 4 2 0 0 

5.c 8 2 6 1 0 0 

6.a 19 4 2 0 1 0 
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6.b 18 4 1 0 0 0 

7.a 18 2 3 0 0 0 

7.b 18 0 2 0 0 0 

8.a 11 5 2 0 0 0 

8.b 13 6 0 0 0 0 

Összes 134 29 20 3 1 0 

Iskola 

összes 

263 62 36 9 1 1 

 

Etika, hit-és erkölcstan oktatás (tanév vége) 

Osztály  Hit és erkölcstan 

 Etika Katolikus Református Evangélikus Hit 

Gyülekezete 

MAZSIHISZ 

1.a 15 6 2 2 0 0 

1.b 14 8 1 1 0 0 

2.a 14 5 1 3 0 0 

2.b 22 2 4 0 0 0 

3.a 20 2 0 0 0 0 
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3.b 12 4 4 0 0 1 

4.a 19 1 1 0 0 0 

4.b 14 6 4 0 0 0 

       

Összes 130 34 17 6 0 1 

5.a 20 2 0 0 0 0 

5.b 8 3 4 2 0 0 

5.c 9 1 7 1 0 0 

6.a 19 4 2 0 1 0 

6.b 18 4 1 0 0 0 

7.a 19 2 3 0 0 0 

7.b 18 0 2 0 0 0 

8.a 12 5 2 0 0 0 

8.b 13 6 0 0 0 0 

Összes 136 27 21 3 1 0 

Iskola 

összes 

266 61 38 9 1 1 
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3.2. Magántanulók, egyéni tanrend szerint tanulók száma 

A 2019/2020. tanévben nem volt egyéni tanrend szerint tanuló diák az iskolában.  

Tanulói jogviszony szüneteltetés: 6 fQ 

 

Különleges bánásmódot igénylQ tanulók 

ø Sajátos nevelési igényq tanulók (SNI) 

ø Beilleszkedési, tanulási és magatartásproblémás tanulók (BTM) 

ø Kiemelten tehetséges tanulók 

ø Hátrányos helyzetq, halmozottan hátrányos helyzetq tanulók (HH, HHH ) 

3.3. Hátrányos helyzetq, halmozottan hátrányos helyzetq tanulók 

Osztály HH 

év eleji 
HHH 

év eleji 

Osztály HH 

év végi 
HHH 

év végi 
1.a 

 

- - 1.a 

 

- - 

1.b 

 

- - 1.b 

 

1 - 

2.a 

 

- - 2.a 

 

- - 

2.b - - 

 
2.b - - 

3.a 

 

- - 3.a 

 

- - 

3.b 

 

- - 3.b 

 

- - 

4.a 

 

1 - 4.a 

 

- - 

4.b 

 

1 - 4.b 

 

1 - 

Összesen 2 0 

 

 2 0 

 

5.a 

 

- - 5.a 

 

- - 

5.b 

 

- - 5.b 

 

- - 

5.c -  

- 
5.c - - 

6.a -  

- 
6.a - - 

 

6.b -  6.b -  
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- - 

7.a 

 

- - 7.a 

 

- - 

7.b 

 

-- - 7.b 

 

-- - 

8.a 

 

- - 8.a 

 

-  

8.b - 1 8.b - 1 

Összesen  1   1 

      

Összesen 

iskola 

2 1 Összesen 

iskola 

2 1 

      

 

 

 

Veszélyeztetett tanulók 
 

Alsó tagozatban:  41 fQ. 

FelsQ tagozatban: 40fQ 

Összesen: 81 fQ               

Az okok megoszlása: 

Okok Létszám 

  

családi háttér 15 

  

szociális háttér 9 

  

SNI 25 

  

egészségügyi 32 

  

Összesen 81 
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3.4. Sajátos nevelési igényq (SNI),  

Beilleszkedési, tanulási és magatartás problémákkal küzdQ tanulók (BTM) 

SNI-s tanulók száma (tanév eleji, szeptember 1-i állapot) 
 

Osztály kettQnek 
számít 

háromnak 
számít 

1.a 1 0 

1.b 2 0 

2.a 0 1 

2.b 1 1 

3.a 1 0 

3.b 1 0 

4.a 2 1 

4.b 1 0 

Összesen alsó 9 3 

5.a 3 0 

5.b 0 0 

5. c 1 1 

6.a 1 1 

6.b 2 0 

7.a 0 0 

7.b 1 0 

8.a 0 0 

8.b 1 0 

Összesen felsQ 9 2 

Összesen 

alsó-felsQ 

18 5 

 

81

295

Veszélyeztetett t.

Nem veszélyeztetett
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SNI-s tanulók (tanév végi létszám) 
 

Osztály kettQnek 
számít 

háromnak 
számít 

1.a 1 0 

1.b 2 0 

2.a 0 1 

2.b 1 1 

3.a 2 0 

3.b 1 0 

4.a 2 1 

4.b 1 0 

Összesen alsó 10 3 

   

5.a 2 0 

5.b 0 0 

5.c 1 1 

6.a 0 2 

6.b 3 0 

7.a 0 0 

7.b 1 0 

8.a 0 0 

8.b 1 1 

Összesen felsQ 8 4 

   

Összesen 

alsó-felsQ 
18 7 
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Az utazó gyógypedagógiai hálózat munkatársai által ellátandó szükséges 
területe 

 

FQvárosi Pedagógiai Szakszolgálat XV. Kerületi Tagintézménye munkatársai 
által ellátandó feladat: logopédia 

1.a-ban 2 fQ 

1. b-ben 4 fQ 

2.b-ben 1 fQ 

BTM-es tanulók száma (tanév eleji, szeptember 1-i állapot) 
 

Osztály Létszám 

  

1.a 1 

1.b 0 

2.a 4 

2.b 1 

3.a 1 

3.b 2 

4.a 7 

4.b 7 

  

Összesen 23 

5.a 3 

5.b 3 

5.c 1 

6.a 3 

6.b 2 

7.a 4 

7.b 6 

8.a 2 

8.b 4 

Összesen 28 

  

Összesen 51 
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BTM-es tanulók (tanév végi létszám) 
Osztály Létszám 

1.a 1 

1.b 0 

2.a 4 

2.b 5 

3.a 0 

3.b 2 

4.a 6 

4.b 8 

  

Összesen 26 

5.a 3 

5.b 4 

5.c 2 

6.a 2 

6.b 2 

7.a 4 

7.b 6 

8.a 1 

8.a 2 

Összesen 26 

Összesen 52 
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3.5. Bejáró tanulók, körzetes, nem körzetes tanulók aránya  
 

Körzetes és körzeten kívüli tanulók 

Tanév eleji létszámok 

Osztály Körzetes XV. ker. 

nem 

körzetes 

Más 
kerület 

Vidék Összes 

1.a 17 6 1 0 24 

1.b 13 8 2 1 24 

2.a 10 12 1 0 23 

2.b 11 14 2 1 28 

3.a 13 6 2 0 21 

3.b 11 7 0 2 20 

4.a 8 9 3 1 21 

4.b 15 6 2 0 23 

 98 68 13 5 184 

      

5.a 11 8 4 1 24 

5.b 8 7 1 1 17 

5.c 12 3 1 1 17 

6.a 14 7 1 4 26 

6.b 12 7 2 2 23 

7.a 12 7 3 1 23 

7.b 10 5 1 4 20 

8.a 4 10 2 2 18 

8.b 9 6 2 2 19 

 92 60 17 18 187 

      

összes 190 128 30 23 371 
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Tanév végi létszámok 

 

Osztály Körzetes XV. ker. 

nem 

körzetes 

Más 
kerület 

Vidék Összes 

1.a 17 8 0 0 25 

1.b 14 7 2 1 24 

2.a 11 11 0 1 23 

2.b 18 9 1 0 28 

3.a 15 5 1 1 22 

3.b 9 10 0 2 21 

4.a 10 7 4 0 21 

4.b 16 7 1 0 24 

      

5.a 9 9 4 0 22 

5.b 6 9 1 1 17 

5.c 13 3 1 1 18 

6.a 14 7 1 4 26 

6.b 12 8 2 1 23 

7.a 12 8 3 1 24 

7.b 16 2 1 1 20 

8.a 6 10 2 1 19 

8.b 12 4 2 1 19 

      

Összes 210 124 26 16 376 
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3.6. Tanulószobai, napközis csoportok létszámának alakulása a tanév során 

Egész napos oktatásban részesülQ  csoportok 

Tanév eleji létszám 

Osztály Valós 

iskolaotthonos létszám 

Számított 
iskolaotthonos létszám 

1.a 24 25 

1.b 24 26 

2.a 23 25 

2.b 28 31 

3.a 21 21 

3.b 20 21 

4.a 21 25 

4.b 23 24 

   

Összesen 184 198 

 

Egész napos oktatás szerint tanuló csoportok 

Tanév végi létszám 

Osztály Valós 

létszám 

Számított 
létszám 

1.a 25 26 

1.b 24 26 

2.a 23 25 

2.b 28 31 

3.a 22 24 

3.b 21 22 

4.a 21 25 

4.b 24 25 

   

Összesen 188 204 
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Természetes és számított létszámadatok egész napos oktatás 

 

Évfolyam Tanév eleje 

valós létszám 

Tanév eleje 

számított 
létszám 

1. 48 51 

2. 51 56 

3. 41 42 

4. 44 49 

Alsó tagozat 

 

184 198 

 

Évfolyam Tanév vége 

valós létszám 

Tanév vége 

számított 
létszám 

1. 49 52 

2. 51 56 

3. 43 46 

4. 45 50 

Alsó tagozat 
 

188 204 

   

 

Tanulószobai csoportok száma, létszámának alakulása 

 

Évfolyam Tanév eleje 

valós létszám 

Tanév eleje 

számított 
létszám 

5. 19 22 

6.,7.,8. 30 34 

   

Összesen: 49 56 
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Évfolyam Tanév vége 

valós létszám 

Tanév vége 

számított 
létszám 

5.   

6.,7.,8.   

   

Összesen:   

   

Tanév eleji létszámok (tanulószoba)- osztályonkénti bontásban 

 

Osztály tanulószoba 1. 

csoport valós 
létszám 

tanulószoba 1. 
csoport számított 

létszám 

tanulószoba 
2. csoport 

valós létszám 

tanulószoba 
2. csoport 

számított 
létszám 

5.a 5 5   

     

5.b 7 7   

5.c 7 10   

6.a   16 19 

6.b   8 9 

7.a 2 2   

7.b 1 1   

8.a 3 3   

8.b 0 0   

Összesen 25 28 24 28 
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Tanév végi létszámok (tanulószoba)- osztályonkénti bontásban 

 

Osztály tanulószoba 1. 
csoport valós 

létszám 

tanulószoba 1. 
csoport számított 

létszám 

tanulószoba 
2. csoport 

valós létszám 

tanulószoba 
2. csoport 

számított 
létszám 

5.a 2 2   

5.b 5 5   

5.c 5 8   

6.a   15 19 

6.b   7 8 

7.a 2 2   

7.b 1 1   

8.a 3 3   

8.b 0 0   

Összesen 18 21 22 27 
 

 

Alsó tagozaton egész napos formában történik az oktatás minden évfolyamon, és a szülQk 
kérésének megfelelQen minden osztályban. FelsQ tagozaton két tanulószobai csoportot 
szerveztünk: egy homogén hatodikos csoportot, és egy heterogén 5.,7.,8. évfolyamos 
tanulószobát. Az hatodikos csoport egy kézben volt a hét minden napján. Ez meg is látszott a 
gyerekek hozzáállásán és a felkészülésükön.  
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II. Pedagógiai munka 

1.A 2019/2020. tanév pedagógiai munkájának elemzése 

1.1. A pedagógiai munka megvalósulása a munkatervben rögzítettek 
alapján 

 

Intézményünk a SWOT analízis tükrében 

ErQsségek 

ø Az iskola elhelyezkedése- nyugodt, 

kertvárosi környezet 
ø Biztonságos körülmények 

ø Barátságos tantermek 

ø Szép. gondozott udvar és kert 
ø Sok régi tanítványunk gyermeke jár 

ide 3erQs kötQdés az intézményhez 

ø Családias légkör 
ø KitqnQ, szakmailag jól felkészült 

nevelQtestület  
ø Tartalmas munkára képes 

munkaközösségek, munkacsoportok 

ø Az intézmény nevelQ-oktató munkája 
a pedagógiai program alapelveinek 
megfelelQ napi pedagógiai 
gyakorlatot tükrözi 

ø ElQrehozott intenzív nyelvoktatás 

ø Jó magatartás, szorgalom és 
tanulmányi átlagok 

ø Kevés a kirívó fegyelmezetlenség 

ø Tanórán kívüli tevékenységek gazdag 

kínálata 

ø Hagyományápolás, rendezvények 

ø Iskolába csalogató programok 

ø Felzárkóztatás, tehetségfejlesztés, 
versenyek 

ø SzülQkkel való együttmqködés, 
folyamatos kapcsolattartás 

ø Egyéb partneri kapcsolatok 

ø Egészség-, környezetvédelem, 
drogprevenció 

ø Fenntarthatóságra nevelés 

Gyengeségek 

ø Az épület állapota 

 

ø Az intézményben a pedagógiai 3
szakmai munka hatékony végzéséhez 
szükséges eszközök nem állnak 
maradéktalanul rendelkezésre-

pótlásuk folyamatos 

ø Távol vagyunk a várostól, nehezebb 
és költségesebb a különbözQ 
programokra való eljutás 

ø Egységes követelményrendszer 
hiányosságai, egységes 
nevelQtestületi fellépés 

ø Értékelési rendszer betartása 

ø Munkafegyelem 

ø Adminisztrációs nehézségek 

ø A sajátos nevelési igényq tanulók 
egyénre szabott fejlesztése 

ø Folyosói ügyeleti rendszer 
ø BelsQ ellenQrzés-óra és foglalkozás 

látogatások, 
ø Hagyományos óraszervezés 

ø Digitális eszközpark  fejlesztésre 
szorul 
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ø Jó továbbtanulási mutatók 

ø Korrekt, naprakész tájékoztatás 

ø EsélyegyenlQség biztosítása 

ø Pályázatok 

ø Regisztrált Tehetségpont 
ø Ökoiskola 

 

 

LehetQségek 

ø Partnerek bevonása 

ø Német nyelvi kapcsolat keresése 

ø Szponzorok keresése 

ø Pályázatok 

ø Alapítvány 

ø Ingyenes továbbképzések (szakmai 
fejlQdés) 
 

Veszélyek 

ø Az iskola körzetében a lakosság 
elöregedése, az iskolás korú népesség 
számának  csökkenése 

ø A nyolc és hatosztályos középiskolák 
elszívó ereje 

ø Forráshiány  
 

 

 

 

Az éves munkatervben kitqzött célok megvalósítása 

Kiemelt célok és feladatok 

 

Intézményünk, a Budapest XV. Kerületi Károly Róbert Általános Iskola az utóbbi években 
egyre népszerqbb az iskolát választó tanulók és szüleik körében Minek köszönhetQ ez az 
elismertség? 

ElsQsorban a magas színvonalú nevelQ-oktató munkának. Vonzó a szülQk számára az 

iskola a biztonságos, családias légkör, a szép környezet, a Károly Róbertes hagyományok, a 
sok kulturális, szabadidQs tevékenység, program, rendezvény miatt. A tehetségfejlesztés, a 
lemaradók segítése, pedagógiai munkánk meghatározó eleme. Hitvallásunk szerint kultúrát 
közvetítünk, mely kultúra többet jelent a hagyományos értelmezésénél.  

Jelenti: az ismereteket, a szociális érzékenységet, az érzelmi mqveltséget, a szolidaritást, a 
viselkedéskultúrát, a különbözQ humán, reál és informatikai ismeretek egyensúlyát. A kultúra 
közvetítése élQ, változó folyamat, mely feltételezi az egyenrangúságot, a másik ember 
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méltóságának tiszteletben tartását. Mindezek alapján a tanulók személyisége optimálisan 
fejlQdhet.  

 

NevelQ-oktató munkánkra jellemzQ a humánus, szeretetteljes bánásmód, a 

szorongásmentes légkör megteremtése.  Kiemelten törekszünk a szociális készségek, az 
értelmi és az érzelmi intelligencia fejlesztésére. Továbbra is nagy figyelmet fordítunk a 
tanulók önmqvelésének megalapozására, az olvasóvá nevelésre, az önálló tanulás és az 
ehhez szükséges módszerek elsajátíttatására.  

A kultúra közvetítése nevelQ-oktató munkánk meghatározó alapvetése. Ehhez 
elengedhetetlen a tanulók rendszeres felkészítése, az önálló tanulási technikák megtanítása, az 
ismeretekhez való hozzáférés útjainak megismertetése. A tanulás tanítása elengedhetetlen az 
ismeretek önálló megszerzéséhez, elsajátításához. Minden ismeret egyben egy továbbfejlQdés, 
mely újabb ismeretek elsajátításának irányába mutat. A különbözQ ismeretszerzési módok, 
eszközök megköveteli új módszerek, új csatornák használatát. A digitális kompetencia 
fejlesztése és fejlQdése a tanév utolsó három hónapjában óriási lendületet kapott. A 
tapasztalatok beépítése a jövQ évi tervezésbe elengedhetetlen, minden pedagógus feladata. A 
jövQ pedagógiája megköveteli a problémamegoldó gondolkodásra nevelést, a tanulóknak jól 
konvertálható, használható tudásra van szükségük. E nélkül nem lesznek képesek eligazodni 
az egyre gyorsuló és napról napra új kihívások elé állító világban. 

A kollegáknak bátrabban kell kezelnie a tananyagot, a gyakorlást elQtérbe helyezve törekedni 
kell az arányos teherviselésre, a tanulókra szabott egyéni fejlesztésre. Még messze vagyunk 
attól, hogy minden egyes diákkal egyénileg, az Q adottságainak és meglévQ kompetenciáinak 
megfelelQen foglalkozzunk, de erre törekszünk. 

Iskolánkban biztonságos, családias légkör jellemzQ. Bár az épület több helyen felújításra 
szorul, de igyekszünk szép, esztétikus környezetet teremteni. Már belépéskor egy kellemes 
benyomás várja a diákokat és a szülQket. Nyitott iskola révén nem zárjuk ki  a szülQket az 
intézménybQl, de kérjük Qket a szabályok betartására. (7 óra 45 perckor az épület elhagyása). 
A szülQk számára mindig elérhetQek vagyunk, így a kölcsönös és eredményes kommunikáció 
folyamatosan biztosított. 

Legfontosabb célunk a tanulók személyiségének és kompetenciáinak, önálló tanulási 
szokásainak fejlesztése. Ez nem könnyq feladat, ezért az eddigieknél még tudatosabban kell 

koncentrálni az egyénre szabott fejlesztésre. A tanulók képességei igen eltérQek, magas számú 
a kiemelt figyelmet igénylQ tanulók aránya. Nagyon nehéz feladat hárul a pedagógusokra, 
hiszen nem gyógypedagógus végzettségqek és a többségi csoportban történQ egyéni 
bánásmód alapján történQ fejlesztés teljes körqen, minden foglalkozást tekintve szinte 
megoldhatatlan feladat. Természetesen erre törekszünk, és számos továbbképzésen veszünk 
részt az eredményesebb fejlesztés érdekében. 
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Házirendünk szabályait a diákok igyekeznek betartani. Van néhány tanuló, akik azonban 
figyelmen kívül hagyják a társas együttélés szabályait. Az ilyen viselkedés hátterében 
számos ok húzódik, mely okok feltárása csak a szülQkkel való teljes együttmqködés alapján 
történhet. 

A gyerekek különbözQ képességekkel, különbözQ személyiséggel rendelkeznek. A 
legfontosabb feladatunk az esélyegyenlQség maximális biztosítása. Nekünk minden gyermek 
fontos, nincs hátrányos megkülönböztetés semmilyen szempontból. Fontos, hogy jól ismerjük 
a tanulók személyiségét és szociális hátterét. 

 

A tehetséggondozás 3a Tehetségpont cím elérése kiemelt feladatunk volt. Tanórákon és 
tanórán kívüli foglalkozásokon, a különbözQ iskolai és osztályprogramok alkalmával nagy 

gondot fordítunk a tehetségek felkutatására, gondozására. A szakkörök, a tehetséggondozó 
foglalkozások, a különbözQ tanulmányi, kulturális és sportversenyek mind szolgálták a 
tehetségek felkutatását és segítését. Munkánk eredményeként ebben a tanévben elnyertük a 
Regisztrált Tehetségpont címet. 

Részletes elemzés található a mellékletben (tehetséggondozó munkacsoport beszámolója) 

Felvilágosító elQadásokat szervezünk, igényeltük a magyar rendQrség általános iskolai 
ifjúságvédelmi megelQzQ programját: DADA: Dohányzás 3Alkohol 3Drog 3 Aids. (3. és 4., 6. 
évfolyam) A programok célja a veszélyhelyzetek felmérése, ezek kikerülése, a biztonság, a 
bqnmegelQzés, az egészséges életmódra nevelés. 

Az idei tanévben is csatlakoztunk a PÉNZ7-hez. Számos kitqnQ programot kínáltunk a 
tanulóknak. Pályázati munkákat készítettek, ezeket kiállítottuk. A tavalyihoz hasonlóan 
Károly Róbert aranyforintokat gyqjthettek az osztályok, melyeket értékes >jutalomra= 
válthattak be. 

A pedagógiai programunkat átdolgoztuk. A helyi tantervünket a módosított Nat alapján , a 
kerettanterveknek megfelelQen szintén átdolgoztuk. 

Az új nemzeti alaptanterv bevezetése (A NAT módosítása )a 2020/2021. tanévtQl felmenQ 
rendszerben indul, elsQként az elsQ és az ötödik évfolyamon. 

 

AZ SZMSZ módosítása folyamatban van. Szükséges a változó jogszabályoknak való 
megfeleltetés, és a kollegák részérQl igényként merült fel az értékelési rendszerünk 
átdolgozása, pontosítása.  
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A Honlapunk kiválóan mqködik. SzülQi segítséggel létrejött a Bogáncs Utcai Iskolásokat 
SegítQ Alapítványunk honlapja is. 

Az óvodákkal a kapcsolatunk továbbra is kölcsönösen jónak mondható. Az iskola 
népszerqsítése a leendQ elsQ osztályosok tekintetében maximálisan jól mqködik.  

Ugyancsak kitqnQ kapcsolatokat ápolunk a középiskolákkal. Nyolcadikos fórumunkon 
átlagban több mint tíz középiskola mutatkozik be a szülQknek és az érdeklQdQ diákoknak.  

Kapcsolataink szerteágazóak. A fenntartóval jó az együttmqködés, korrekt a 
munkakapcsolat.  

 

ElQrehozott intenzív nyelvoktatás 2. évfolyamtól 
 

 Német-angol nyelv 

 Osztálybontás-évfolyambontás 

 Angol nyelv túlsúlya 

 Mesterprogram- cél: az idegen nyelvi oktatás megújítása, országos idegen nyelvi mérés 
eredményeinek javítása, idegen nyelvi programok bQvítése, idegen nyelvi kapcsolatok 
kiterjesztése 

Heti óraszámok: 

2. évfolyam:      2 óra (éves szinten: 72 óra) 

3. évfolyam:      3 óra (éves szinten: 108 óra) 

4.-8. évfolyam: 4 óra (éves szinten: 144 óra) 

Egész ciklus alatt: összesen 900 óra 

 

Hagyományápolás 

Az iskola hagyományai 
 

A hagyomány közösségteremtQ és megQrzQ erQ, amely bizonyos állandóságot és folyamatosságot 
teremt az iskola mindennapi életében, szerepe lényeges az érték- és normaközvetítés területén. 
Iskolánk tudatosan ápolja, Qrzi, és folyamatosan bQvíti hagyományait. A hagyományteremtQ és 
hagyományápoló munkánk során támaszkodunk a nevelQtestület és a tanulóközösség valamint a szülQi 
közösség véleményére, javaslataira, valamint figyelembe vesszük az iskolahasználói elképzeléseket is. 
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A tudatosan kialakított szokások és jelképek erQsítik az iskolához való tartozást, ugyanakkor az egyéni 
arculat jól megkülönbözteti intézményünket más iskoláktól. 

 

Jelképeink az iskola névadójához, I. Károly (Róbert) magyar királyhoz kapcsolódnak: 

 

- jelvény: kettQs pajzs, a belsQ színe kék, benne arany Anjou-liliom; a külsQben két oldalt a 
felirat 3 Károly Róbert / Általános iskola; a pajzs tetején arany korona 

- zászló: színe kék-sárga, rajta az iskola jelvénye, s az iskola neve 

-  

 

 

 

 

 

 

Iskolánk büszkesége a Németh Gábor kollegánk által készített Károly Róbert festmény. 

 

A vitrinben található korona Károly Róbert királyunk koronájának elképzelt másolata. Ezt egy 
szülQ készítette és ajánlotta fel az iskolának. 
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A Károly RóbertrQl készített festmény mellett helyeztük el  Károly Róbert mellszobrát, 

melyet az ünnepi héten megkoszorúznak iskolánk tanulói, ezzel is kifejezve tiszteletüket nagy 

királyunk és az Q ország építQ tevékenysége iránt. A szobor készítQje Szakály Miklós 

szobrászmqvész ebben az évben elhunyt. Már a jubileumi rendezvénysorozaton-melyre nagy 

szertettel vártuk- nem vehet részt. Alkotása azonban örök, melyet vigyázunk, óvunk és a 

következQ generációk számára méltóképpen megQrizzük. 

 

 

 

 

A falakat az iskola tanítványainak és dolgozóinak tablói borítják, felidézve a régi idQk 

emlékeit. Nagy hangsúlyt fektetünk továbbra is a hagyományokra. Ezeket méltóképpen 

Qrizzük, egy-egy új elemmel kibQvítjük, újítjuk. Ilyen hagyományok pl. a Károly Róbert 

napok, korhq jelmezekben elQadott korabeli jelenetek névadó királyunk életébQl, a kor 

történetébQl, Károly Róbert napi vigasságok, újabb nevén a Családi nap, apród és lovag 
képzés,  Magyarok napja, pályázat, plakát, videofilm készítés, korabeli ruhák, pajzsok 

tervezése, kerületi szintq Károly Róbert vers és prózamondó verseny, Károly Róbert 
gála. Tanulmányutakat, tanulmányi kirándulásokat szervezünk, hagyományQrzQ egyesületeket 

hívunk meg a rendezvényeinkre. 
Kiemelt hagyományunk a Károly Róbert hét, a Károly Róbert nevével fémjelzett hagyomány elemek, 
melyek számos  tartalmas és érdekes programmal várják az iskola teljes közösségét, a szülQket, 
vendégeket. 

Minden évben igyekszünk a programsorozatot megújítani, egyes programpaneleket kicserélni, 
átalakítani.  A tervezett programok közül néhány a járvány miatt sajnos elmaradt. 
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Károly Róbert Napok rendezvénysorozata: 

ø Ünnepélyes megnyitó mqsor 

ø Pályázat 
ø Kiállítás 

o ApródképzQ 

o LovagképzQ 

o Magyarok napja 

o >Veszélyben a király!= sakk 

o Történelmi kalandozások 

o Tematikus foglalkozások 

o Mqvészeti Gála (a járvány miatt elmaradt) 
o Családi nap 

o Károly Róbert nyomában 3tanulmányi kirándulások, kihelyezett tanórák, 
foglalkozások 

o >Regösök húrján= Károly Róbert kerületi vers- és prózamondó verseny 
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Iskolánkban tehát továbbra is  kiemelt célunk és feladatunk a hagyományok ápolása. Ez 

magában foglalja a különbözQ ünnepek, jeles napok megünneplését, de elsQsorban a Károly 
Róbert hét programjait, a Könyvtárak éjszakáját, a különbözQ témaheteket, A KERT hetet 

(Környezetvédelmi , Egészségvédelmi Rendezvénysorozat a Természetért, a PÉNZ7, a 
fenntarthatósági témahét programjait, mely utóbbiak a vírus járvány miatt sajnos nem 
kerülhettek a szokásos módon megrendezésre. A kollegák a digitális oktatás alakalmával 
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azonban a jeles napok alakalmával online feladatokat, érdekes feladványokat küldtek a 
tanulóknak. Könyvtáros kolleganQnk feladatlapokat, Quiz feladatokat állított össze a 
tanulóknak. Mqvészkollegánk virtuális kiállítást rendezett a beérkezett rajzokból, 
alkotásokból.  

KQszegi Árpád Jánosné intézményvezetQ DOK920 címmel a digitális munkarend del 
kapcsolatos pályázatot hirdetett rajz , vers és próza kategóriában. 

 

 

Egységes követelményrendszer 

 

Hosszú évek óta törekszünk ennek megteremtésére. A legtöbb problémát a szüneti, reggeli és 
délutáni ügyeleti feladatok ellátása jelenti. A sok helyettesítés (üres állások) is plusz terhet 

rótt a kollegákra, de az erre ráépülQ ügyeleti tevékenység szoros napi tempót diktált. Nemigen 

maradt idejük a kollegáknak egy-egy szünet pihentetQ eltöltésére. A tanulók esetében 
problémát jelentettek a késések, ami a kisebbek esetében megkérdQjelezte a szülQk 
felelQsségét. 

A pedagógiai program átdolgozása kapcsán megtörtént az oly régen halogatott egységes 
értékelési rendszer kidolgozása, mely már szükséges volt, különösen az alsó-és felsQ tagozat 
vonatkozásában. 

Nagy hangsúlyt helyeztünk a következQ feladatokra, melyek tekintetében rendkívül pozitív a 
megítélés. 

o Önképzés, továbbképzés, belsQ tudásmegosztás 

o Kölcsönös és naprakész információáramlás 

o Pályaorientációs tevékenységek 

 

Az önképzés a kollegák belsQ igénye. Igyekszünk lehetQséget teremteni minden kollega 

számára, a képzési igények kielégítésére. A hallottakról, a jó tapasztalatokról a kollegák 
egymásnak beszámolnak, a jó gyakorlatokat igyekeznek saját pedagógiai gyakorlatukba 
beépíteni. 

Mindhárom területen igyekeztünk az elQzQ évekhez hasonlóan tevékenykedni. Az 

információáramlás kifejezetten jól mqködik, a digitális tanrend idején online mqködött az 
információk cseréje. 



Budapest XV. Kerületi Károly Róbert Általános Iskola Beszámoló a 2019/2020.tanév nevelQ-oktató munkájáról 
 

 

 

60 

 

A pályaorientációs feladatokat idQben elvégeztük, minden végzQs tanulót sikerült beiskolázni. 

o Diákönkormányzati és gyermekvédelmi tevékenység 

o SzabadidQs tevékenységek 

o EllenQrzés, értékelés 

o Pályázatok 

 

A Diákönkormányzat véleményét minden fontosabb dologban kikérjük, a diákok év elején,és 
félévenként összegyqjtik a kérdéseiket és a tapasztalataikat és megosztják az iskolavezetéssel. 

Véleményt formálhatnak az iskola életével, saját problémáikkal kapcsolatban, amit a 
nevelQtestület megvitat és megfelelQen intézkedik. 

A szabadidQs tevékenységek szervezése rendkívül szerteágazó és sokrétq. Március 13-ig 

számos érdekes programot szerveztünk a diákok számára. Ezeket a programokat a 
mellékletben található beszámolók részletesen tartalmazzák. (mozi, színház, bábszínház, 
cirkusz, múzeumlátogatások, állatkert, növénykert, kirándulások, osztálydélutánok, &) 

A belsQ, intézményen belüli ellenQrzés és értékelés szempontjait a 2019/2020. tanév 
munkaterve részletesen tartalmazza. A digitális munkarend kezdetéig ezek az ellenQrzések 
rendben, a munkaterv szerint megtörténtek. Március 16. után mindez áttevQdött az online 
térbe. 

A pályázat keresés és írás kiemelt feladat az utóbbi években. A 2019/2020. tanévben több 
pályázatot nyújtottunk be és nyerünk el. 

 (Regisztrált tehetségpont, Ökoiskola, ZöldítQ pályázat, Tehetségpályázat, )   

 

Alsó-felsQ tagozat közti átmenet 
 

 Folyamatosan törekszünk a két tagozat közelítésére 

 Alsó tagozat: egész napos iskola /iskolaotthon 

 FelsQ tagozat: szakrendszerq tanítás /tanulószoba 

 Közösség építés/ programok, rendezvények 

 Szakmai együttmqködés 
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 Szokásrend fokozatos kialakítása (4.-5. átmenet) 

 Áttanítások 

 Ügyeleti tevékenység 

 Értékelési rendszer átdolgozása megtörtént 

Problémás területek:  

 házi feladat, önállóság, értékelési rendszer 

 SNI-BTM-es tanulók integrált oktatása 

 > Nem egységes a kollegák hozzáállása a BTM-es tanulókat érintQ követelményrendszer 
teljesítésére vonatkozó elvárásokkal szemben=(kollega véleménye) 

 > Szükség lenne egy egyértelmq és általános érvényq álláspont kialakítására, hiszen az 
integrált tanulókat a törvény által meghatározott kedvezmények illetik meg.= (kollega 

véleménye) 

 

Közösségépítés 

 

Kiemelt feladatunk a közösségfejlesztés. Ez nem csak az osztályfQnök feladata, hanem 

minden órán és minden foglalkozáson, tanórán kívüli tevékenységek során megtörténik. A 
szociometriai felmérések segítik az osztályfQnökök munkáját, csakúgy mint a 
gyermekvédelmi koordinátor, az iskola pszichológus és a szociális munkatárs összehangolt 

tevékenysége. A fejlesztQ pedagógusokkal történQ szoros együttmqködés szintén erQsíti egyes 
tanulók közösséghez tartozásának segítését. 

A közösségformálás legfontosabb területei a hagyományok, a közösen kidolgozott és 
valamennyi tanuló által elfogadott szabályok, a közös élmények, programok. 

A közösségek kialakítása minden osztályfQnöknek és szaktanárnak feladata. A jó 
osztályközösség  kialakulása feltételezi a tanulók és a családi háttér megfelelQ ismeretét. Ezért 
továbbra is fontosnak tartjuk a családlátogatásokat, az alsó tagozatból felsQ tagozatba való 
átlépéskor a tanítók, leendQ osztályfQnökök és szaktanárok együttmqködését. 

Az alkalmazotti közösség építése nem csak a napi munka során történik, hanem a különbözQ 
nevelQtestületi és alkalmazotti közösségi együttlétek, rendezvények, ünnepségek alkalmával. 

Szép példája ennek a karácsonyi fehérasztal, az ünnepi vacsora, ahol a jelenlegi kollegák 
mellett meghívást kapnak a nyugállományban lévQ régi kedves kollegáink. 
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Fenntarthatóságra nevelés, környezet és egészségvédelmi tevékenység 

 

Kiemelt cél és feladat. Folyamatos nevelési tevékenység.  

A környezetvédelmi, egészségvédelmi nevelést, a fenntarthatóságra nevelést fQ 
feladatként jelöltük meg. Ennek érdekében tanórán és tanórán kívül kiemelten kezeltük a 
természetes és épített környezetünk védelmével kapcsolatos ismeretek közvetítését. Kiemelten 
kezeltük a fenntarthatóságra nevelést. Zöldítettünk, szelektíven gyqjtöttük a hulladékot, 
fákat ültettünk, fqszerkertet gondoztunk, madáretetQket készítettünk, tisztasági akciókat 
szerveztünk. OsztályfQnöki és szakórákon, szabadidQben, az egész napos nevelés során 
folyamatosan felhívtuk a diákok figyelmét a fenntarthatóságra, és igyekeztünk jó példával 
elöljárni. A fenntarthatóságra nevelés megerQsítéseként Ökoiskola pályázatot nyújtottunk be, 
melyet el is nyertünk. Így a Regisztrált Tehetségpont mellett elnyertük az Ökoiskola címet is. 
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1.2. Pedagógiai munka a digitális munkarend során 

Digitális oktatás a Budapest XV. Kerületi Károly Róbert Általános Iskolában 

 

Március közepén mindenkit váratlanul ért a tanórán kívüli digitális oktatás egyik 

napról a másikra történQ bevezetése. Iskolánk pedagógusai a rájuk jellemzQ rugalmassággal 

és találékonysággal rendkívül gyorsan reagáltak az új helyzetre. A Kréta rendszer kezdeti 

használata után hamar áttértünk a Google Classroom egységes alkalmazására, ahol tanulóink 

számára közzé tettük a feladatokat, megosztottuk az információkat és tartottuk a kapcsolatot. 

Az elsQ 1,5- 2 hét mindenki számára nagyon erQs, nehéz, megfeszített tempójú volt, hiszen 

teljesen ismeretlen területeket és digitális felületeket kellett megkeresni, megismerni és 

használatukat elsajátítani. (Hová kell feltölteni anyagokat, hova kapom vissza, milyen 

lehetQségek vannak az egyes felületeken, hogyan tudok kommunikálni a diákokkal 

eredményesen, milyen formában és mennyiségben történjen az oktatás& ) 

Az alkalmazott felületek és alkalmazások: Google Classroom, Wordwall, Learning Apps, 

Youtube, Wikipédia, Redmenta, Viber, Messenger, Skype, E-kréta, Facebook, Gmail. 

Módszerek: PPT, rövidfilmek, feladatlapok, magyarázó videók (Videó tanár), Skype órák, 

személyes konzultációk. 

ElQnyök: 

 Változatosabb, rugalmasabb óravezetés 

 Lényegre törQ, leegyszerqsített feladat összeállítás 

 A lassabban haladóknak hosszabb idQ áll rendelkezésre a feladatok elvégzéséhez 

 Több idQ, nyugodtabb munkavégzés, jobb eredmények 

 Személyre szabott értékelések, visszajelzések 

 Kiscsoportos és személyes foglalkozások, beszélgetések, konzultációk 

 Új oldalról ismerhettük meg tanítványainkat 

Hátrányok: 
ø Esetenként nehézkesebb kapcsolattartás 

ø Problémásabb az új ismeretek közlése 

ø Kevésbé kontrollálható a megértés 



Budapest XV. Kerületi Károly Róbert Általános Iskola Beszámoló a 2019/2020.tanév nevelQ-oktató munkájáról 
 

 

 

64 

 

ø Több szülQ nehezen találta meg a helyét ebben a szituációban (túlságosan belefolyt a 

feladatok megoldásába, nem adott kellQ segítséget gyermekének) 

ø Nagyon sok idQt igényelt a pedagógusoktól a felkészülés, a megfelelQ anyagok 

összeválogatása 

ø Nehéz volt nyomon követni a tanulók különbözQ felületeken visszaérkezQ 

megoldásait, jelzéseit. 

ø A beérkezett feladatok ellenQrzése, javítása, megjegyzés hozzáfqzése és értékelése 

rendkívül idQigényes volt 

ø A szülQkre túlságosan nagy terhet rótt az otthoni tanulás, különösen azokra, akiknél 

több gyerek is van a családban, illetve akiknek dolgozni kellett. 

A rendszergazda folyamatosan rendelkezésre állt a felmerülQ problémák megoldásában a 

pedagógusok, tanulók és a szülQk részére egyaránt:  

ø Technikai feltételekkel nem rendelkezQ tanulók és pedagógusok számára eszköz 

biztosítása, 

ø Felvételek, PPT-k és egyéb anyagok készítése 

ø A meghibásodott eszközöket azonnal javította, az alkalmazások használatát segítette, a 

felmerülQ problémákat folyamatosan elhárította. 

Az iskolapszichológus több szülQvel rendszeres kapcsolatot tartott a digitális oktatás 
egész ideje alatt. Az iskola teljes közösségének rendelkezésére állt ebben a nehéz helyzetben. 

Az osztályfQnökök több tanuló esetében is támaszkodtak a segítségére. 

Az iskola vezetQsége folyamatosan koordinálta a teljes digitális oktatási rendet. A 

pedagógusok, tanulók és szüleik számára bármikor elérhetQk voltak, mindenben a 

rendelkezésükre álltak. 

A tantestület tagjai között nagyon jól mqködött a digitális kapcsolattartás és az 

együttmqködés: tudásmegosztás, a problémák megbeszélése, egymás segítése. 

A kezdeti nehézségek ellenére mind a tanulók, mind a pedagógusok hamar beleszoktak 

az új rendszerbe.  

A diákok többsége élvezte az otthoni tanulást, de nagyon hiányolták a társakkal és a 

pedagógusokkal való személyes kapcsolatot. 

A digitális oktatással járó fejlQdés és az ismeretek bQvülése mindenképpen nagyon hasznos 

volt a diákok és a pedagógusok számára egyaránt.  
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Mindenkinek szándékában áll a megszerzett ismereteket hasznosítani, alkalmazni a jövQben 

iskolai keretek között is.  

Ehhez elengedhetetlen a megfelelQ digitális eszközpark minQségi és mennyiségi fejlesztése. 

A digitális tanrend idején a pedagógiai asszisztensek és a könyvtáros kollega szintén >home 

office= végezte a feladatait. Ezek többek között: 

ü a könyvtár pedagógiai programjának átdolgozása 

ü a könyvtári munkával kapcsolatos törvények, rendeletek figyelemmel kísérése 

ü könyvtári kártyák rendezése 

ü selejtezési jegyzQkönyv elQkészítése 

ü jeles napok, ünnepek tervezése hónapokra, napokra lebontva 

ü kultúrtörténeti kutatómunka névadónkkal kapcsolatban, a kor jellemzQi, térképek, 

szobrok, festmények, képek keresése, a kor divatja, szórakozási lehetQségei, játékai, 

illemszabályai 

ü tananyag segédlet a digitális órákhoz 

ü dekorációs ötletek gyqjtése 

ü dekorációs mintaanyag készítése 

ü Technika és életvitel tantárgyhoz kapcsolódóan You  tube és Pinterest anyagok 

gyqjtése, sablonok, prototípusok készítése 

ü apródruhák, maszkok varrása 

ü a következQ tanév eseménynaptárának elQkészítése 

ü anyaggyqjtés az évfolyamonkénti kirándulási javaslatokhoz 

ü programlehetQségek keresése 

ü pályázatok figyelése 

ü a jubileumi évre való készülés, anyaggyqjtés az iskola életével, múltjával 

kapcsolatosan 

ü iskolai fotók válogatása 

ü tervek készítése a jubileumi év programjainak elQkészületeivel és lebonyolításával 

kapcsolatban 

ü végzQs tanulókról tabló készítés 

ü virtuális ballagás megörökítése 

ü oklevél minták, oklevelek tervezése, készítése 
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ü leendQ elsQsök számára kis ajándék, emléklap készítése 

ü jubileumi logó tervezése 

 

A DOK920 iskolai pályázat egyik nyertes alkotása 

Készítette: Gyurik LQrinc 3.a osztályos tanuló 

Cím: Digitális oktatás 

 

Vasárnap van lefekszem, 
Hogy hétfQn korán kelhessek. 

Reggelizem, fogat mosok, 

És utána tanulgatok. 
Ha azzal is készen vagyok, 

Kisautókkal játszom nagyot. 
Digitális oktatás,  

Izgi az új tanulás. 
Learningapps és sutori, 

Sokat fogunk okulni. 

Youtube-bal és wordwallal, 
Szeretem is jó okkal. 

A vicces matek példák,  
Az agyamat felturbózzák. 

Nyelvtanból meg rejtvények, 
Használom az eszemet. 

Gyorsabban is készen leszek, 
Így maradnék 120 hetet. 
Anna néni, Kriszti néni, 

Nektek is kell most tanulni. 

Sutorit kell csinálni, 
Keresgélni, kutatni. 

Digitális oktatás, 
Sose legyen semmi más. 

 

Remek munka! Gratulálunk! 
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1.3. Az intézmény specialitásainak megvalósulása, eredményessége 

 

Az intézmény specialitása: 

ElQrehozott intenzív nyelvoktatás második évfolyamtól. 

Az idegennyelvek (angol-német) oktatása iskolánk kiemelt programja. Második 
évfolyamtól kezdve a szülQk választásának megfelelQen kínálunk német vagy angol nyelvet a 
gyerekeknek. A szülQk többsége-a társadalmi trendnek megfelelQen- az angol nyelvet 

választja.  Az idegen nyelvek tanulásának órakerete: 

Második évfolyam: 2 óra / hét 

Harmadik évfolyam: 3 óra / hét 

Negyedik évfolyamtól nyolcadikig: 4 óra / hét 

Az idegennyelv jelenléte az iskolában: 

õ Károly Róbert Hét megnyitó 

õ Károly Róbert Családi nap  

õ Kakaó party 

õ Csodavár 

õ Karácsonyi gyertyagyújtás 3 tehetség nap 

õ Valentin napi társkeresQ 

õ Idegennyelvi délután 

õ Halloween 

õ Szent Márton nap 

Az intenzív nyelvoktatás - mint az intézmény specialitása- kiemelt pedagógiai feladat. Az 
angol nyelvet választó szülQk többségben vannak a német nyelv rovására. Ez a tendencia 
hosszú évek óta tapasztalható. A német nyelv rangjának emelésére, a nyelvoktatás 
megújítására szolgál KQszegi Árpád Jánosné mesterprogramja, mely nem csak az iskolán 
belüli nyelvoktatás fejlesztését foglalja magában, hanem külsQ kapcsolatok kiépítésével 
célnyelvi országokba való eljutást, utazást is. Az autentikus környezetben történQ 
nyelvtanulás, nyelvgyakorlás eredményesebb. A tanulók számára fontos, hogy az általuk 
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választott idegen nyelv tanulása során megismerjék az adott ország, terület kultúráját, 
szokásait, az ott élQ emberek életvitelét.   

 

1.4. Tanulmányi eredmények, magatartás, szorgalom  
(tendenciák az elQzQ évekhez képest) 

Tanulmányi eredmények az elsQ évfolyamon 
 

Osztály Kiválóan 
teljesített 

Jól teljesített MegfelelQen 
teljesített 

ElQkészítQ 
évfolyamon 

vett részt 
1.a 

 

8 15 2 0 

1.b 

 

7 14 2 1 

Összesen: 
 

15 29 4 1 

 

 

Tanulmányi eredmények a 2.-8. évfolyamon 

 

 Magatartás Szorgalom Tanulmányi 
eredmény 

Alsó tagozat 
 

4.4 4.6 4.6 

FelsQ tagozat 
 

4.6 4.4 4.4 

Átlag: 
 

4.5 4.5 4.5 

 



Budapest XV. Kerületi Károly Róbert Általános Iskola Beszámoló a 2019/2020.tanév nevelQ-oktató munkájáról 
 

 

 

69 
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Tanulmányi eredmények az elmúlt hat évben 

 

A magatartás, a szorgalom eredmények javuló tendenciát mutatnak, a tanulmányi eredmények 
az elmúlt öt év viszonylatában növekedtek, az elmúlt évivel megegyezQek, csakúgy mint a  

magatartás, a szorgalom értékelés átlagok. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2014/2015. 

 tanév 

2015/2016. 

tanév 

2016/2017. 

tanév 

2017/2018. 

tanév 

2018/2019. 

tanév 

2019/2020. 

tanév 

Magatartás 

 
4,4 4,45 4,4 4,45 4.5 4.5 

       
Szorgalom 

 
4,45 4,3 4,35 4,4 4,5 4.5 

       
Tanulmányi 
eredmények 

4,3 4,35 4,4 4,5 4,5 4.5 

Kiválóan 
megfelelt 

11 fQ 

26% 

21 fQ 

34% 

17 fQ 

41% 

13 fQ 

31,8% 

25 fQ 

47% 

 

15 fQ 

30,6% 
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Dicséretek száma 

2019/2020. tanév 

 Szaktanári  OsztályfQnöki Igazgatói  NevelQtestületi 
     

1.a 0 0 0 0 

1.b 0 0 0 0 

2.a 1 1 26 0 

2.b 7 2 26 4 

3.a 3 0 8 1 

3.b 0 0 20 0 

4.a 0 0 0 1 

4.b 10 3 2 1 

     

Összes 21 6 82 7 

     

5.a 29 4 3 2 

5.b 6 5 3 1 

5.c 15 11 0 4 

6.a 14 0 3 2 

6.b 8 25 1 2 

7.a 6 10 23 2 

7.b 2 0 9 1 

8.a 24 30 10 0 

8.b 2 18 19 4 

     

Összes 106 103 71 18 

     

Iskola összes 127 109 153 25 
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Elismerések, kitüntetések 
 

A nyolcadikos bizonyítvány átadási ünnepségen kerültek átadásra a tanulók és a nyolcadikos 
szülQk részére a Károly Róbert-díjak és az oklevelek. Gratulálunk! 

 

Károly Róbert-díj, Károly Róbert Emléklap adományozása  

  

Károly Róbert-díj 

 

A díjban részesülhetnek: 

- a Károly Róbert Általános Iskola végzQs, 8. osztályos diákjai, 
- a Károly Róbert Általános Iskolába járó 8. osztályos tanulók szülei (indokolt esetben 

alsóbb évfolyamos szülQk is). 

A felterjesztQk köre: nevelQtestület tagjai (osztályfQnökök), iskolai szülQi szervezet, 
diákönkormányzat 

A felterjesztés szempontjai: 

Tanulók esetében: 

- példamutató magatartás és szorgalom 

- kitqnQ vagy jeles tanulmányi eredmény 

- kiemelkedQ közösségi munka 

- elismerésre méltó feladatok teljesítése 

- az iskola hírnevének növelése 

- a hagyományok ápolásában végzett kimagasló tevékenység 

- kiemelkedQ környezetvédelmi, egészségvédelmi feladatvállalás 

- tanulmányi, kulturális, szabadidQs, sportversenyeken eredményes részvétel 
- a diákönkormányzat munkájának segítése 

- pályázatok készítése, pályázatokon való eredményes részvétel 
- a tanulói etikai kódexben lefektetett alapelvek példaértékq képviselete 

SzülQk esetében: 

- a tanulókért, az iskoláért végzett segítQ tevékenység 

- programok szervezése, támogatása, ezeken való aktív részvétel 
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A díj odaítélésében dönt: a nevelQtestület 

 

A Károly Róbert-díj részei: plakett és oklevél 

Az emléklap átadása ünnepélyes keretek között történik.  

Az átadás idQpontja: ballagás vagy tanévzáró ünnepély 

Kizáró ok:  

- a díjban nem részesülhet olyan diák, aki fegyelmi vétséget követ el,  
- vagy magatartásával és szorgalmával nem méltó a felterjesztésre 

 

Károly Róbert Emléklap 

 

Az emléklap adható: 

- az iskola 8. évfolyamán végzQ diáknak, amennyiben kiemelkedQ tevékenységével az 
iskola közösségi életét erQsítette, hírnevét öregbítette. 

 

Felterjesztéskor az alábbi szempontok valamelyike vehetQ figyelembe: 

- jó magatartás és szorgalom 

- jó tanulmányi eredmény 

- aktív részvétel iskolánk hagyományainak ápolásában 

- versenyeken való eredményes szereplés (részvétel) 
- DÖK-munka segítése 

- az iskolai élet szabályainak betartása 

 

A felterjesztQk köre:  

- nevelQtestület tagjai (osztályfQnökök) 
- iskolai szülQi szervezet,  
- diákönkormányzat 
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Az emléklap odaítélésében dönt: a nevelQtestület 

Az emléklap átadása ünnepélyes keretek között történik.  

Az átadás idQpontja: ballagás, vagy tanévzáró ünnepély 

Kizáró ok:  

- az emléklapban nem részesülhet olyan diák, aki fegyelmi vétséget követ el,  
- vagy magatartásával és szorgalmával nem méltó a felterjesztésre. 

 

Károly Róbert - díjban részesültek a következQ tanulók: 

8.a osztály 

 

ø Szikora Lili Klára 

ø Páll Benedek Áron                           

ø Mag Márk Zoltán 

ø Limbach Tibor 

 

8. b osztály 

 

ø Klimes Dóra 

ø Istenes Zora 

ø Szilágyi András 

 

 

 

Károly Róbert díjban részesültek a következQ szülQk:  

ø Limbach Amália 

ø Páll Viktória 

ø Kaden-Ördög Tímea 

ø BQsze Judit 
ø Jakal Ágnes 

ø Váradi Erika  
 

 

Károly Róbert Emléklapban részesültek a következQ tanulók: 

ø Herczeg Péter 

ø Adamik Júlia 

ø Berinszki Erika 

ø Fleckistán János 

ø Sturbán Tamás 
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Kitüntetett dákjaink (önkormányzati ösztöndíj) 

Pallasz Athéné-díj 
" Fónyad Lili 3 6.a  
" Istenes Zóra 3 8.b 

" Szabados Szabina Krisztina 3 9. 
 

Halley-díj 
" Harcos Nikoletta Cintia 3 6.a 

" Kerek Dániel 3 8.a 

" Szilágyi András 3 8.b 

" Mészáros Kiara Kleopátra 3 9. 
" Molnár Béla Dávid 3 9. 

 

Magyarország jó tanulója, jó sportolója: 

Sevella Gergely (6.b) 

 

 

1.5. Tanulmányok alatti vizsgák tapasztalatai 

 

Tanulmányok alatti vizsga az elmúlt tanévben nem volt az iskolában. 1 fQ 6. osztályos 
tanulónak hiányzásai miatt félévkor osztályozó vizsgát kellett volna tennie, de a vizsgán 
nem jelent meg. A nevelQtestület határozata alapján évet kell ismételnie. 

 

 

 

 

 



Budapest XV. Kerületi Károly Róbert Általános Iskola Beszámoló a 2019/2020.tanév nevelQ-oktató munkájáról 
 

 

 

77 

 

1.6. Hiányzások, igazolatlan hiányzások száma, az igazolatlan hiányzások 
csökkentése érdekében tett intézkedések 
 

Hiányzások órában kimutatva 

 

Hiányzások Összes Igazolt Igazolatlan 

    

1.a 1292 1292 0 

1.b 867 867 0 

2.a 1098 1098 0 

2.b 1975 1975 0 

3.a 1596 1596 0 

3.b 1433 1433 0 

4.a 1346 1346 0 

4.b 1394 1394 0 

    

Összesen 

 

11001 11001 0 

    

5.a 1309 1309 0 

5.b 854 854 0 

5.c 375 375 0 

6.a 475 471 4 

6.b 1581 1065 516 

7.a 822 822 0 

7.b 1108 1108 0 

8.a 918 918 0 

8.b 979 979 0 

    

Összesen 

 

8421 7901 0 
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Hiányzások 

egy fQre jutó 

Összes Igazolt Igazolatlan 

    

1.a 51.68 51.68 0 

1.b 36 36 0 

2.a 47.7 47.7 0 

2.b 70.5 70.5 0 

3.a 72.5 72.5 0 

3.b 68.2 68.2 0 

4.a 64.09 64.09 0 

4.b 58 58 0 

    

Összesen/átlag 

 

58.5 58.5 0 

    

5.a 56.9 56.9 0 

5.b 50 50 0 

5.c 21 21 0 

6.a 18 17.9 0.1(1 fQt érint) 
6.b 69 46 22 (1 fQt érint) 
7.a 34 34 0 

7.b 55 55 0 

8.a 48.3 48.3 0 

8.b 51.5 51.5 0 

    

Összesen/átlag 

 

44.8 42 2.7 
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Hiányzások Alsó tagozat FelsQ tagozat Iskola összes 

    

Hiányzások összesen 

 

11001 8421 19422 

    

Igazolt hiányzások az 
összesenbQl 

11001 7901 18902 

    

Igazolatlan hiányzások 
az összesenbQl 

0 520 

1 tanuló 4 óra 

1 tanuló 516 óra 

520 

    

Egy fQre jutó 
hiányzások száma 
összesen 

58.5 44.8 51.7 

    

Egy fQre jutó  igazolt 
hiányzások 

58.5 42 51.6 

    

Egy fQre jutó 
igazolatlan hiányzások 

0 2.7 1.4 

 

 

 

Az igazolatlan órák két tanuló hiányzásait jelentik. Bejelentési kötelezettségünknek 
eleget téve a megfelelQ intézkedéseket az iskola részérQl megtettük. Az 516 órát 
igazolatlanul mulasztó tanuló esetében a szülQt többször és folyamatosan 

felszólítottuk, berendeltük. Ennek ellenére az igazolatlan hiányzások száma növekedett. 
Felvettük a kapcsolatot a Gyermekjóléti Szolgálattal, a Gyámüggyel, a hatóságokkal. Q 
az egyetlen lemorzsolódással veszélyeztetett tanuló. 

Hátrányai csökkentése érdekében a tanulót tanulószobán igyekeztünk segíteni, 
korrepetálást rendeltünk el számára, de ezek a megsegítések 3hiányzásai miatt- nem 

voltak célra vezetQek. A kollegák külön egyénre szabott feladatokkal igyekeztek a 
tanuló felzárkóztatását megkísérelni, de az Q igyekezetük nagyobb volt, mint a tanulóé. 
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1.7. Bukások száma, alakulása az elmúlt évekhez képest 
A 2018/2019. tanévben nem volt bukás az iskolában. Egy elsQ osztályos tanuló szülQje kért 
évismétlést gyermeke számára. 

 2014/2015. 

tanév 

2015/2016. 

tanév 

2016/2017. 

tanév 

2017/2018. 

tanév 

2018/2019. 

tanév 

2019/2020. 

tanév 

Bukott 

tanulók 
száma 

2 fQ 1 fQ 3 fQ 1 fQ - - 

Tantárgyak 
száma 

összesen: 

8 4 6 2 - - 

 

A nevelQtestület döntése alapján egy tanuló igazolatlan mulasztásai miatt évet ismételni 
köteles. 

 

1.8. Lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók száma 

Ebben a tanévben mindösszesen egy tanuló számít lemorzsolódással veszélyeztetettnek. 

1.9. Hátrányok enyhítésére tett intézkedések 

Törekszünk a lemorzsolódással történQ veszélyeztetettség megelQzésére. Ezen a téren 
pozitívak a tapasztalatok, hiszen csak egy tanulónkat érinti a lemorzsolódás veszélye. 
Számára is felajánlottuk az órai megsegítésen túl a tanulószobát, külön egyénileg próbáltunk 
volna foglalkozni vele fejlesztQ pedagógus által, korrepetálásra köteleztük a tanulót, de sajnos 

megfelelQ támogató szülQi háttér nélkül ellenállt minden törekvésünknek és hiányzásai számát 
gyarapítva a gyermekjóléti szolgálat, a hatóságok segítségét voltunk kénytelenek igénybe 
venni. 
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1.10. SNI ellátás  
 

 Logopédia Fejlesztés Gyógytestnevelés 

1.a 1 1 3 

1.b 1 2 1 

2.a 0 1 0 

2.b 1 2 2 

3.a 1 2 0 

3.b 1 1 4 

4.a 0 3 0 

4.b 1 1 0 

    

5.a 1 2 0 

5.b 0 0 0 

5.c 1 2 0 

6.a 0 2 0 

6.b 2 3 0 

7.a 0 0 0 

7.b 1 1 1 

8.a 0 0 0 

8.b 1 2 0 

Összes 12 25 11 

 

Az SNI-s tanulók ellátása: 

Intézményen belül: CsörgQ Anett, Rapainé Gábeli Katalin 
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Utazó gyógypedagógus által (logopédus- gyógytornász)) 

 

Nevelési Tanácsadóból kijáró utazó gyógypedagógus logopédiai ellátása (NEM SNI) 
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1.11. Tehetséggondozás, felzárkóztatás, egyéni fejlesztés 
 

 

Tehetséggondozás 
 

 

 

 

 

 

A 2019/2020. tanévben Regisztrált Tehetségpont címet nyert el iskolánk. Régóta kitqzött cél 
volt a cím elnyerése, miután az intézményben rendkívül sokrétq és eredményes 
tehetséggondozó tevékenység folyik. Ezek színterei többek között: 

ø tanórák (differenciált foglalkoztatás) 
ø szakkörök, pályázatok 

ø mqvészeti önképzQkör 
ø zenei fejlesztés 

ø énekkar 
ø szabadidQs és sportfoglalkozások 

ø tanulmányi, kulturális és sportversenyek 

ø hagyományok megünneplése 

ø témahetek 

ø jeles események, évfordulók 
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A Hubay JenQ Zeneiskola iskolánkba kihelyezett foglalkozásain komoly tehetségfejlesztés 
folyik. A zenetanár kollegákkal, illetve magával a Zeneiskolával nagyon szoros az 
együttmqködés. Közös tehetségnapot tartunk, a növendékek minden lehetséges 
rendezvényünkön, ünnepélyen bemutathatják tehetségüket. Iskolánk énekkarának lelkes kis 

csapata minden ünnepélyünkön, mqsorainkon fellépésével emeli a rendezvény fényét. 

Tanulóink döntQ százaléka különbözQ egyesületekben sportol. 

Felzárkóztatás, egyéni, csoportos fejlesztés 

 A tehetséggondozás mellett nagy hangsúlyt fektetünk a felzárkóztatásra, korrepetálásokra. 

A következQ korrepetálásokat biztosítottuk a tanulóknak: magyar nyelv és irodalom, idegen 
nyelvek, matematika, természetismeret, biológia, földrajz, fizika, kémia (szaktanárok) 

Színterei: tanítás után külön korrepetálásokon, tanulószobai foglalkozásokon. 

Alsó tagozaton: egyéni fejlesztés,- felzárkóztatás, - tehetségfejlesztés (tanítók) 

1.12. Szakmai munkacsoportok mqködése 

 

Az iskola alkalmazotti közösségének létszáma 58 fQ. Tagja: minden, az iskolában dolgozó 
közalkalmazotti munkaviszonyban dolgozó kollega.  

A nevelQtestület létszáma a tanév végén 35 fQ. A pedagógusok korfája sok évnyi, 
évtizednyi pedagógiai munkáról ad bizonyságot.. Az átlag életkor elég magas. Ebben a 

tanévben egy fQ kérte a nyugdíjazását. A következQ tanév végén további két fQ kíván 
nyugdíjba vonulni. A nevelQtestület nagyon összetartó. Összeszokott, rendkívüli teherbírású, 
magas szakmai színvonalú nevelQ-oktató munkát végzQ kollegákból áll. Sokszor erQn felül 
teljesítenek, mégis a gyerekek érdekében fáradhatatlanul végzik a munkájukat. Az 

elkötelezettség, a magas hivatástudat jellemzi ezt a közösséget. Megindult egy egészséges 
folyamat az alsó és felsQ tagozat közeledése tekintetében, az együtt elvégzett feladatok, a 
közös projektek még jobban összekovácsolták a közösséget. A kollegáknak nagy az igényük a 
megújulásra, a továbbképzéseken való részvételre. Szívesen jelentkeznek módszertani 
tanfolyamokra, pedagógiai témájú konferenciákra. 

Továbbra is kiemelt cél: az egységes követelményrendszer betartása és betartatása. 

(SZMSZ, Házirend, Etikai kódex.)  
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Munkaközösségek: 

 Alsó tagozatos munkaközösség 

 vezetQje:Gárdonyiné Balog Ágota/Bognárné SzQllQsy Anna (féléves váltásban) 
 

 OsztályfQnöki, sport, egészséges életmód, szabadidQs munkaközösség 

 vezetQje: Szqcsné Buczkó Éva 

 

 Idegen nyelvi munkaközösség 

 vezetQje: Ruttkayné Lukács Mária 

 

 Természettudományi és reál munkaközösség 

 vezetQje:Orbán Mónika 

 

 Társadalomtudományi és mqvészeti munkaközösség 

 vezetQje: Daoudné Farkas Margit 
  

A munkaközösség-vezetQk tagjai a kibQvített iskolavezetésnek. Folyamatosan segítik a 
vezetés munkáját. 

 

 

A mellékletekben található munkaközösségi beszámolók részletes képet adnak az 

elvégzett munkáról. 

Kerületi magyar munkaközösség vezetQje: Bognár Károlyné 

       Tantárgygondozók (alsó tagozat) 
 

Mivel az alsós munkaközösség igen nagy létszámú, szükséges volt a feladatok megosztása. 
Ezért tantárgygondozókat kértünk fel a feladat elvégzésére. 

÷ matematika, környezetismeret: Dávidné Haász Erika 

÷ magyar nyelv és irodalom: Gottfried Györgyné 

÷ testnevelés: Molnárné Major Zsuzsanna 

÷ mqvészet, készségtárgyak: vizuális kultúra, technika és életvitel, ének-zene: Németh 
Gábor 
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Munkacsoportok  

Önértékelési munkacsoport: vezetQje Bognár Károlyné 

Tagok: 

 

÷ Bognárné SzQllQsy Anna 

÷ Gárdonyiné Balog Ágota 

÷ Somogyvári Péter Albertné 

÷ Magineczné Váradi Éva 

÷ Varga Gergely 

Tehetséggondozó munkacsoport: vezetQje Bognárné SzQllQsy Anna 

Tagok: 

 

÷ KQszegi Árpád Jánosné 

÷ Somogyvári Péter Albertné 

÷ Bognár Károlyné 

÷ Magineczné Váradi Éva 

÷ Szqcsné Buczkó Éva 

÷ Ruttkayné Lukács Mária 

÷ Daoudné Farkas Margit 
÷ Orbán Mónika 

÷ Zsótér Andor 

 

Mentálhigiénés munkacsoport: vezetQje Rapainé Gábeli Katalin 

Tagok: 

 

÷ CsörgQ Anett 
÷ dr. Fodor Józsefné 

÷ Strobl Andrea 

÷ Somogyvári Péter Albertné 
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Jubileumi munkacsoport: vezetQje KQszegi Árpád Jánosné 

Tagok: 

 

÷ Bognár Károlyné 

÷ Szabóné Baranyai Edit 

÷ dr. Újszászi Andrásné 

÷ Deákné Oláh Marianna 

÷ Divák Károlyné (elhunyt 2020. februárban)) 
÷ Gellérné Lugossi Ágnes 

÷ Lászlóné Gellér Adrienn 

÷ Ludvig Csaba 

 

Az iskolában három fQ mesterpedagógus dolgozik. (Magineczné Váradi Éva, Bognárné 
SzQllQsy Anna, Szqcsné Buczkó Éva) Kilenc kollega van jelenleg a Pedagógus2 fokozatban. 

Egy fQ vett részt mentortanári  képzésben, amely szakvizsgával zárult. Egy fQ az egyetemi 
tanulmányait abszolválta, de a szakdolgozatát csak a jövQ évben kívánja elkészíteni.   Két 
kollega sikeres minQsítésen (Ped1-bQl Ped2 fokozat) esett át az elmúlt tanévben és egy 
kollega (KQszegi Árpád Jánosné) mesterpedagógusi minQsítésen ment át sikeresen. 

 

Felzárkóztatás, korrepetálások 
A nevelQ-oktató munkánk során kiemelt figyelmet irányítunk a felzárkóztatásra, korrepetálásra szoruló 
tanulók fejlesztésére. Ez történhet tanórákon, foglalkozásokon egyéni, differenciált fejlesztéssel, de 
tanórákon kívül egyéni , vagy csoportos fejlesztés keretében. Az alsó tagozatos csoportokban mindkét 
kollega kap egy-egy órát, melyet a tantárgyfelosztás is rögzít, melynek keretében egyéni fejlesztést 
végezhetnek. FelsQ tagozaton inkább a szaktárgyi korrepetálás jellemzQ, melyet szaktanárok tartanak. 
Amennyiben a kollegák úgy találják, hogy egyes tanulóknál hiányzás, vagy egyéb okok miatt 
lemaradás tapasztalható, mindenképpen segítik a felzárkózást. Sokszor nehéz megoldani különösen a 
felsQs tanulók esetében a plusz foglalkozást, hiszen a diákok nagyon elfoglaltak, rengeteg különórájuk 
van és a tananyag óriási mennyisége miatt nagy a teher rajtuk, de igyekszünk megoldani ezt a 
problémát. A délutáni tanulószobán is minden diáknak van lehetQsége segítséget kérni a tanulási 
nehézségeinek megsegítésére.  
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Korrepetálások 

 

Pedagógus Tantárgy 

  

KQszegi Árpád Jánosné német 
Somogyvári Péter Albertné magyar 

Daoudné Farkas Margit történelem 

Dávidné Haász Erika matematika 

Farkas Gábor földrajz, természetismeret, biológia 

Gárdonyiné Balog Ágota magyar 

Gottfried Györgyné magyar 

Heim Veronika matematika 

Kerekesné TQrincsi Krisztina magyar 

Ledóné Zeke Anikó magyar 

Molnárné Major Zsuzsanna matematika 

Orbán Mónika német 
Rózsa Éva Anna magyar 

Szqcsné Buczkó Éva történelem 

dr. Ujszászi Andrásné matematika 

Vass Szilvia  matematika 

Vágvölgyi Ferenc matematika 

 

1.13. A mindennapos testnevelés megvalósulása 
 

A heti 5 tantervi testnevelés órát a kettéválasztható tornacsarnokban, illetve a néhány éve 
kialakított tornaszobában tartjuk. Jó idQ esetén a diákok az udvaron vesznek részt a 
foglakozásokon.  Az egyesületekben sportoló diákok általában igénybe veszik a heti 2 óra 
>felmentést=, a testnevelés óra kiváltását.  

A harmadik és a hatodik évfolyamosok kötelezQ úszásoktatáson vettek részt a BVSC 
uszodában. A Tankerület által támogatott úszásoktatás rendkívül jól szervezett, 
professzionális szintq. Külön oktatók foglakoznak a különbözQ szinten úszni tudó 
gyerekekkel. Külön busz viszi, hozza a tanulókat. A testnevelQ tanárokon kívül még egy 
kollega kíséri a gyerekcsoportokat. A tapasztalataink nagyon jók. Köszönet a Tankerületnek 
és az uszoda oktatóinak. Sajnos az elmúlt tanévben a koronavírus járvány miatt nem 
fejezQdött be a csoportok úszásoktatása. 
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1.14. Diákönkormányzati tevékenység 
 

A Diákönkormányzat (DÖK) rendszeresen tartja az osztályok választott küldötteinek 

részvételével tartott megbeszéléseit. Tanév elején, félévkor és a tanév végén az iskola 
vezetQivel megszervezett találkozás keretében vitatjuk meg a tanév feladatait, illetve az 
elvégzett munkát. A gyerekek nagyon nyitottak, érdeklQdQek. Az osztályközösségekkel a 
DÖK képviselQk folyamatosan megbeszélik a problémáikat. Kíváncsiak vagyunk a 
gyerekek véleményére. A DÖK értekezleteken és a DÖK közgyqlésen az osztályok 
diákképviselQi által elQre összegyqjtött kérdések alapján megválaszoljuk a feltett 
kérdéseket, széles teret adunk a vélemények és a megalapozott, jobbító szándékú 
kritikák megfogalmazására. 

A Diákönkormányzat munkájáról szóló részletes beszámoló a mellékletekben található. 

KérdQíves vizsgálatok  

Az elmúlt tanévben az osztálytermen kívüli oktatás miatt nem került sor a szokásos tanév végi 
5. és 8. évfolyamon történQ kérdQíves vizsgálatra. 

A tanulók körében az év folyamán azonban rendszeres visszajelzéseket kértünk a 
tapasztalataikról, amit aztán a DÖK összesített és az iskola vezetQsége elé tárt. 

 

 

1.15 Tanórán kívüli tevékenységek, egyéb foglalkozások 

Tehetséggondozás, szakkörök 
 

Szakkörök 

ø TöprengQ: ElsQsorban fejlesztQ játékokkal foglalkoznak,  készségfejlesztQ feladatokat 
oldanak meg a tanulók (Tappancs újság nagy segítség).  

ø Okoskodó- érdekes számtani és logikai feladatok 

ø Média-kuckó- ismerkedés a média világával 
ø Könyvmoly: Tagjai szívesen olvassák a közösen kiválasztott gyermekirodalmat (Berg Judit: 

Rumini), készítik el a hozzá kapcsolódó feladatokat, így szakköri keretek között van lehetQség 
a jobb képességq gyermekeknek pluszt nyújtani. 
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ø Mese-origami: Állatmeséket olvasott fel a tanító, a gyerekek a számukra legkényelmesebb 
helyzetben hallgathatták. A hallott mesékkel kapcsolatban bábot készítettek, báboztak, 
meserészleteket dramatizáltak, és a tanulók versenyezhettek >szépolvasásban=. 

ø A mese és dráma foglalkozáson adódott lehetQség a csoportmunkára, melynek hatalmas 
elQnye, hogy elfogadják egymás hiányosságait, tqrik a hibázást, finoman véleményezik, 
segítik egymást. 

ø Sakk: Nagyon népszerq. Sok tanuló jár. A versenyeken elQkelQ helyezéseket érnek el a 

gyerekek. Károly Róbert udvarából származik a játék, a Károly Róbert hét meghatározó eleme 
a sakk bajnokság 

ø Ki nevet a végén?- társasjátékok, fejlesztQ játékok 

ø Játéktár- fejlesztQ játékok  
ø Pántlika-zenede: Dramatikus játékoké volt a fQszerep elsQsorban a Mag tábor résztvevQi 

számára. Cél a tehetséggondozás volt. 
ø Természetbúvár: Havi egy alkalommal megfelelQ elQkészítQ munka után valamilyen 

budapesti vagy Budapesthez közeli érdekesség meglátogatása. Például a veresegyházi 

medvefarm, a Gellért-hegy, Vadaspark, Természettudományi Múzeum, Vajdahunyad vára. 
ø Kalandozások Budapesten-érdekességek, nevezetességek meglátogatása 

ø MúltidézQ: versenyekre való felkészülés és a Határtalanul pályázat kirándulására való 
felkészülés volt a fQ tevékenység. 

ø Történelem a világhálón-történelmi korok, érdekességek a világhálón 

ø Sportkör/tömegsport: A tanulók igényeihez igazodó mozgásos-játékos feladatok. Az 

egészségneveléssel, a környezettudatos szemléletre neveléssel kapcsolatos tábor a vírus miatt 
elmaradt 

ø Énekkar: 5.-6. osztályos tanulók jártak. Ünnepségek alkalmával kiegészültek 7. és 8. 
osztályos tanulókkal. A kórus a zenei repertoár bQvülésén túl jó lehetQséget nyújtott a társas 
kapcsolatok ápolására is. Mindig nagyon vidám, jó hangulatú órákat töltöttek együtt. 
Szereplésekre készülés, pl. március 15., karácsony, Károly Róbert Fesztivál 

ø Történelem felzárkóztatás és tehetséggondozás: igény szerinti tehetségfejlesztés az 
informatika teremben, ahol játékos oktató programokon gyakorolhattak a tanulók, teszteket 
oldottak meg, a tananyaghoz kapcsolódó feladatokat, kvízeket kaptak differenciáltan, 
tudásszintjükhöz és képességeikhez mérten. Gyakorlati feladatként gyqjtQmunkát végeztek 
internetrQl, térképeket, helyszínek eseményeit rajzolták magyarázó szöveggel ellátva. 
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Zeneoktatás 

õ Hubay JenQ Zeneiskola és Alapfokú Mqvészeti Iskola,  

õ Kihelyezett zeneórák  

õ  (szolfézs, hegedq, zongora, fuvola, klarinét, furulya, cselló) 

õ Egyéb, nem az iskolában: kürt, dob, cimbalom 

õ Ének 

 

KülsQs tanfolyamok/iskolai helyszínen 

õ BLF kosárlabda 

õ Akrobatikus rock and roll 

õ Judo 

õ Karate 

Sportolási lehetQségek 

Rendkívül széles skálája a sportágaknak: foci, jégkorong, akrobatikus rock and roll, tenisz, 
atlétika, úszás, kosárlabda, karate, judo, birkózás, jégkorong, atlétika, vízilabda, tollaslabda, 
lövészet, lovaglás, cselgáncs, vívás, mqúszás, aerobik, röplabda, torna  

Mindennapos testnevelés 

Tömegsport foglalkozások 
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Tanulószoba 

A felsQ tagozatos tanulók délután tanulószobai foglakozáson készítik el a házi feladatokat. Az 
elmúlt tanítási évben sikerült szervezni egy homogén 6. évfolyamos csoportot, melyet a hét 
minden napján egy kollega, Ruttkayné Lukács Mária vezetett a szülQk és a gyerekek nagy 
megelégedésére. 

A másik, heterogén csoportban minden nap más szaktanár vezette a foglalkozásokat. Ez 
nagyon megterhelQ volt a kollegáknak. A váltakozó szaktanári jelenlét azonban nagy 

segítséget jelentett a tanulók felzárkóztatásában, egyéni megsegítésében. 

 

Könyvtár 

Könyvtárunk az elmúlt tanévben megújult. Preiszler Judit könyvtáros precíz, alapos munkával 
rendszerezte az állományt. Számos érdekes foglalkozást tartott a diákoknak és minden jeles 

napra készített dekorációt, képanyagot és gondolkodtató feladatokat. Ezeket a tablókat a 

tanulók szívesen nézegették, a kvízkérdéseket a kollegák beépítették a tananyagba. A 

könyvtár számos esemény színtere volt, vetélkedQk, különbözQ foglalkozások helyszíne. 

SzabadidQs osztályprogramok 

Alsó tagozat: 
 

1.a osztály Állatkiállítás az Újpesti Ifjúsági Házban, Farsang, Bábszínház, nQnapi, névnapi 
és születésnapi köszöntések, Anyák napi és gyermeknapi köszöntés, 

Pályaorientációs nap, Családi nap, Luca napi készülQdés, vásár 

1.b osztály Bábszínház, Pályaorientációs nap, Családi nap, Luca napi készülQdés, vásár 

2.a osztály Pályaorientációs nap, HQsök tere: kvíz/tablókészítés, játszótér, Luca napi 
készülQdés, vásár, Gyertyagyújtás mqsor, osztálykarácsony, csapatépítQ tréning 
pszichológusokkal, Takarítási Világnap (önkéntes részvétel), Kakaó - party, 

farsang, >Biztonság útján=- Magyar Autóklub elQadása, RendQrségi 
balesetvédelmi foglalkozás, könyvtári órák, foglalkozások, Családi nap 

2.b osztály Pályaorientációs nap, Családi nap, Farsang, Gyertyagyújtás mqsor elQ-és 
elkészítése, Luca napi készülQdés, vásár, 

3.a osztály Pályaorientációs nap, Könyvtárak éjszakája, Családi nap, Nemzeti Múzeum -

Lovagkor, Rumini szabadulószoba, Bábszínház, Magyar Színház, Bqvösvölgy, 

Luca napi készülQdés, vásár 

3.b osztály Pályaorientációs nap, Családi nap, Bábszínház, Mesepolisz, Magyar Színház, 
Könyvtárak éjszakája, Luca napi készülQdés, vásár 

4.a osztály Pályaorientációs nao, Családi nap, Könyvtárak éjszakája 

4.b osztály Pályaorientációs nao, Családi nap, Bonbonetti Látogatóközpont, Nemzeti 
Múzeum, Könyvtárak éjszakája,Takarítási Világnap, Bábszínház, Luca napi 
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készülQdés, vásár, osztálykarácsony, Könyvajánló 

  

  

  

 

A tavaszi idQszakra tervezett szabadidQs programok a vírus miatt elmaradtak. 

 

FelsQ tagozat 
 

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

          

színház 

 
X X XX   X    

cirkusz 

mozi 
X   X X X X  X 

iskolai mqsor 
szervezése 

  X X X X X X X 

iskolai 

rendezvény 
  X X  X  X  

Luca napi vásár 
 

X X X X X X   X 

osztálykarácsony 

 
X X X X X X X X X 

pályaorientációs 
nap 

X X X X X X X X X 

Mikulás bál 
szervezése 

        XX 

Énekkarban 
szereplés 

X  X X     XX 

múzeum 

 
X  X X  X X X X 

SWO park 

 
    X     

fagyizás 

 
  X  X    X 

kirándulás X  X   XX XXX   

Könyvtárak 
éjszakája 

X  X X      

osztálytakarítás 

 
    X     

Magyarok napja 

 
X  X X X X X X X 
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Csalási pik-nik 

 
X  X X X X X X X 

Lázár Ervin 
program 

X  X X X   X X 

 

2. A pedagógiai munka ellenQrzése (külsQ-belsQ), tanfelügyelet, 
minQsítés eredményei 

 

A belsQ ellenQrzési tervben foglalt feladatokat igyekeztünk teljesíteni. A betervezett 
óralátogatások részben megvalósultak, az ellenQrzés kiterjedt a tárgyi feltételekre, a 

pedagógiai folyamat egészére, a tanórák és foglalkozások látogatására, a mérési 
tapasztalatokra és minden olyan területre, melyet az éves munkatervben feladatként jelöltünk 
meg. Elmaradt a Kompetencia-és teljesítményalapú értékelési rendszer alapján a kollegák 
értékelése.  (óra-és foglalkozás látogatások részbeni megvalósulása miatt  

 

 

Sikeres minQsítés: Daoudné Farkas Margit és Rajszki György (Pedagógus2 fokozat ) 

                              KQszegi Árpád Jánosné (mesterpedagógus fokozat) 

Tanfelügyeleti látogatásra  került sor: 

 2019. október 11. intézményvezetQi tanfelügyeleti ellenQrzés: KQszegi Árpád Jánosné 
intézményvezetQ 

 2019. november 15. intézményi tanfelügyeleti ellenQrzés: Budapest XV. Kerületi 
Károly Róbert Általános Iskola 

 

MinQsítési eljárásra jelentkeztek: 
Heim Veronika pedagógus 2 fokozat 
Klinkóné Kovács Katalin mesterpedagógus fokozat 
Rajszki György mesterpedagógus fokozat 
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3. Tantárgyi mérések 

3.1.Kompetenciamérés eredményei, az eredményesség növelése érdekében 
tett intézkedések 

Az országos mérések lebonyolítása tanítási napokon, kötelezQ tanórai foglalkozások 
keretében történik. A mérésen való részvétel vagy távolmaradás elbírálására a tanórai 
foglalkozáson való részvételre és a tanórai foglalkozásokról való távolmaradásra vonatkozó 
rendelkezéseket kell alkalmazni. 

Az országos mérések idQpontját, az eljárással kapcsolatos feladatokat, határidQket 
évente a tanév rendjérQl szóló miniszteri rendelet tartalmazza. A méréshez szükséges 
megfelelQ feltételek biztosítása az iskola fenntartójának és az intézmény igazgatójának 
a közös felelQssége. 

Intézkedési terv elkészítését kell kezdeményeznie, ha az adott évben elvégzett mérések 
központilag feldolgozott eredményei alapján a felmért évfolyamok vonatkozásában az 
iskola bármely feladatellátási helyére és bármely képzési típusára vonatkozóan 

ø a 6. évfolyamon a tanulók legalább fele szövegértésbQl és legalább fele 
matematikából nem érte el a 2. képességszintet, 

ø a 8. évfolyamon a tanulók legalább fele szövegértésbQl és legalább fele 
matematikából nem érte el a 3. képességszintet. 

. 

Az iskola a felhívástól számított három hónapon belül megküldi az intézkedési tervét a 
fenntartónak. 

A 2019/2020. évi országos mérésekre nem került sor a járvány miatt. Az alábbiakban a 
2018/2019. tanév mérési eredményei kerülnek bemutatásra. 

 

A fizikai fittségi mérések egyes tanulókra vonatkozó, adott tanévben rögzített adatait 
az érintett pedagógusok, továbbá köznevelési intézmények vezetQi tanévenként 
elemzik, és meghatározzák az adott tanuló fizikai fittségi szintjének további fejlesztése 
szempontjából - elsQsorban az iskolai testnevelés tantárgy, valamint az egészségügyi 
és pedagógiai célú habilitációs és rehabilitációs tanórai foglalkozás, valamint a 
gyógytestnevelés keretei között - szükséges intézkedéseket. 
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A 2019-es matematika kompetenciamérés adatainak 
elemzése 

 

 

A 6. évfolyamon megállapítható, hogy intézményünk eredménye szignifikánsan 
alacsonyabb az országos, a budapesti és a nagy budapesti általános iskolák eredményeihez 
képest. 

A 8. évfolyamon megállapítható, hogy intézményünk eredménye nem különbözik 
szignifikánsan az országos, a budapesti és a nagy budapesti általános iskolák 
eredményeitQl. 
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6. évfolyam: 2015. évi és 2018. évi eredményektQl statisztikai értelemben szignifikánsan 
gyengébb a 2019-es eredmény, mert az átlageredmény nem esik bele a másik két év 
átlageredmény megbízhatósági tartományába. 

8. évfolyam: 2019-tól 2015-ig az évek összehasonlításából kimutatható, hogy eredményei 
statisztikai értelemben szignifikánsan nem különböznek egymástól, mert az egymást 
követQ évek átlageredményei beleesnek a másik átlageredmény megbízhatósági 
tartományába és a megbízhatósági tartományok metszik egymást. 
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2016. és 2017. évekhez képest nincs szignifikáns változás a 2019. évi eredményekben. A 2015. és 

2018. évi eredményekhez képest a 2019. évi eredmény szignifikánsan alacsonyabb. 
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Nincs szignifikáns változás az egymást követQ években. 
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6. évfolyam: 

 

A 6. évfolyamon a CSH index számításához nem állt rendelkezésre elegendQ adat. 

8. évfolyam: 

 

A 8. évfolyamon a jelentésben résztvevQk 88%-a rendelkezik CSH indexszel. 

 

 

 

A családi háttérindex és a teljesítmény közötti kapcsolat alapján az eredmény nem különbözik 

szignifikánsan a várhatótól. 
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6. évfolyam 

 matematika 

 

A 6. évfolyamon a CSH index számításához nem állt rendelkezésre elegendQ adat. 
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8. évfolyam 

 matematika 

 

A tényleges eredmény nem különbözik szignifikánsan a várható eredménytQl sem a telephelyre illesztett regressziós egyenes, sem a budapesti 

általános iskolai telephelyekre illesztett regressziós egyenes alapján. 
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Az iskolában a többiektQl kifejezetten leszakadó tanulók. 

Az alapszintet el nem érQ tanulók a 6. évfolyam esetében azok a tanulók, akik a 3. 
képességszint alatt teljesítettek, a 8. évfolyam esetében pedig a 4. képességszint alatt teljesítQ 
tanulók. Ez az a minimális szint, amely szükséges a további ismeretek szerzéséhez. 

 

 

6. évfolyam: 
A táblázatot valamint a lenti diagramot elemezve iskolánkban az alapszintet és a minimum 

szintet el nem érQ tanulók aránya a telephelyen magasabb az országoshoz és a hasonló iskolák 

átlagához képest.  

 

8. évfolyam: 
Iskolánkban az alapszintet és a minimum szintet el nem érQ tanulók aránya a telephelyen 

alacsonyabb az országoshoz képest, viszont magasabb a hasonló iskolák átlagához képest.  

6. évfolyam: 
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8. évfolyam: 
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A többiekhez képest kifejezetten jobb eredményt elérQ tanulók azok, akik a legtöbb tanuló 

képességszintjénél legalább két képességszinttel magasabban teljesítettek. 

Ez hatodik évfolyamon egy fQ és nyolcadik évfolyamon 6fQ. 

 

Összegzés: 
A 2018/2019-es tanévben a hatodik évfolyam eredményei minden összehasonlítási területen 

gyengébbek lettek. 
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A nyolcadik évfolyamon az országos átlag felett teljesítettek a tanulók, a budapesti általános 

iskolákhoz és a budapesti nagy általános iskolákhoz való összehasonlításban az eltérés pedig 

nem szignifikáns. 

Hatodik évfolyamon az alapszint alatt teljesítQ tanulók százalékos aránya mind az országos, 

mind a megfelelQ képzési típusban/településtípusban adott eredménytQl magasabb. A 

minimum szintet el nem érQ tanulók aránya mind az országos, mind a megfelelQ képzési 

típusban/településtípusban adott eredménytQl magasabb. 

Nyolcadik évfolyamon az alapszint alatt teljesítQ tanulók százalékos aránya alacsonyabb, mint 

az országos érték, de a megfelelQ képzési típusban/településtípusban adott eredménytQl 

magasabb. A minimum szintet el nem érQ tanulók aránya alacsonyabb, mint az országos érték, 

de a megfelelQ képzési típusban/településtípusban adott eredménytQl magasabb. 

 

Intézkedési tervet nem kell készítenünk, mert a minimumszintet el nem érQ tanulók számának 

aránya kisebb, mint a központilag meghatározott százalékszám. 

 

A korábbi években elkezdett fejlesztést folytatni fogjuk. 

 

Az idei év tapasztalatai: 
Ebben a tanévben Matematika KompetenciafejlesztQ füzet 5-6 illetve 7-8 füzeteket kaptunk az 

5. évfolyamra és a 7. évfolyamra. A füzetben több mint 100 feladat szerepel. Minden olyan 

feladattípus elQfordul, ami a kompetenciaméréseken is elQ szokott fordulni. A füzet elsQ 

felében olyan feladatok vannak, amik már elQfordultak az elmúlt években, a második felében 

teljesen új feladatok szerepelnek. Nem írtunk bele a füzetbe, mert az 5-6 osztályos füzetet 

nem csak ötödikben, hanem hatodikban is használtuk, a 7-8 osztályos füzeteket pedig 

hetedikben és nyolcadikban használtuk. Minden óra elején kiosztottuk a füzeteket és általában 

két feladatot megoldottunk. Ez volt az a mennyiség, ami mellett az órai tananyag elvégezhetQ. 

Így a tanulók megismerkedtek az összes feladattípussal, és megoldási stratégiákat is meg 

tudtunk beszélni. Fontos lenne, hogy minden osztály rendelkezésére álljanak ezek a füzetek. 

A füzeteket matematikából többféleképpen használtuk: 

- együttes munkával, közös gondolkodással oldottuk meg a feladatokat 

- önálló munkával, majd közös ellenQrzéssel. 
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Iskolai tanórákon nem használtatunk számológépet, így sok tanulónak még idegen, a 

használata, ennek gyakoroltatása is fontos feladat. 

FQleg a hatodikos tanulók számára nyomasztó a sok és aránylag hosszú szöveg, amelyeknek 

olvasásával, és feladat megoldásával nem tudnak megbirkózni fQleg a gyengébb képességq 

tanulók. Ezért is hasznosak ezek a füzetek, hogy többször találkoznak ilyen feladatokkal. 

Többször használtunk olyan feladatlapot, mely 9-12 feladatot tartalmazott 3 ezeket mi 

szerkesztettük, elQzQ évek kompetencia füzeteibQl 3 ezzel fejlesztve a munkatempót. Ugyanis 

a tanulókat nagyon nyomasztja az, hogy körülbelül 30 feladatot jelölnek ki számukra egy óra 

idQtartamra. Igyekeznek teljesíteni, de elkeserednek, a nagyszámú feladat láttán, mert érzik, 

hogy nehezen lehet a végére jutni. 

 

TeendQink: 
A tanulók munkatempójának növelése.  

Több olyan gyakorlási és számonkérési szituációt kell teremteni, amelyben nagyszámú 

feladatot kell megoldani adott idQn belül. Ez az idQ lehet egész tanóra, de lehet annak egy 

része is.  

Az eddigi kompetencia feladatokat még szervesebben be kell építeni a tananyagba. Egész 

évben folyamatosan kell ezekkel a feladatformákkal foglalkozni. 

A feladatok, feladattípusok ismétlésének számát növelni kell. 

A füzet mellett nekünk matematika órán a kisebb egységekre bontott feladatsor vált be, mert 

gyorsan osztható, visszaszedhetQ, a feladatokat típus szerint tudtuk kiadni (rajzos, vagy 

százalékos, számolós).  

A jelentésben szereplQ hatodik évfolyamosok a következQ tanévben, mint nyolcadikosok 

fognak részt venni a mérésben. Kiemelt feladatunk lesz az eredmények javítása minden 

területen. 
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A 2019-es szövegértés kompetenciamérés adatainak 
elemzése 

 

 

A 6. évfolyamon megállapítható, hogy intézményünk eredménye nem különbözik 
szignifikánsan az országos átlageredménytQl, de szignifikánsan alacsonyabb a budapesti 
és a nagy budapesti általános iskolák átlageredményeihez képest. 
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A 8. évfolyamon megállapítható, hogy intézményünk eredménye nem különbözik 
szignifikánsan az országos, a budapesti és a nagy budapesti általános iskolák 
eredményeitQl. 

 

 

6. évfolyam: 2019-tól 2015-ig az évek összehasonlításából kimutatható, hogy eredményei 
statisztikai értelemben szignifikánsan nem különböznek egymástól, mert az egymást 
követQ évek átlageredményei beleesnek a másik átlageredmény megbízhatósági 
tartományába és a megbízhatósági tartományok metszik egymást. 

8. évfolyam: 2018., 2016. és a 2015. évi összehasonlításából kimutatható, hogy 
eredményei statisztikai értelemben szignifikánsan nem különböznek egymástól, mert az 
átlageredmények beleesnek a másik átlageredmény megbízhatósági tartományába és a 
megbízhatósági tartományok metszik egymást. A 2019. évi átlageredmény szignifikánsan 
magasabb a 2017. évihez képest, mert a 2019. évi átlageredmény nem esik bele a 2017. 
évi megbízhatósági tartományba, annál magasabb érték és a két megbízhatósági 
tartománynak nincs közös része. 
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Nincs szignifikáns változás a 2019. évi eredményekben. 
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Nincs szignifikáns változás a 2019. évi eredményben a 2018., 2016. és 2015. évi 

eredményekhez képest. A 2019. évi eredmény szignifikánsan magasabb, mint a 2017. évi. 
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6. évfolyam: 

 

A 6. évfolyamon a CSH index számításához nem állt rendelkezésre elegendQ adat. 

8. évfolyam: 

 

A 8. évfolyamon a jelentésben résztvevQk 88%-a rendelkezik CSH indexszel. 

 

 

 

A családi háttérindex és a teljesítmény közötti kapcsolat alapján az eredmény nem különbözik 

szignifikánsan a várhatótól. 
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6. évfolyam 

szövegértés 

 

A 6. évfolyamon a CSH index számításához nem állt rendelkezésre elegendQ adat. 
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8. évfolyam 

szövegértés 

 

A tényleges eredmény nem különbözik szignifikánsan a várható eredménytQl sem a telephelyre illesztett regressziós egyenes, sem a budapesti 

általános iskolai telephelyekre illesztett regressziós egyenes alapján. 
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Az iskolában a többiektQl kifejezetten leszakadó tanulók. 

Az alapszintet el nem érQ tanulók a 6. évfolyam esetében azok a tanulók, akik a 3. 
képességszint alatt teljesítettek, a 8. évfolyam esetében pedig a 4. képességszint alatt teljesítQ 
tanulók. Ez az a minimális szint, amely szükséges a további ismeretek szerzéséhez. 

 

 

6. évfolyam: 
A táblázatot valamint a lenti diagramot elemezve iskolánkban az alapszintet és a minimum 

szintet el nem érQ tanulók aránya a telephelyen alacsonyabb az országoshoz képest, de 

magasabb a hasonló iskolákhoz képest. 
 

8. évfolyam: 
Iskolánkban az alapszintet és a minimum szintet el nem érQ tanulók aránya a telephelyen 

alacsonyabb az országoshoz képest, viszont magasabb a hasonló iskolákhoz képest.  

6. évfolyam: 
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8. évfolyam: 
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A többiekhez képest kifejezetten jobb eredményt elérQ tanulók azok, akik a legtöbb tanuló 

képességszintjénél legalább két képességszinttel magasabban teljesítettek. 

Ilyen tanuló hatodik évfolyamon nincs, nyolcadik évfolyamon 7 fQ. 

 

Összegzés: 
A 2018/2019-es tanévben a hatodik évfolyam eredményei minden összehasonlítási területen 

gyengébbek lettek, de szignifikánsan alacsonyabb érték a budapesti általános iskolákhoz és a 

budapesti nagy általános iskolákhoz való összehasonlításban van,az országosban nincs. 

A nyolcadik évfolyamon az országos átlag felett teljesítettek a tanulók, a budapesti általános 

iskolákhoz és a budapesti nagy általános iskolákhoz való összehasonlításban az eltérés pedig 

nem szignifikáns. 

Hatodik és nyolcadik évfolyamon is az alapszint alatt teljesítQ tanulók százalékos aránya 

alacsonyabb, mint az országos érték, de a megfelelQ képzési típusban/településtípusban adott 

eredménytQl magasabb. A minimum szintet el nem érQ tanulók aránya alacsonyabb, mint az 

országos érték, de a megfelelQ képzési típusban/településtípusban adott eredménytQl 

magasabb. 

 

Intézkedési tervet nem kell készítenünk, mert a minimumszintet el nem érQ tanulók számának 

aránya kisebb, mint a központilag meghatározott százalékszám. 

 

A korábbi években elkezdett fejlesztést folytatni fogjuk. 
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Országos idegen nyelvi mérés 

2019-es országos idegen nyelvi mérés 

Összehasonlított adatok 

ø Az angol és a német nyelv aránya 

ø Az SNI és BTM tanulók százalékos aránya évfolyamonként és nyelvenként 
ø A feladatrészek pontátlaga és százalékos aránya 

ø A nem megfelelt, vagyis 60%-ot el nem érQ tanulók aránya évfolyamonként és nyelvenként 
 

 

Iskolánkban a 6. évfolyamon 30 fQ tanul angolul, 20 fQ tanul németül. 
A mérésrQl 1 fQ tanuló hiányzott. 

   
 

A 6. évfolyamon 60 %-os az angol, 40 %-os a német nyelv aránya. 
 

A 6.évfolyamon 9 fQ nyilvántartott BTM-s tanuló van,  ez 30 %-a a tanulóknak. 
A 6.évfolyamon 3 fQ nyilvántartott BTM-s tanuló van, ez 15 %-a a tanulóknak. 
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Iskolánkban a 8. évfolyamon 34 fQ tanul angolul, 16 fQ tanul németül. 
A mérésrQl 1 fQ tanuló hiányzott. 

 
 

A 8. évfolyamon 68 %-os az angol, 32 %-os a német nyelv aránya. 
 

A 8.évfolyamon 5 fQ nyilvántartott BTM-s tanuló van, ez 14,7 %-a a tanulóknak. 
A 8.évfolyamon 2 fQ nyilvántartott BTM-s tanuló van, ez 12,5 %-a a tanulóknak. 

 

 

 

Pontszámátlagok és feladatrészek arányai  

Évfolyam / nyelv Feladattípus Iskolánké 

6. angol Szövegértés max. pontszám 435 417 pont 95,86 % 

Hallásértés max. pontszám 435 343 pont 78,85 % 

6. német Szövegértés max. pontszám 300 211 pont 70,33 % 

Hallásértés max. pontszám300 196 pont 65,33 % 

8. angol Szövegértés max. pontszám 640 466 pont 72,81 % 

Hallásértés max. pontszám 640 567 pont 88,59 % 

8. német Szövegértés max. pontszám 300 178 pont 59,33 % 

Hallásértés max. pontszám 300 210 pont 70,00 % 
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A nem megfelelt, vagyis 60%-ot el nem érQ tanulók aránya évfolyamonként és nyelvenként 
 

6. évfolyam angol nyelv 1 fQ =   3,3 % 

6. évfolyam német nyelv 5 fQ = 25,0 % 

 

8. évfolyam angol nyelv 5 fQ = 14,7 % 

8. évfolyam német nyelv 6 fQ = 37,5 % 

 
 

3.2. NETFIT mérés 
 

NETFIT kompetencia felmérés tartalma: 

A tanulói edzettség mérésével kapcsolatosan kezelt adatok 

A tanulók fizikai állapotának és edzettségének mérési adatait tartalmazó informatikai alapú 
diagnosztikus értékelQ rendszert, a Nemzeti Egységes Tanulói Fittségi Tesztet (a 
továbbiakban: NETFIT) a tanulók egészségi állapotának nyomon követése céljából a Magyar 
Diáksport Szövetség mqködteti. 

A NETFIT - mérési azonosító alkalmazásával - a tanuló következQ személyes adatait 
tartalmazza: 

a) mérési azonosító, 

b) születési év és hónap, 

c) nem, 

d) decimális életkor, 

e) sajátos nevelési igényre vonatkozó adat, 

f) évfolyam, 
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g) az iskola feladatellátási helye, 

h) a fizikai fittségi mérés eredményei. 

A nyilvántartás adatai az elsQ adatfelvételtQl számított tíz évig kezelhetQk. 

A fizikai fittségi mérés eredményeit a mérést végzQ pedagógus - mérésben érintett 
tanulónként, mérési azonosító alkalmazásával - rögzíti és feltölti a NETFIT-be. A fizikai 

fittségi mérés tanulót érintQ eredményeit a tanuló és a szülQ a tanuló mérési azonosítójának 
felhasználásával megismerheti. 

 

Általánosságban elmondható a felméréscsoportról hogy egy TESTÖSSZETÉTEL ÉS 

TÁPLÁLTSÁGI profilból, egy AEROB FITTSÉGI (ÁLLÓKÉPESSÉGI) profilból, 

egy VÁZIZOMZAT FITTSÉGI profilból, és egy HAJLÉKONYSÁGI profilból áll.  

Összesen 17 felmérést tartalmaz. 

Minden felmérést három kategóriába sorol, az egészséges zóna a zöld, a fejlesztés szükséges 

kategória a sárga, és a fokozott fejlesztés szükséges zóna a piros színt kapta. 

A rendszer összehasonlítja az elQzQ tanév teljesítményeit az idei évvel, így kimutatja a 

fejlQdést vagy a visszafejlQdést egy adott tanulócsoportnál, korosztálynál. 

 

NETFIT felmérés osztályonkénti jellemzése: 
A 2019-20-as tanévben az az eredmények alakulása a következQ volt: 

A feljövQ 5. osztályok: A testi paraméterek felmérésénél szembeötlQ, hogy ebben az 

évfolyamban 37%-os túlsúlyos fiú tanuló van, ami sokkal nagyobb arány az eddigi átlagnál. 

Ez azt jelenti hogy a gyerekeknek csak a fele normális súlyú, hatan fejlesztésre szorulnak 

négyen pedig obesitasosak, és egészségre káros tartományban vannak. Az, hogy ez hogyan 

alakul, majd hatodikban lehet összehasonlítani. 

A lányok normál tartományban mozognak, néhány enyhén fejlesztésre szükséges volt. 

Ez köszön vissza a többi felmérési paraméternél is, az állóképességi munka ingafutás 

felmérésénél nem felelt meg az osztály negyede. 

 

A hatodikosoknál már lehet összehasonlítást tenni az elQzQ évvel. A 6.a osztály teljesen 

átlagos felmérési szinteket mutatott. A 6.b nagyon sportos fitt osztály, nem jelenik meg 

egyetlen vörös zónás bejegyzés sem,  szinte mindenki megfelel az egységes fittségi 
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rendszernek. Aki nem az is határon mozog, és könnyen felzárkózhat. KöszönhetQ ez az 

osztályban fellelhetQ aktív sportolók számának. 

 

A hetedik évfolyam: Ebben az évfolyamban a testsúlyparaméterek normálisak vagy kicsit 

fejlesztésre szorulók, és ez meglátszik a fizikai teszteken is. Itt egyébként a bések szerepeltek 

rosszabbul, mint az ások. Qk általános kondícióban vannak, és fejlQdést mutattak a tavalyi 

évhez képest. A 7.b nem sportos osztály, míg az 7.a-ban többen sportolnak, ez látszott meg a  

felméréseken. 

 

A jelenlegi nyolcadikban .Az Q paramétereiknél megfigyelhetQ, az a tény, hogy a 

nyolcadikra a gyerekek ellustulnak és nem akarják csak az alapparamétereket teljesíteni. 

Vannak persze sportolók, akik a maximumra hajtanak, de ez a kevesebb gyerek, a legtöbben 

megkérdezik mi a szint, és azt lövik be maguknak.  

Ez jellemezte a hetedik és a nyolcadik osztályt is. 

Összességében ez egy jól használható rendszer lenne, de az ösztönzés módját ki kéne találni, 

mert mivel az adatok titkosak, és nem nyilvánosak kulcsszóval védettek és nem 

osztályozhatónak, így kevés az ösztönzés a gyerekeknek ahhoz, hogy nagyobb erQt fejtsenek 

ki mint ami szükséges, és hogy túl akarjál szárnyalni magukat. 

 

Az online oktatásról:  
Március 16-tól speciális helyzet lépett érvénybe. A COVID19 miatt karanténba helyezték az 

iskolákat és az oktatás online platformokon zajlott tovább. Ez a NETFIT felmérést annyiban 

érintette, hogy nem sikerült 100%-os feltölthetQ anyagot összeállítanunk, mivel a felmentettek 

és sérültek pótbemutatására még nem minden esetben került sor. 

Ez az oka annak, hogy kb. 90%-os adatbevitelt tudtunk produkálni a KIR 3rendszerbe. 

de az osztályok szinte minden tanulójánál sikerült a felméréseket elvégezni. 

 Így a meglévQ adatokat feltettük a rendszerbe, hiányzó adatoknál pedig a felmentett státuszt 

jelöltük be. 
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3.3.BelsQ mérések, változások 
 

A tanév elején, félévkor és a tanév végén tantárgyi méréseket végeznek a kollegák. A tanév 
elején elvégzett diagnosztikus mérés célja a tanulók tudásszintjének feltérképezése, mely 
kiindulópontként szolgál a további munkához. A félévi és év végi összegzQ mérések konkrét 
képet adnak a tanulók által elsajátított ismeretekrQl. Nem minden esetben értékelik ezeket a 
teljesítményeket érdemjeggyel, olykor célszerqbb és árnyaltabb a százalékos értékelés. Ebben 

a tanévben a digitális tanrendnek megfelelQen a kollegák nagyobb szabadságot kaptak a 
tekintetben, hogy készítenek-e év végi tantárgyi méréseket. 

Minden év elején a fejlesztQ kollegák a pszichológus segítségével a DIFER mérést az elsQ 
évfolyamon. 

Idegen nyelvekbQl az országos idegen nyelvi mérést megelQzi egy belsQ mérés 6. és 8. 
évfolyamon, amire most nem került sor, csakúgy mint az országos kompetenciamérésre és az 
országos idegen nyelvi mérésre.  

4. Versenyeredmények 
 

Iskolai,kerületi, területi, fQvárosi, országos szintq versenyek 

 

Tanulmányi versenyek - Alsó tagozat 
 

Kerületi versenyek: 
"  

" Károly Róbert vers- és prózamondóverseny:  
Lengyel Péter (3.a) 3 I. helyezés 

" Mese akadályverseny: 
Labancz EnikQ Zsófia, Szabó Boglárka (1.b), Grónai Gábor, 
Csillag Evelin (2.a) 3V. Helyezés 

" Mesemondóverseny: 
Marsall Olívia (2.b)3 I. helyezés 

" Népdaléneklési verseny: 

Klimes Anna (2.b) 3 I. helyezés 
" Aranytoll helyesírási verseny: 

2. évfolyam: Jóljárt Katica (2.a) 3 IV. hely 

Klimes Anna (2.a) 3 Külóndíj 
3. évfolyam: Gyurik LQrinc((3.a) 3 IV. hely 

" Kossuth vers- és prózaíró pályázat: 
versírás 3-4. évfolyam: Nemes Tímea (3.b) 3 II. helye 

próza 3-4. évfolyam: Rigóczky Barnabás (4.b) 3 Különdíj 
" Kerületi Szépkiejtés verseny Farkas Milán Bence (4.b) 3  III. hely 
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Egyéb: 
 
Kocsis Kevin Kristóf (1.a) : Magyarországi Észt Intézet és az Észt Köztársaság Budapesti 

Nagykövetsége által hirdetett >Alkosd meg a te saját mesebeli lényedet!= címq 
rajzpályázat: a zsqri elismerése 

 

>Az én környezettudatos iskolám= címq rajzpályázat  
 

Frankfurter Alex (4.a) 3 Az én környezettudatos iskolám rajzpályázat 3 országos  I. hely 

 

 
 

 

Az Innovációs és Technológiai Minisztérium Építésgazdaságért, Infrastrukturális 
Környezetért és Fenntarthatóságért FelelQs Államtitkársága a Fenntarthatóság Éve 2020 
programsorozat keretében számos, a fenntarthatóság, környezetünk védelme és az 
újrahasznosítás fontosságára felhívó pályázatot hirdetett meg. >Az én környezettudatos 
iskolám= címq rajzpályázat gyQzteseit online díjátadó eseményen köszöntötték. 
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Tanulmányi versenyek - FelsQ tagozat 

Kerületi vagy területi verseny 

" Segítsd az iskolád! 3 történelem 

           Szász Márk, Faragó Ivett, Szilágyi Alexandra, Konti Katinka (7.b) 3 II. helyezés 

" Bolyai csapatverseny (területi)  
Matematika: 5.a, 6.a, 8.a (7 csapat 3 24 fQ) 
Magyar: 6.a, 8.a 

" Kerületi angol tanulmányi verseny:  
6-7.évfolyam emelt szint I. helyezés Szilágyi Alexandra (7.b) 

8.évfolyam emelt szint I.helyezés Kriston Lili (8.a) 
" Babits Kupa angol: Szilágyi András (8.b) 3 III. hely 

matematika 

természettudomány 

" Kerületi Kazinczy szépkiejtési verseny: 
5-6. évfolyam: Fónyad Lili (6.a) 3 I. hely 

7-8. évfolyam: Sipos Hajnalka (7.a) 3 I.hely 

" Kossuth vers- és prózaíró pályázat: Sárközi Sándor (6.a) 3 III 

" Hubay 3fesztivál / zongora: Szilágyi Gábor (6.b) 3 I.hely 

" Herman Ottó Biológia Verseny kerületi forduló:  
Horváth Benedek 7.a 3 1. helyezett 

" Kaán Károly Természetismereti Verseny kerületi forduló: 
Molnár Marcell 5.a 3 II. helyezett,  

Fónyad Lili 6.a 3 I. helyezett  

Mindketten továbbjutók a budapesti fordulóra, aminek az idQpontját 
szeptember 18-ra tették át a járvány miatt.) 

" Kossuthalesz matematikaverseny: (csak az 1-10. helyezések): 
Hódos Kristóf 5.a VII. hely  
Tamáska Flóra 8.a IV. hely  
Szilágyi András 8.b VI. hely  

" Öveges József Kárpát-medencei Fizika Verseny: 

" Kerületi kémia verseny eredmények: 
7. évfolyam: 

Vígh Bence 7.a II. hely 

Szilágyi Alexandra 7.b IV. hely 

Faragó Ivett 7.b V. hely 

Sipos Hajnalka 7.a V. hely 

Fekete András 7.a VI. hely 

8. évfolyam: 

Szilágyi András 8.b I. hely 
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Páll Áron 8.a IV. hely 

Kaden Kevin 8.a IV. hely 

Szikora Lili 8.a V. hely 

Mag Márk 8.a VI. hely 

" A Zrínyi Ilona Matematikaversenyre 31 tanuló jelentkezett az iskolánkból, ebbQl 14 
volt felsQ tagozatos. 

 

 

Országos verseny: 
 

" A HEBE kft. országos történelmi versenyen a 7/b-k 4 fQs csapata 11. helyezést ért el. 
(Faragó Ivett, Konti Katinka, Szilágyi Alexandra, Szász Márk) 

 

 

" Mozaik Kiadó által szervezett 5 fordulós történelem levelezQs versenyének mindenki a 
végére ért. Az elsQ 100-ban van a 3 tanuló. 

 

Nemzetközi verseny: 
 

" Horváth Benedek 3 Belgrádi Nemzetközi Kürtverseny 3 I helyezés. 
 

 

Sportverseny helyezések 

 

1.a osztály: 
  

" Karate: Kocsis Kevin (2 db I. helyezés) 

Akrobatikus rock and roll: Balázs Dalma, Farkas Lilla, Temesvári Hanna (3 db I. 
helyezés) 

2.a osztály:  
 

" Tenisz: Vecseri Bianka 3 I. helyezés 

" Úszás (hát): Nanseu Marc Emmanuel 3 I. helyezés 

" Úszás (gyors) 3 Nanseu Marc Emmanuel 3 2. helyezés 

" Akrobatikus rock and roll: Laban Vivien, Katona Flóra, Csillag Evelin, Néhrer 
Linda 3 I. helyezés 
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2.b osztály: 
 

" Sakk diákolimpia: KQszegi Miklós 3 IV. hely 

4.b osztály: 
 

" Sakk diákolimpia: Pécsi Bence 3 VI. helyezés 
 

Kerületi teremlabdarúgó-verseny: 

 

 
I. korcsoportos fiúk I. helyezés (Badari Szilver 3. a, Gyurik LQrinc 3.a, Lengyel Péter 3. a, Grónai 

Gábor 2. a, Farkas Zalán 2. a, Mravik Szabolcs 3.a, Sárközi 
György 2. a, Kolumbán Botond 2. b) 

 

 

II. korcsoportosok III. helyezés (Bugyáki Patrik 3.a, Lipcsei Patrik 3.a, Iberpaker Domos 3.a, 
Kun Dávid 3.a, Mester Péter 4.b, Mihályi Vince 4.b, 
Marokházi Levente 4.b, Sárközi Roland 4.a, Jozó Alex 4.a) 

A TÖBBI VERSENY A JÁRVÁNY MIATT ELMARADT. 

 

5.a osztály: 
" Sakk diákolimpia: Banadics Barnabás 3 II. helyezés 

" Mikulás Kupa úszóverseny: Kusper Kiara 3 I. és III. helyezés 

" Birkózás kerületi diákolimpia: Hódos Kristóf 3 I. és II. helyezés Országos 5.helyezés 

" Nagy Marcell, Banadics Barnabás, Trin Anh Khoa-Labdarúgás Kerületi Diákolimpia 1. 
helyezés 

 

 

5.b osztály: 
" Sakk diákolimpia: László Lilla 3 III. helyezés 

" Lopatovszki Ottó Országos Torna Bajnokság 2019 csapatban 3., egyéni 9. hely., Fiú 
gyermek bajnokság 2019. 7. hely 

 

5.c osztály: 
Zsárecz Kristóf 3 kungfu formagyakorlat 3 országos 2. helyezés 

 

6.a osztály: 
" Mikulás kupa 3 kézilabda: Mikula Dóra 3 IV. helyezés 

" Kerületi diákolimpia 3 tollaslabda: Ilcsik Ivett  3 IV. helyezés 

Gálik Alexandra 3 V. helyezés 

6.b osztály: 
" Diákolimpia 3 tollaslabda: Hajnal Botond 3 IV. helyezés 

" Diákolimpia 3 sakk: KQrösi-Tímár Mátyás 3 II. helyezés 
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" Footsall kupa: SzQke Hunor 3 I. helyezés 

 

Országos szintq versenyek: 
 

Birkózás: Hódos Kristóf (5.a) 3 V. helyezés 

Kungfu formagyakorlat: Zsárecz Kristóf (5.c) 3 II. helyezés 

Országos bajnokság (karate): Sevella Gergely (6.b) 3 III. helyezés 

 

 

Európa bajnokság/karate): 
 

                Sevella Gergely (6.b) 3 III. helyezés 
 

5. Rendezvények, programok-az intézményi munkatervben foglaltak 
megvalósulása 

5.1. Az iskolaközösség rendezvényei 
 

Az iskolaközösség kiemelt rendezvényei 
 

Hagyományaink 

Iskolánk életében az elmúlt közel 60 év alatt számos változás történt. A régi > 
Bogáncsból=  >Károly Róbert= lett, az egyszerq, de nagy múlttal rendelkezQ általános 
iskolából összevont nevelési-oktatási központot alakítottak, majd újra általános 
iskolaként mqködött tovább. Változott az intézmény belsQ szerkezete, átalakítások 
történtek, változott a fenntartó és maga az egész oktatási rendszer. De egy dolog nem 
változott: a hagyományok tisztelete. A tanévet végig kísérik a hagyományQrzQ 
programok, iskolahetek, különbözQ rendezvények. 

 

Nemzeti ünnepek, megemlékezések, iskolai ünnepélyek 

 Tanévnyitó ünnepély 

 Október 6. Aradi vértanúk napja 

 Október 23.  
 Március 15. 
 Virtuális Ballagás 

 Tanévzáró - Honlap 
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Károly Róbert napok rendezvénysorozata: 

 Károly Róbert pályázat meghirdetése 

 Károly Róbert kiállítás elkészítése 

 Károly Róbert és kora-történelmi játék/ ünnepélyes megnyitó 

 Károly Róbert szobrának megkoszorúzása 

 >Veszélyben a király!= 3sakkmérkQzések 

 Magyarok napja 

 Károly Róbert projekt délután a 6. évfolyamosoknak 

 Lovagi torna (felsQ tagozat) 
 ApródképzQ (alsó tagozat) 
 Kerti- party: Családi nap 

 Károly Róbert Fesztivál (a Gála helyett, iskolai környezetben megtartva 

 Károly Róbert kerületi vers-és prózamondó verseny 

 

Környezetvédelmi, Egészségvédelmi Rendezvénysorozat a Természetért 

Tervezett K E R T programok 

 Kiállítás 

 Ünnepélyes megnyitó 

 Újrahasznosítás- hulladékszobor készítés 

 Zöldség-és gyümölcsszobor készítése 

 Gyümölcssaláta készítés 

 ElQadások, meghívott elQadók részvételével 
 Futárjáték 

 Fqszerkert gondozása 

 Kirándulások 

ø Prezentációs bemutató kiselQadások 

Ezek a programok a vírushelyzet miatt az elmúlt évben KERT hét keretében nem kerülhettek 
megrendezésre! 

Egyéb iskolai szintq rendezvények, programok 

 HagyományQrzQ-tavaszi népszokások 

 HagyományQrzQ- Mikulás, Advent 
 Mikulás bál 
 Adventi készülQdés- >Bütyköldék= 

 Ünnepélyes gyertyagyújtás 

 Luca napi vásár 
 HagyományQrzQ - farsang 

 Farsangi bál (alsó tagozat) 
 Farsangi és Valentin bál (felsQ tagozat) 
 Könyvtárak éjszakája 
 Tanulmányi kirándulások 

 Anyák napja (virtuálisan) 
 Gyermeknap (virtuálisan) 
 Olvasóklub 

 Pályaorientációs nap 
 Olvasás világnapja 
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 Olvasóklub 

 Népmese illusztrálás 

 Zene világnapja 

 Állatok világnapja (virtuálisan) 
 Karácsonyi játék-és ruha gyqjtés 

 

 

Lázár Ervin program 

 

 >Qshonos állatok nyomában= 

 Színház, bábszínház-és cirkusz látogatások 

 Zenei programok 

 ElQadómqvészet 
 

 

Idegennyelvi programok 

 Halloween- party 

 Szent Márton napi felvonulás 

 Idegennyelvi akadályverseny 

 Valentin nap 

 Idegennyelvi projektmunkák kiállítása 

 Idegennyelvi délután 

 

 

Iskolába csalogató programok 

 Kerti party-családi nap, zsibvásár 
 Kakaó-party-iskolába csalogató leendQ elsQsöknek 

 Károly Róbert Csodavár- iskolába csalogató leendQ elsQsöknek-1. alkalom 

 (a második alkalaom a vírus miatt nem került megrendezésre) 
 Az iskola bemutatkozása az óvodákban 

 

 

Osztályprogramok 

 Pályaválasztási börzék 

 Színház látogatások 

 Lázár Ervin program 

 Bábszínház látogatások 

 Állatkert 
 KRESZ-park 

 Városliget 
 HQsök tere 

 Nemzeti Múzeum 

 MezQgazdasági Múzeum 

 Parlament 
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 Bonbonetti Csokoládégyár 
 FQvárosi Csatornázási Mqvek 

 FQvárosi Hulladékhasznosító 

 Játszótér látogatások 

 Játszóházak 

 Szabadulós szoba 

 Kalandpark 

 Paintball 

 Mozi 

 Luca-nap 

 Osztály klubdélutánok 

 Mikulás 

 Karácsony 

 Húsvét (online ) 

 Gyereknap (online !) 

  

Jeles napok, emléknapok 

 Az olvasás világnapja 

 A népmese napja 

 A zene világnapja 

 Az állatok világnapja 

 Az aradi vértanúk emléknapja 

 A magyar kultúra napja 

 A kommunista és egyéb diktatúrák emléknapja 

 A magyar zászló és címer emléknapja 

 A víz világnapja 

 A magyar költészet napja 

 A holokauszt áldozatainak emléknapja 

 A Föld napja 

 Madarak és fák napja 

 Nemzeti Összetartozás Napja 

A digitális tanrend idején a jeles napokról online emlékeztünk meg. 
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A 2019/2020. tanév eseménynaptára 3 a programok, események 
megvalósulása 

A vállalások teljesítése 
 

 
 

Augusztus Program FelelQs Megjegyzés 
1. csütörtök    

2. péntek    

3. szombat    

4. vasárnap    

5. hétfQ    

6. kedd    

7. szerda Ügyelet   

8. csütörtök    

9. péntek    

10. szombat    

11. vasárnap    

12. hétfQ    

13. kedd    

14. szerda Ügyelet   

15. csütörtök Tankönyvek érkezése 

(9-11 óra) 
Magineczné Váradi Éva  

16. péntek    

17. szombat    

18. vasárnap    

19. hétfQ    

20. kedd    

21. szerda Ügyelet   

22. csütörtök BEJÁRÁS   

Ebédbefizetés az 
iskolában 

7:00-10:00 óra  

  

Alsó tagozatos 
munkaközösségi 
értekezlet 

Gárdonyiné Balog Ágota 

Bognárné SzQllQsy Anna 

 

OsztályfQnöki, sport, 
egészséges életmód, 
szabadidQs 
munkaközösségi 
értekezlet 

Szqcsné Buczkó Éva  

23. péntek 9:00 Alakuló értekezlet KQszegi Árpád Jánosné  

Tanévnyitó ünnepély Daoudné Farkas Margit  
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forgatókönyvének 
leadása 

Klinkóné Kovács Katalin 

24. szombat    

25. vasárnap    

26. hétfQ Társadalomtudományi 
és humán 
munkaközösség 
értekezlete 

Daoudné Farkas Margit  

OsztályfQnöki, sport, 
egészséges életmód, 
szabadidQs 
munkaközösségi 
értekezlet 

Szqcsné Buczkó Éva  

Az önértékelést 
támogató munkacsoport 
megbeszélése 

Bognár Károlyné  

27. kedd Természettudományi és 
reál munkaközösségi 
értekezlet 

Schiefnerné Ujhelyi 
Andrea 

Orbán Mónika 

 

 

28. szerda Idegennyelvi 

munkaközösségi 
értekezlet 

Ruttkayné Lukács Mária  

OsztályfQnöki, sport, 
egészséges életmód, 
szabadidQs 
munkaközösség 
értekezlete 

Szqcsné Buczkó Éva  

Munkatervek leadása Munkaközösség-vezetQk 
és egyéb érintettek 

 

29. csütörtök Mentálhigiénés 
munkacsoport 

megalakulása és 
megbeszélése 

Rapainé Gábeli Katalin  

Tehetség munkacsoport 
megbeszélése 

Bognárné SzQllQsy Anna  

30. péntek 9:00 Tanévnyitó 
nevelQtestületi értekezlet 

KQszegi Árpád Jánosné  

31. szombat    

 

EGYEBEK 

Folyamatosan 

Órarend készítése Bognár Károlyné 

Somogyvári Péter 
Albertné 

 

Tankönyvrendeléssel és 
kiosztással kapcsolatos 
feladatok 

Magineczné Váradi Éva 

Ruttkayné Lukács Mária 

 

Az új tanév elQkészítése: Mindenki  
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adminisztrációs 
feladatok, a tantermek 

dekorálása, berendezése, 
SzemléltetQeszközök 
elQkészítése, rendezése 

 stb. 

A tanév beindítása, 
tanterembeosztás, az 
öltözQszekrények rendje 

Ügyeletek és 
helyettesítések beosztása 

Osztálylétszámok, 
névsorok elkészítése, 
egyeztetése, egyéb 
adminisztrációs 
feladatok 

KitöltendQk, 
tájékoztatók átvétele 

A szükséges 
dokumentumok 

megnyitása 

Tanszerek, tankönyvek 
átvétele 

Igazgatóhelyettesek 

OsztályfQnökök 

Osztálytanítók 

Munkaközösség-vezetQk 

Mindenki 

 

 

 

 

 

Szeptember Program FelelQs Megjegyzés 
1. vasárnap    

2. hétfQ 1. tanítási nap 

8:00 tanévnyitó 
ünnepély 

 

3 osztályfQnöki óra - 
felsQ tagozat 
 

3 szabadidQ - alsó 
tagozat 

 

Bognár Károlyné 

Somogyvári Péter 
Albertné 

 

Daoudné Farkas Margit 

Klinkóné Kovács Katalin 

Naplóbeírás: 
1. A tanév elQkészítése, Tqz- és 

balesetvédelmi oktatás, 
Házirend 

2. Nyári élmények 

3. Szervezési feladatok, 
tankönyvek kiosztása 

17:00 szülQi értekezlet 
az 1. évfolyamos 
szülQknek 

Somogyvári Péter 
Albertné 

Osztálytanítók 

 

3. kedd SzülQi értekezletek 3  

2-4. évfolyam 

Somogyvári Péter 
Albertné 

Osztálytanítók 

 

Mentálhigiénés 
munkacsoport 

megbeszélése 

Rapainé Gábeli Katalin  

4. szerda SzülQi értekezletek 3  Somogyvári Péter  
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2-4. évfolyam Albertné 

Osztálytanítók 

5. csütörtök    

6. 

péntek Az olvasás világnapja 3 

minden osztály olvasson 

Magineczné Váradi Éva 

Tánczos Erzsébet 
 

ElsQ osztályosok 
cirkuszlátogatása 

Osztálytanítók  

7. szombat    

8. vasárnap    

9. hétfQ 17:00 szülQi fórum 5. 
évfolyam 

17:30 szülQi fórum 6. 
évfolyam 

A fórum után szülQi 
értekezletek 

KQszegi Árpád Jánosné 

Bognár Károlyné 

OsztályfQnökök 

 

10. 

kedd 

17:00 szülQi fórum 7-8. 

évfolyam 

A fórum utána szülQi 
értekezletek 

KQszegi Árpád Jánosné 

Bognár Károlyné 

OsztályfQnökök 

 

11. szerda 

Évindító 
diákönkormányzati 
megbeszélés 

Klinkóné Kovács Katalin  

Kerületi humán 
munkaközösségi 
értekezlet 

Bognár Károlyné Károly Róbert Iskola 

12. csütörtök 17: 00 Iskolai szülQi 
választmányi értekezlet 

KQszegi Árpád Jánosné  

13. péntek    

14. szombat    

15. vasárnap    

16. hétfQ Tanmenetek, szakköri 
tervek, foglalkozások 
terveinek leadási 
határideje 

Munkaközösség-vezetQk 
és egyéb érintettek 

 

Határtalanul kiállítás Szqcsné Buczkó Éva  

17. kedd A pályaorientációs nap 
programjának leadása 

Osztálytanítók 

OsztályfQnökök 

 

18. szerda    

19. csütörtök DÖK közgyqlés 
(iskolagyqlés) 

Klinkóné Kovács Katalin  

20. péntek    

21. szombat    

22. vasárnap    

23. hétfQ Jubileumi munkacsoport 

megalakulása 

KQszegi Árpád Jánosné  

24. kedd Újpesti középiskolai 
börze 

  

25. szerda Pályaorientációs nap Osztálytanítók 1. tanítás nélküli munkanap 
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OsztályfQnökök 

Újpesti középiskolai 
börze 

  

26. 

csütörtök 

Újpesti középiskolai 
börze 

  

Alsós munkaközösségi 
megbeszélés 

Gárdonyiné Balog Ágota 

Bognárné SzQllQsy Anna 
 

27. péntek 
Könyvajánló (alsó 
tagozat) 

Gárdonyiné Balog Ágota  

28. szombat    

29. vasárnap    

30. hétfQ A népmese napja Magyartanárok 

Osztálytanítók 

 

 

EGYEBEK 

 VezetQségi megbeszélés KQszegi Árpád Jánosné Minden hétfQ 10:00 óra 

 KibQvített vezetQségi 
megbeszélés 

KQszegi Árpád Jánosné Minden hónap elsQ hétfQ  
14:00 óra 

 Énekkar  Nagy-Király Ildikó Minden kedd 13:50 

 DIFER mérés (1. 
osztály) 

Somogyvári Péter 
Albertné 

 

 

 Tankönyvekkel 
kapcsolatos feladatok  

Magineczné Váradi Éva 

Ruttkayné Lukács Mária 

 

 Tanév eleji felmérések Osztálytanítók, 
Szaktanárok 

 

 Gyermekvédelmi ügyek 
intézése 

Somogyvári Péterné  

 Veszélyeztetett tanulók 
nyilvántartásba vétele 

 

Osztálytanítók 

OsztályfQnökök 

Somogyvári Péter 
Albertné 

 

 Október 1-jei statisztika 

elQkészítése 

KQszegi Árpád Jánosné 

Bognár Károlyné 

Somogyvári Péter 
Albertné 

 

Folyamatosan A szükséges 
dokumentumok 

megnyitása  
Szakkörök pontosítása, 
beindítása 

Korrepetálások és 
tehetséggondozás 
beindítása 

SzülQi beleegyezQ 
nyilatkozatok 

igazgatóhelyettesek 

osztályfQnökök 

osztálytanítók 

munkaközösség-vezetQk 

 

 A DADA program 

elindítása 

KQszegi Árpád Jánosné  
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 Intézményi tanács 
megbeszélése 

KQszegi Árpád Jánosné  

 Egyeztetés a külsQs 
partnerekkel 

KQszegi Árpád Jánosné  

 Látogatás a 
MezQgazdasági 
múzeumba 3 interaktív 
kiállítás 

Orbán Mónika  

 Pénzügyi csúcs - 
vetélkedQ 

Deákné Oláh Marianna 

Daoudné Farkas Margit 
Schiefnerné Ujhelyi 
Andrea 

 

 

Október Program FelelQs Megjegyzés 
1. kedd Statisztikai 

adatszolgáltatás 

Bognár Károlyné 

Somogyvári Péter 
Albertné 

 

A zene világnapja Nagy-Király Ildikó  

Alsó tagozatos házi 
szavalóverseny 

Gottfried Györgyné 

Szabóné Baranyai Edit 
 

Mentálhigiénés 
munkacsoport 

megbeszélése 

Rapainé Gábeli Katalin  

2. szerda A Károly Róbert Hét 
teljes forgatókönyvének 
leadása 

Daoudné Farkas Margit 
Gárdonyiné Balog Ágota 

 

3. csütörtök A Károly Róbert családi 
nap forgatókönyvének 
leadása 

Heim Veronika 

Bognárné SzQllQsy Anna 

Rapainé Gábeli Katalin 

 

4. péntek Az állatok világnapja - 
faliújság 

 

Heim Veronika  

Megemlékezés az aradi 
vértanúkról 

Tánczos Erzsébet 
OsztályfQnökök 

 

DÖK koszorúzás Klinkóné Kovács Katalin  

Könyvtárak éjszakája Magineczné Váradi Éva 

Bognárné SzQllQsy Anna 
 

5. szombat Könyvtárak reggele   

6. vasárnap Az aradi vértanúk 
emléknapja 

  

7. hétfQ    

8. kedd MinQsítés: Rajszki 
György 

Bognár Károlyné 

Rajszki György 

 

1. évfolyamon a DIFER 
mérés elvégzésének 
határideje 

FejlesztQpedagógusok  

9. szerda Az október 23-i Schiefnerné Ujhelyi  
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megemlékezés 
forgatókönyvének 
leadása 

Andrea 

Szqcsné Buczkó Éva 

10. csütörtök MinQsítés: Daoudné 
Farkas Margit 

Bognár Károlyné 

Daoudné Farkas Margit 
 

11. péntek 

VezetQi tanfelügyelet KQszegi Árpád Jánosné  

Bolyai matematika 

csapatverseny 

Deákné Oláh Marianna 

Schiefnrné Ujhelyi 
Andrea 

 

12. szombat    

13. vasárnap    

KÁROLY RÓBERT HÉT 

10.14 3 18. 

Daoudné Farkas Margit 
Bognárné SzQllQsy Anna 

 

14. hétfQ Megnyitó ünnepély Rózsa Ferencné rövidített órák 

Koszorúzás Daoudné Farkas Margit  

>Regösök húrján=  
Károly Róbert kerületi 
vers- és prózamondó 
verseny 

Daoudné Farkas Margit 
Bognárné SzQllQsy Anna 

 

 

Nemzeti Filharmonikus 

zenekar matiné elQadása 

Hubay Zeneiskola 

Osztálytanítók 

OsztályfQnökök 
 

15. kedd Sakkverseny dr. Ujszászi Andrásné  

Károly Róbert 
témadélután a 6. 
évfolyam számára 

Szqcsné Buczkó Éva  

16. szerda Tanulmányi kirándulás 

>Károly Róbert 
nyomában= 

Osztálytanítók 

OsztályfQnökök 

3 kihelyezett tanítási óra 

tanítási nap 

17. csütörtök Magyarok napja Klinkóné Kovács Katalin  

18. péntek ApródképzQ 3 alsó 
tagozat 

Németh Gábor 
Zsótér Andor 

 

LovagképzQ 3 felsQ 
tagozat 

Klinkóné Kovács Katalin 

Rajszki György 
 

19. szombat Károly Róbert családi 
nap 

Heim Veronika 

Bognárné SzQllQsy Anna 

Rapainé Gábeli Katalin 

December 24. (kedd) 

ledolgozása 

20. vasárnap    

21. hétfQ 14:00 Évfolyam 
megbeszélés 3 5. 

évfolyam 

KQszegi Árpád Jánosné Minden 5. évfolyamon érintett 
pedagógus 

22. kedd Iskolai ünnepély 3 

megemlékezés október 
23-ról 

Szqcsné Buczkó Éva 

Schiefnerné Ujhelyi 
Andrea 

8. évfolyam 

23. szerda Az 1956-os forradalom 

ünnepe 

Nemzeti ünnep 

  

Angol nyelvi napok Szabó Anita és  inden  



Budapest XV. Kerületi Károly Róbert Általános Iskola Beszámoló a 2019/2020.tanév nevelQ-oktató munkájáról 
 

140 

 

október 24-25. angol szakos 

24. csütörtök Továbbtanulási fórum a 
8. évfolyamos szülQk és 
tanulók számára 

Bognár Károlyné 

Szqcsné Buczkó Éva 
 

Szókincsverseny 

Halloween 

Bognár Károlyné  

25. péntek Qszi szünet elQtti utolsó 
tanítási nap 

  

Halloween Szabó Anita  

DIFER mérés jelentési 
határideje 

Somogyvári Péter 
Albertné 

 

A Károly Róbert hét 
tanulmányi 
kirándulásairól 3 

kiállítás elkészítése 

Daoudné Farkas Margit 

Gárdonyiné Balog Ágota 

Osztálytanítók 

OsztályfQnökök 

 

26. szombat    

27. vasárnap    

28. hétfQ Qszi szünet   

29. kedd Qszi szünet   

30. szerda Qszi szünet   

31. csütörtök Qszi szünet   

 

EGYEBEK 

 VezetQségi Megbeszélés KQszegi Árpád Jánosné Minden hétfQ 10:00 óra 

 KibQvített vezetQségi 
megbeszélés 

KQszegi Árpád Jánosné Minden hónap elsQ hétfQ  
14:00 óra 

 Énekkar  Nagy-Király Ildikó Minden kedd 13:50 

 Színház, bábszínház és 
cirkuszlátogatás 

Osztálytanítók 

OsztályfQnökök 

 

 Mozaik országos 
történelmi verseny 
indítása 

Szqcsné Buczkó Éva  

 DADA program Bognár Károlyné  

 

November Program FelelQs Megjegyzés 
1. péntek Mindenszentek - 

munkaszüneti nap 

  

2. szombat    

3. vasárnap    

4. hétfQ Simonyi helyesírási 
verseny iskolai forduló 3 

felsQ tagozat 

Tánczos Erzsébet Szünet utáni elsQ tanítási nap 

Tehetség munkacsoport 
megbeszélése 

Bognárné SzQllQsy Anna  

5. kedd Mentálhigiénés 
munkacsoport 

megbeszélése 

Rapainé Gábeli Katalin  
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6. szerda A Szent Márton napi 
felvonulás 
forgatókönyvének 
leadása 

Ruttkayné Lukács Mária  

7. csütörtök    

8. péntek Alsó tagozatos 
meseillusztrációs 
verseny 

Németh Gábor 
Dr. Ujszászi Andrásné 

 

Bolyai magyar 

csapatverseny (területi) 
Kossuth Iskola 

Magyar szakos tanárok  

9. szombat    

10. vasárnap    

Német nyelvi napok 

november 11-12. 

Ruttkayné Lukács Mária  

11. hétfQ Szent Márton napi 
felvonulás 

Ruttkayné Lukács Mária 
és minden német szakos 

 

12. kedd Német szókincsverseny Ruttkayné Lukács Mária  

  Játék- és ruhagyqjtés 
felhívás 

Gárdonyiné Balog Ágota  

13. szerda A magyar nyelv napja 

Vers- és prózaíró 
pályázat meghirdetése 

Tánczos Erzsébet  

Irodalom bemutató óra 3 

8. osztály 

László Gyula Iskola 

Magyar szakos tanárok  

14. csütörtök    

15. péntek IntézményellenQrzés - 
tanfelügyelet 

KQszegi Árpád Jánosné  

Kerületi alsó tagozatos 
népdaléneklési verseny 
3 Kolozsvár Iskola 

Gárdonyiné Balog Ágota  

Aranytoll 3 iskolai 

helyesírási verseny 3 

alsó tagozat 

Szabóné Baranyai Edit 
Gottfried Györgyné 

(15-19-ig) 

16. szombat    

17. vasárnap    

Budapesti POK 3 Qszi pedagógiai napok 

november 18-22. 

  

18. hétfQ    

19. kedd Nyílt órák - felsQ tagozat  
(1-2. óra) 
 

Bognár Károlyné 

Szaktanárok 

 

20. szerda Nyílt órák 3 felsQ 
tagozat  

(1-2. óra) 

Bognár Károlyné 

Szaktanárok 

 

21. csütörtök Kerületi alsó tagozatos 
meseakadályverseny 3 

Gárdonyiné Balog Ágota  
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Pestújhelyi Iskola 

22. péntek Mérési adatszolgáltatás 
határideje 

Bognár Károlyné  

Iskolába csalogató 
Kakaó party 

Heim Veronika Idegennyelvi rész 3 Ruttkayné 
Lukács Mária 

23. szombat    

24. vasárnap    

25. hétfQ    

26. kedd Nyílt órák 3 alsó tagozat 
(1-2. óra) 

Somogyvári Péterné 

Osztálytanítók 

 

Varga Tamás országos 
matematika verseny 

Deákné Oláh Marianna 

Schiefnrné Ujhelyi 
Andrea 

 

27. szerda Nyílt órák - alsó tagozat  
(1-2. óra) 

Somogyvári Péterné 

Osztálytanítók 

 

Fogadóóra Bognár Károlyné  

28. csütörtök Állatmesék 3 kerületi 
alsós 
mesemondóverseny 

Gárdonyiné Balog Ágota  

Az önértékelést 
támogató munkacsoport 
megbeszélése 

Bognár Károlyné  

29. péntek DIFER mérésben kiszqrt 
tanulók további 
vizsgálatának határideje 

Somogyvári Péterné  

30. szombat    

 

EGYEBEK 

 VezetQségi Megbeszélés KQszegi Árpád Jánosné Minden hétfQ 10:00 óra 

 KibQvített vezetQségi 
megbeszélés 

KQszegi Árpád Jánosné Minden hónap elsQ hétfQ  
14:00 óra 

 Énekkar  Nagy-Király Ildikó Minden kedd 13:50 

 DADA program Bognár Károlyné  

 Színház, bábszínház 
látogatás 3 alsó tagozat 

Gárdonyiné Balog Ágota  

 Színház, bábszínház és 
cirkuszlátogatás 

Osztálytanítók 

OsztályfQnökök 

 

 Kerületi gyakorlati 
matematika verseny 3 

László Gyula Iskola 

Deákné Oláh Marianna 

Schiefnrné Ujhelyi 
Andrea 

 

 Babits-kupa Deákné Oláh Marianna 

Farkas Gábor 
Orbán Mónika 

Schiefnrné Ujhelyi 
Andrea 

 

 Simonyi kerületi 
helyesírási verseny - 
Dózsa Gimnázium 

Tánczos Erzsébet  
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 IdQutazó 3 országos 
történelem verseny 
indítása 

Szqcsné Buczkó Éva  

 Próbafelvételi a 8. 
évfolyamosoknak 

Szqcsné Buczkó Éva 

Schiefnerné Ujhelyi 
Andrea 

 

 >Segítsd az iskoládat!= 
kerületi történelmi 
vetélkedQ (Rákóczi 
nyomában) 

Bognár Károlyné  

 

December Program FelelQs Megjegyzés 
1. vasárnap    

2. hétfQ    

3. kedd Mentálhigiénés 
munkacsoport 

megbeszélése 

Rapainé Gábeli Katalin  

4. szerda A karácsonyi 
gyertyagyújtás 
forgatókönyvének 
leadása 

Bognárné SzQllQsy Anna 

Gárdonyiné Balog Ágota 

Molnárné Major 
Zsuzsanna 

 

5. csütörtök    

6. péntek A központi írásbeli 
felvételire jelentkezés 
határideje 

Bognár Károlyné 

Szqcsné Buczkó Éva 

Schiefnerné Ujhelyi 
Andrea 

 

Osztály Mikulások Osztálytanítók 

OsztályfQnökök 

 

DÖK mikulásbál (felsQ 
tagozat) 

Klinkóné Kovács Katalin 

Szqcsné Buczkó Éva 

Schiefnerné Ujhelyi 
Andrea 

(8. évfolyam) 

7. szombat Munkanap 

 

 December 24. (kedd) 

ledolgozása 

Ledolgozva október 19-én 

8. vasárnap    

9. hétfQ NevelQtestületi 
értekezlet 

KQszegi Árpád Jánosné  

2. tanítás nélküli munkanap 

10. kedd    

11. szerda    

12. csütörtök    

13. péntek Karácsonyi játék és 
ruhagyqjtés zárás 

Gárdonyiné Balog Ágota  

Gyengén állók szüleinek 
1. értesítése 

Tanítók 

Szaktanárok 

 

14. szombat Munkanap 

 

 December 27. (péntek) 
ledolgozása 



Budapest XV. Kerületi Károly Róbert Általános Iskola Beszámoló a 2019/2020.tanév nevelQ-oktató munkájáról 
 

144 

 

Karácsonyi 
gyertyagyújtás 

Bognárné SzQllQsy Anna 

Gárdonyiné Balog Ágota 

Molnárné Major 
Zsuzsanna 

 

1. TEHETSÉGNAP 

Luca napi vásár Gárdonyiné Balog Ágota  

15. vasárnap    

16. hétfQ 14:00 Évfolyam 
megbeszélés 3 8. 

évfolyam 

KQszegi Árpád Jánosné Minden 8. évfolyamon érintett 
pedagógus 

17. kedd    

18. szerda    

19. csütörtök Alkalmazotti közösség 
karácsonya 

KQszegi Árpád Jánosné  

20. péntek Osztálykarácsonyok Osztálytanítók 

OsztályfQnökök 
Téli szünet elQtti utolsó tanítási 
nap 

21. szombat    

22. vasárnap    

23. hétfQ Téli szünet   

24. kedd PihenQnap  (október 19-én ledolgozva) 
25. szerda Karácsony   

26. csütörtök Karácsony   

27. péntek PihenQnap  (december 14-én ledolgozva) 
28. szombat    

29. vasárnap    

30. hétfQ Téli szünet   

31. kedd Téli szünet   

 

EGYEBEK 

 VezetQségi megbeszélés KQszegi Árpád Jánosné Minden hétfQ 10:00 óra 

 KibQvített vezetQségi 
megbeszélés 

KQszegi Árpád Jánosné Minden hónap elsQ hétfQ  
14:00 óra 

 Énekkar  Nagy-Király Ildikó Minden kedd 13:50 

 Színház, bábszínház és 
cirkuszlátogatás 

Osztálytanítók 

OsztályfQnökök 

 

 DADA program Bognár Károlyné  

 

Január Program FelelQs Megjegyzés 
1. szerda Újév napja   

2. csütörtök Téli szünet   

3. péntek Téli szünet   

4. szombat    

5. vasárnap    

6. hétfQ A könyvajánló 
produktumainak leadása 
3 alsó tagozat 

Gárdonyiné Balog Ágota Téli szünet utáni elsQ tanítási 
nap 

7. kedd Kazinczy 

felolvasóverseny iskolai 
Tánczos Erzsébet  
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forduló 3 felsQ tagozat 
Mentálhigiénés 
munkacsoport 

megbeszélése 

Rapainé Gábeli Katalin  

8. szerda NETFIT mérés kezdete Klinkóné Kovács Katalin 

Rajszki György 

04.24-ig 

9. csütörtök    

10. péntek Gyengén álló tanulók 
szüleinek 2. értesítése 

Osztálytanítók 

Szaktanárok 

 

11. szombat    

12. vasárnap    

13. hétfQ    

14. kedd    

15. szerda Kerületi humán 
munkaközösségi 
értekezlet 

Bognár Károlyné Károly Róbert Iskola 

16. csütörtök Alsó tagozatos 
munkaközösségi 
értekezlet 

Gárdonyiné Balog Ágota  

17. péntek Az önértékelést 
támogató munkacsoport 
megbeszélése 

Bognár Károlyné  

18. szombat 10:00 óra 

Központi írásbeli 
felvételi vizsga 

 A középiskolai felvételi eljárás 
kezdete 

19. vasárnap    

20. hétfQ Jubileumi munkacsoport 

megbeszélése 

KQszegi Árpád Jánosné  

21. kedd    

22. szerda Társadalomtudományi 
és mqvészeti 
munkaközösségi 
értekezlet 3 a félév 
értékelése 

Daoudné Farkas Margit  

Természettudományi és 
reál munkaközösség 
értekezlete 3 a félév 
értékelése 

Orbán Mónika  

A magyar kultúra napja Tánczos Erzsébet  

Tehetség munkacsoport 
megbeszélése 3 a félév 
értékelése 

Bognárné SzQllQsy Anna  

23. csütörtök Idegennyelvi 

munkaközösségi 
értekezletek 3 a félév 
értékelése 

Ruttkayné Lukács Mária  

OsztályfQnöki, sport, 
egészséges életmód, 

Szqcsné Buczkó Éva  
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szabadidQs 
munkaközösség 
értekezlete 

24. péntek ElsQ félév vége   

25. szombat    

26. vasárnap    

27. hétfQ Osztályozó értekezletek 

14:00 3 felsQ tagozat 
16:00 3 alsó tagozat 

KQszegi Árpád Jánosné Csak összevont ügyelet 
 

28. kedd Statisztikai lapok 

leadása 

Osztálytanítók 

OsztályfQnökök 

 

29. szerda    

30. csütörtök    

31. péntek Félévi értesítQk 
kiosztása 

Osztálytanítók 

OsztályfQnökök 

 

Kossuth vers- és 
prózaíró pályázat leadási 
határideje 

Gárdonyiné Balog Ágota 

Daoudné Farkas Margit 
 

 

 

EGYEBEK 

  VezetQségi Megbeszélés KQszegi Árpád Jánosné Minden hétfQ 10:00 óra 

  KibQvített vezetQségi 
megbeszélések 

KQszegi Árpád Jánosné Minden hónap elsQ hétfQ  
14:00 óra 

  Énekkar  Nagy-Király Ildikó Minden kedd 13:50 

  Színház, bábszínház és 
cirkuszlátogatás 

Osztálytanítók 

OsztályfQnökök 

 

  Kerületi feladatmegoldó 
matematika verseny 5-6. 

Deákné Oláh Marianna 

Schiefnrné Ujhelyi 
Andrea 

 

 SzülQi értekezlet az 
óvodában 

Somogyvári Péter 
Albertné 

4. osztályos tanítók 

 

  Intézményi tanács 
megbeszélése 

KQszegi Árpád Jánosné  

  DADA program Bognár Károlyné  

 

Február Program FelelQs Megjegyzés 
1. szombat    

2. vasárnap    

3. hétfQ Félévi beszámolók 
leadása 

Munkaközösség-vezetQk 
és egyéb érintettek 

 

14:00 Évfolyam 
megbeszélés 3 6. 

évfolyam 

KQszegi Árpád Jánosné Minden 6. évfolyamon érintett 
pedagógus 

4. kedd SzülQi értekezletek 3 

alsó tagozat 
Somogyvári Péterné 

Osztálytanítók 

 

FelsQ tagozatos vers- és Tánczos Erzsébet  
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prózamondóverseny 

Mentálhigiénés 
munkacsoport 

megbeszélése 

Rapainé Gábeli Katalin  

5. szerda SzülQi értekezletek 3 

alsó tagozat 
Somogyvári Péterné 

Osztálytanítók 

 

Kerületi Aranytoll 
helyesírási verseny 2-4. 

osztály 

Gottfried Györgyné  

Alsó és felsQ tagozatos 
farsang 

forgatókönyvének 
leadása 

Zsótér Andor 
Szqcsné Buczkó Éva 

Schiefnerné Ujhelyi 
Andrea 

 

Valentin-nap 

forgatókönyvének 
leadása 

Orbán Mónika 

Szabó Anita 

 

6. csütörtök SzülQi értekezletek 3 

alsó tagozat 
Somogyvári Péterné 

Osztálytanítók 

 

DÖK közgyqlés 
(iskolagyqlés) 

Klinkóné Kovács Katalin  

7. péntek Félévi nevelQtestületi 
értekezlet 

KQszegi Árpádné 3. tanítás nélküli munkanap 

Kerületi szépkiejtési 
verseny 3-4. évfolyam 

Gárdonyiné Balog Ágota  

Bolyai 

természettudományi 
csapatverseny 

Deákné Oláh Marianna 

Schiefnrné Ujhelyi 
Andrea 

Orbán Mónika 

Farkas Gábor 

 

SzülQk bálja 
forgatókönyvének 
leadási ideje 

Nagy-Király Ildikó  

8. szombat    

9. vasárnap    

10. hétfQ Tehetség munkacsoport 
megbeszélése 

Bognárné SzQllQsy Anna  

Zrínyi 
matematikaverseny 

forgatókönyvének 
leadása 

Deákné Oláh Marianna 

Dávidné Haász Erika 

 

11. kedd SzülQi értekezlet 5-6. 

évfolyam 

Bognár Károlyné 

OsztályfQnökök 

 

FélévértékelQ 
diákönkormányzati 
megbeszélés 

Klinkóné Kovács Katalin  

Kerületi Kazinczy 
felolvasóverseny 

Kossuth Iskola 

Tánczos Erzsébet  
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12. szerda SzülQi értekezlet 7-8. 

évfolyam 

Bognár Károlyné 

OsztályfQnökök 

 

13. csütörtök Iskolai SzülQi 
Választmányi értekezlet 

KQszegi Árpád Jánosné  

8. osztályosok 
továbbtanulási lapjának 
leadása 

Szqcsné Buczkó Éva 

Schiefnerné Ujhelyi 
Andrea 

 

14. péntek Alsós farsangi 
rendezvények 

Zsótér Andor 
Osztálytanítók 

 

16:00 Valentin-nap 

(idegennyelv) és felsQs 
farsangi bál. 

Klinkóné Kovács Katalin 

Schiefnerné Ujhelyi 
Andrea 

Szqcsné Buczkó Éva 

Szabó Anita (angol) 
Orbán Mónika (német) 

15. szombat    

16. vasárnap    

17. hétfQ    

18. kedd    

19. szerda A felvételi jelentkezési 
lapok továbbításának 
határideje 

Bognár Károlyné 

Szqcsné Buczkó Éva 

 

20. csütörtök A Pénz7 
forgatókönyvének 
leadása 

Ruttkayné Lukács Mária  

21. péntek Zrínyi 
matematikaverseny 

(iskolai rendezés) 

Deákné Oláh Marianna 

Schiefnrné Ujhelyi 
Andrea 

Dávidné Haász Erika 

 

22. szombat SzülQk bálja Nagy-Király Ildikó  

23. vasárnap    

24. hétfQ A középiskolai szóbeli 
meghallgatások kezdete 

 02.24-03.13. 

25. kedd A kommunista és egyéb 
diktatúrák áldozatainak 
emléknapja  

Szqcsné Buczkó Éva  

26. szerda Kerületi Lila 
szavalóverseny 

Tánczos Erzsébet  

27. csütörtök    

28. péntek A március 15-i ünnepi 
megemlékezés 
forgatókönyvének 
leadása 

Ledóné Zeke Anikó  

29. szombat    

 

EGYEBEK 

 VezetQségi Megbeszélés KQszegi Árpád Jánosné Minden hétfQ 10:00 óra 

 KibQvített vezetQségi 
megbeszélés 

KQszegi Árpád Jánosné Minden hónap elsQ hétfQ  
14:00 óra 

 Énekkar  Nagy-Király Ildikó Minden kedd 13:50 
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 Színház, bábszínház és 
cirkuszlátogatás 

Osztálytanítók 

OsztályfQnökök 

 

 NETFIT mérés Klinkóné Kovács Katalin 

Rajszki György 

 

 Kerületi rajzverseny Németh Gábor  

 Herman Ottó Kárpát-
medencei 

Biológiaverseny kerületi 
forduló 

Farkas Gábor  

 Öveges József Kárpát-
medencei Fizikaverseny 

Schiefnerné Ujhelyi 
Andrea 

 

 Hevesy György Kárpát-
medencei Kémiaverseny 

Deákné Oláh Marianna 

 

 

 Pangea 

Matematikaverseny 

Deákné Oláh Marianna 

Schiefnerné Ujhelyi 
Andrea 

 

 Kaán Károly Országos 
Természet- és 
Környezetismereti 
Verseny 

Farkas Gábor 
Orbán Mónika 

 

 Kerületi bemutató 
foglalkozás - Kossuth 

Iskola 

Gárdonyiné Balog Ágota  

 Kerületi idegennyelvi 
tanulmányi verseny 

Ruttkayné Lukács Mária  

 Tankönyvrendelés TankönyvfelelQs és 

Ruttkayné Lukács Mária 

 

 DADA program Bognár Károlyné  

 

Március Program FelelQs Megjegyzés 
1. vasárnap    

PÉNZ7 

Pénzügyi és vállalkozói témahét 
március 02-06. 

Ruttkayné Lukács Mária  

2. hétfQ Kiállítás   

Házi matematika 
verseny - 4. évfolyam 

Dávidné Haász Erika  

3. kedd Mentálhigiénés 
munkacsoport 

megbeszélése 

Rapainé Gábeli Katalin  

4. szerda Kossuthalesz 

matematika verseny 

Dávidné Haász Erika 

Deákné Oláh Marianna 

Schiefnrné Ujhelyi 
Andrea 

 

5. csütörtök Házi olvasás-

szövegértés verseny - 4. 

évfolyam 

Ledóné Zeke Anikó  
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6. péntek Csodavár 3 Iskolába 
csalogató 

Gárdonyiné Balog Ágota 

 

Idegennyelvi rész 3 Ruttkayné 
Lukács Mária 

Házi nyelvtan-helyesírás 
verseny - 4. évfolyam 

Gottfried Györgyné  

A KERT hét 
forgatókönyvének 
leadása 

Bognárné SzQllQsy Anna 

Orbán Mónika 

 

7. szombat    

8. vasárnap    

9. hétfQ    

10. kedd    

11. szerda    

12. csütörtök Karsa Ferenc sírjának 
rendbetétele 

Ács Albert 
Dupaji György 

 

Az önértékelést 
támogató munkacsoport 
megbeszélése 

Bognár Károlyné  

13. péntek Iskolai ünnepély: 
megemlékezés március 
15-rQl 

Ledóné Zeke Anikó 3. évfolyam 

DÖK koszorúzás Karsa 
Ferenc kopjafájánál 

Klinkóné Kovács Katalin  

Középiskolai szóbeli 
meghallgatások vége 

  

A Digitális témahét 
forgatókönyvének a 
leadása 

Bognárné SzQllQsy Anna  

14. szombat    

15. vasárnap Az 1848-as forradalom 

ünnepe 

Nemzeti ünnep 

  

   

KERT hét 
március 16-20. 

Bognárné SzQllQsy Anna 

Orbán Mónika 
Qshonos állatok megtekintése 

16. hétfQ A magyar zászló és 
címer napja 

Bognár Károlyné 

Somogyvári Péterné 
online megemlékezés 

17. kedd Tanulmányi 
kirándulások 

Bognár Károlyné 

Somogyvári Péterné 

Osztálytanítók 

OsztályfQnökök 

elmaradtak 

18. szerda Kerületi tanulmányi 
verseny 3 4. évfolyam 3 

László Gyula Iskola 

Gárdonyiné Balog Ágota elmaradt 

8. osztályosok faültetése Bognár Károlyné 

OsztályfQnökök 

elmaradt 

19. csütörtök A tanulói adatlapok 

módosítás 

Szqcsné Buczkó Éva 

Schiefnerné Ujhelyi 
Andrea 
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Ügyes kezek - kerületi 
kreatív verseny 

Gárdonyiné Balog Ágota elmaradt 

Nemzetközi Kenguru 
Matematikaverseny 

Dávidné Haász Erika 

 

 

20. péntek A tanulói adatlapok 
módosítás 

Szqcsné Buczkó Éva 

Schiefnerné Ujhelyi 
Andrea 

 

21. szombat    

22. vasárnap A víz világnapja   

Digitális témahét 
március 23-27. 

Bognárné SzQllQsy Anna 

Kerekesné TQrincsi 
Krisztina 

3.a osztály 

elmaradt 

23. hétfQ A tanulói adatlap 
módosítások 
beküldésének határideje 

Szqcsné Buczkó Éva 

 

 

24. kedd    

25. szerda Nemzeti tehetség nap   

Ki mit tud? Bognárné SzQllQsy Anna 

Nagy-Király Ildikó 

 

2. TEHETSÉG NAP 

ELMARADT 

26. csütörtök InternetkeresQ verseny Daoudné Farkas Margit  

27. péntek Csodavár 3 Iskolába 
csalogató 

Gárdonyiné Balog Ágota 

 

Idegennyelvi rész 3 Ruttkayné 
Lukács Mária 

elmaradt 

Kerületi kossuthos 
versenyek 

eredményhirdetése 

 online 

28. szombat    

29. vasárnap    

30. hétfQ    

31. kedd Alsó nyílt órák leendQ 
elsQs szülQknek 

Somogyvári Péterné 

leendQ elsQs tanítók 

elmaradt 

 

EGYEBEK 

 VezetQségi Megbeszélés KQszegi Árpád Jánosné Minden hétfQ 10:00 óra 

 KibQvített vezetQségi 
megbeszélések 

Köszegi Árpád Jánosné Minden hónap elsQ hétfQ  
14:00 óra 

 Énekkar  Nagy-Király Ildikó Minden kedd 13:50 

 Színház, bábszínház és 
cirkuszlátogatás 

Osztálytanítók 

OsztályfQnökök 

elmaradt 

 NETFIT mérés Klinkóné Kovács Katalin 

Rajszki György 

elmaradt 

 Tankönyvrendeléssel 
kapcsolatos feladatok 

TankönyfelelQs és 

Ruttkayné Lukács Mária 

 

 KötelezQ úszás: 3. és 6. 
évfolyam (9 alkalom) 

Somogyvári Péterné 

Bognár Károlyné 

elmaradt 

 DADA program Bognár Károlyné  
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Április Program FelelQs Megjegyzés 
1. szerda Alsó nyílt órák leendQ 

elsQs szülQknek 

Somogyvári Péterné 

LeendQ elsQs tanítók 

elmaradt 

2. csütörtök Fórum a leendQ elsQs 
szülQk számára 

KQszegi Árpád Jánosné 

Somogyvári Péter 
Albertné 

elmaradt 

Kedvenc versem 3 

kerületi versmondó 
verseny 3 Czabán Iskola 

Gottfried Györgyné elmaradt 

3. péntek A Fenntarthatósági 
témahét 
forgatókönyvének 
leadása 

Bognárné SzQllQsy Anna 

Farkas Gábor 
 

4. szombat    

5. vasárnap    

6. hétfQ Fogadóórák Bognár Károlyné elmaradt 

14:00 Évfolyam 
megbeszélés 3 7. 

évfolyam 

KQszegi Árpád Jánosné elmaradt 

Gyengén álló tanulók 
szüleinek elsQ értesítése 

Osztálytanítók 

OsztályfQnökök 

 

7. kedd A magyar költészet 
napja 3 iskolai 

megemlékezés 

Magineczné Váradi Éva Tavaszi szünet elQtti utolsó 
tanítási nap online 

8. szerda KészülQdés a húsvétra 3  

húsvéti hagyományok 
nyomában 

Osztálytanítók 

OsztályfQnökök 
4. tanítás nélküli 

munkanap 

9. csütörtök Tavaszi szünet   

10. péntek Nagypéntek   

11. szombat    

12. vasárnap Húsvét vasárnap   

13. hétfQ Húsvét hétfQ   

14. kedd Tavaszi szünet   

15. szerda NevelQtestületi 
továbbképzési nap 

KQszegi Árpád Jánosné 5. tanítás nélküli 
munkanap 

online 

Tehetség munkacsoport 
megbeszélése 

Bognárné SzQllQsy Anna  

16. csütörtök A holokauszt 

áldozatainak emléknapja 

Daoudné Farkas Margit Tavaszi szünet utáni elsQ 
tanítási nap 

Gyengén állók szüleinek 
1. értesítése 

Szaktanárok 

Tanítók 
 

17. péntek    

18. szombat    

19. vasárnap    

Fenntarthatósági témahét 
április 20-24. 

Bognárné SzQllQsy Anna 

Farkas Gábor 
elmaradt 
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20. hétfQ Környezetvédelmi 
akadályverseny 1-2. 

évfolyam 3 Szent 

Korona Iskola 

Bognárné SzQllQsy Anna elmaradt 

Papírgyqjtés Klinkóné Kovács Katalin elmaradt 

21. kedd Határtalanul kirándulás Szqcsné Buczkó Éva elmaradt 

Környezetvédelmi 
akadályverseny 3-4. 

évfolyam 3 Kontyfa 

Iskola 

Bognárné SzQllQsy Anna elmaradt 

Papírgyqjtés Klinkóné Kovács Katalin elmaradt 

22. szerda A Föld napja 

Kerületi 
környezetvédelmi 
vetélkedQ 3 4. évfolyam 

 

Bognárné SzQllQsy Anna 

elmaradt 

Papírgyqjtés Klinkóné Kovács Katalin elmaradt 

Határtalanul kirándulás Szqcsné Buczkó Éva elmaradt 

23. csütörtök Határtalanul kirándulás Szqcsné Buczkó Éva  

24. péntek Határtalanul kirándulás Szqcsné Buczkó Éva  

25. szombat    

26. vasárnap    

27. hétfQ    

28. kedd    

29. szerda    

30. csütörtök Eddig kiértesítés 
felvételrQl vagy 
elutasításról 

  

 

EGYEBEK 

 VezetQségi Megbeszélés KQszegi Árpád Jánosné Minden hétfQ 10:00 óra 

 KibQvített vezetQségi 
megbeszélés 

KQszegi Árpád Jánosné Minden hónap elsQ hétfQ  
14:00 óra 

 Énekkar  Nagy-Király Ildikó Minden kedd 13:50 

elmaradt 

 Színház, bábszínház és 
cirkuszlátogatás 

Osztálytanítók 

OsztályfQnökök 

elmaradt 

 LeendQ elsQsök 
beiratkozása 

Somogyvári Péter 
Albertné 

Bognár Károlyné 

 

 Föld napja verseny Farkas Gábor elmaradt 

 Katasztrófavédelmi 
ifjúsági verseny 

Deákné Oláh Marianna elmaradt 

 Tankönyvrendelés TankönyvfelelQs és  
Ruttkayné Lukács Mária 

 

 KötelezQ úszás: 3. és 6. 
évfolyam 

Bognár Károlyné 

Somogyvári Péterné 

elmaradt 

 DADA program Bognár Károlyné elmaradt 
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 Budapesti általános 
iskolások matematika 
versenye 3 kerületi 
forduló 

Deákné Oláh Marianna 

Schiefnrné Ujhelyi 
Andrea 

elmaradt 

 Föld napja verseny Orbán Mónika elmaradt 

 Kerületi kémia, fizika 
csapatverseny 

Deákné Oláh Marianna 

Schiefnerné Ujhelyi 
Andrea 

elmaradt 

 Határtalanul kirándulás 
elQkészítése 

Szqcsné Buczkó Éva elmaradt 

 

 

 

 

 

 

Május Program FelelQs Megjegyzés 
1. péntek A munka ünnepe 

Munkaszüneti nap 

  

2. szombat    

3. vasárnap    

4. hétfQ Alsó tagozatos (anyák 
napi) szülQi értekezletek 
folyamatosan 

Osztálytanítók 

Somogyvári Péter 
Albertné 

elmaradt 

Fest a kerület Bognárné SzQllQsy Anna elmaradt 

5. kedd Mentálhigiénés 
munkacsoport 

megbeszélése 

Rapainé Gábeli Katalin online 

6. szerda    

7. csütörtök    

8. péntek    

9. szombat    

10. vasárnap Madarak és fák napja  online megemlékezés 

11. hétfQ SzülQi értekezlet 5-6. 

évfolyam 

Bognár Károlyné 

OsztályfQnökök 

elmaradt 

12. kedd SzülQi értekezlet 7-8. 

évfolyam 

Bognár Károlyné 

OsztályfQnökök 

elmaradt 

13. szerda    

14. csütörtök    

15. péntek Gyengén álló tanulók 
szüleinek második 
értesítése 

Tanítók 

Szaktanárok 

 

16. szombat    

17. vasárnap    

18. hétfQ Határtalanul kirándulás 
iskolai bemutatása, 
értékelQ óra 

Szqcsné Buczkó Éva elmaradt 
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19. kedd A Kihívás napja 
programjának leadása 

Klinkóné Kovács Katalin 

Rajszki György 

Molnárné Major 
Zsuzsanna 

elmaradt 

20. szerda Idegennyelvi mérés 

6. és 8. évfolyam 

Bognár Károlyné 

Ruttkayné Lukács Mária 

elmaradt 

21. csütörtök    

22. péntek Az önértékelést 
támogató munkacsoport 
megbeszélése 

Bognár Károlyné online 

23. szombat    

24. vasárnap    

25. hétfQ Az osztálykirándulások 
programjának leadása 

Osztálytanítók 

OsztályfQnökök 

elmaradt 

26. kedd A kihívás napja Klinkóné Kovács Katalin 

Rajszki György 

Molnárné Major 
Zsuzsanna 

online 

27. szerda Országos 
kompetenciamérés 

6. és 8. évfolyam 

Bognár Károlyné elmaradt 

Kerületi humán 
munkaközösségi 
értekezlet 

Bognár Károlyné Károly Róbert Iskola 

elmaradt 

28. csütörtök FQpróba 3 Károly 
Róbert Gála 

Heim Veronika elmaradt 

29. péntek 17:00 Károly Róbert 
Gála  

Heim Veronika 3. TEHETSÉG NAP 

ELMARADT 

NETFIT mérés 
eredmények feltöltési 
határideje 

Klinkóné Kovács Katalin 

Rajszki György 

 

30. szombat    

31. vasárnap    

 

EGYEBEK 

 VezetQségi Megbeszélés KQszegi Árpád Jánosné Minden hétfQ 10:00 óra 

 KibQvített vezetQségi 
megbeszélés 

KQszegi Árpád Jánosné Minden hónap elsQ hétfQ 14:00 
óra 

 Énekkar  Nagy-Király Ildikó Minden kedd 13:50 

elmaradt 

 Színház, bábszínház és 
cirkuszlátogatás 

Osztálytanítók 

OsztályfQnökök 

elmaradt 

 Tanév végi felmérések Szaktanárok  

 Határtalanul pályázat 
beszámoló és elszámolás 

Szqcsné Buczkó Éva elmaradt 

 Erdei iskola: 

Bernecebaráti (3 nap) 
Klinkóné Kovács Katalin 

Orbán Mónika 

Program: >KERT=- iskolai 

sportkör , természetbúvár 
szakkör közös tevékenysége, 
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projekt foglalkozások 

elmaradt 

 Ismerkedési látogatás az 
óvodákban 

Somogyvári Péterné 

LeendQ elsQs tanítók 

elmaradt 

 DADA program Bognár Károlyné elmaradt 

 Intézményi tanács 
megbeszélése 

KQszegi Árpád Jánosné  

 KötelezQ úszás: 3. és 6. 
évfolyam 

Somogyvári Péterné 

Bognár Károlyné 

elmaradt 

 

Június Program FelelQs Megjegyzés 
1. hétfQ PünkösdhétfQ 

Munkaszüneti nap 

  

2. kedd Mentálhigiénés 
munkacsoport 

megbeszélése 

Rapainé Gábeli Katalin  

3. szerda A ballagás 
forgatókönyvének 
leadása 

Rózsa Ferencné 

Orbán Mónika 

 

4. csütörtök Nemzeti Összetartozás 
Napja  

Daoudné Farkas Margit online 

DÖK közgyqlés 
(iskolagyqlés) 

Klinkóné Kovács Katalin elmaradt 

5. péntek DÖK gyereknap Osztálytanítók 

OsztályfQnökök 
6. tanítás nélküli 

munkanap 

Qshonos állatok megtekintése 

6. szombat    

7. vasárnap    

8. hétfQ A tanévzáró ünnepély 
forgatókönyvének 
leadása 

KQszegi Árpád Jánosné 

Ruttkayné Lukács Mária 

elmaradt 

9. kedd    

10. szerda Idegennyelvi mérés 
eredményeinek feltöltési 
határideje 

Bognár Károlyné 

Ruttkayné Lukács Mária 

elmaradt 

11. csütörtök 17: 00 Iskolai szülQi 
választmányi értekezlet 

KQszegi Árpád Jánosné elmaradt 

12. péntek Bolond ballagás Schiefnerné Ujhelyi 
Andrea 

Szqcsné Buczkó Éva 

elmaradt 

13. szombat    

14. vasárnap    

15. hétfQ 10:30 ballagási ünnepély Bognár Károlyné 

Rózsa Ferencné 

Orbán Mónika 

Utolsó tanítási nap 

online, virtuális ballagás 

16. kedd Osztályozó értekezletek 

 

KQszegi Árpád Jánosné online skypon keresztül és 
személyes részvételell 
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17. szerda Statisztikai adatlapok 

leadása 

Mindenki  

BelsQ önértékelési 
munkacsoport 

megbeszélése 3 a tanév 
értékelése 

Bognárné SzQllQsy Anna online 

18. csütörtök    

Alsó tagozatos 
munkaközösség 
tanévértékelQ értekezlete 

Bognárné SzQllQsy Anna online 

19. péntek Természettudományi és 
reál munkaközösség 
tanévértékelQ értekezlete 

Schiefnerné Ujhelyi 
Andrea 

 

online 

18:00 tanévzáró 
ünnepély  

KQszegi Árpád Jánosné 

Ruttkayné Lukács Mária 

elmaradt, online Honlapon 

keresztül 
20. szombat    

21. vasárnap    

22. hétfQ Beiratkozás a 
középiskolákba 

  

Társadalomtudományi 
és mqvészeti 
munkaközösség 
tanévértékelQ értekezlete 

Daoudné Farkas Margit online 

Tanév végi beszámolók 
leadása 

MunkaközösségvezetQk 
és egyéb érintettek 

online 

23. kedd Beiratkozás a 
középiskolákba 

  

Idegennyelvi 

munkaközösség 
tanévértékelQ értekezlete 

Ruttkayné Lukács Mária online 

OsztályfQnöki, sport, 
egészséges életmód, 
szabadidQs 
munkaközösség 
tanévértékelQ 
munkaközösség 
értekezlete 

Szqcsné Buczkó Éva online 

24. szerda Jubileumi munkacsoport 

megbeszélése 

KQszegi Árpád Jánosné online 

Beiratkozás a 
középiskolákba 

  

Tanév végi beszámolók 
leadása 

Munkaközösség-vezetQk 

Minden érintett 
online 

25. csütörtök Tehetség munkacsoport 
megbeszélése 

Bognárné SzQllQsy Anna online /pályázat írása 

26. péntek    

27. szombat    

28. vasárnap    



Budapest XV. Kerületi Károly Róbert Általános Iskola Beszámoló a 2019/2020.tanév nevelQ-oktató munkájáról 
 

158 

 

29. hétfQ    

30. kedd Tanévzáró 
nevelQtestületi értekezlet 

KQszegi Árpád Jánosné  

 

EGYEBEK 

 VezetQségi Megbeszélés KQszegi Árpád Jánosné Minden hétfQ 10:00 óra 

 KibQvített vezetQségi 
megbeszélés 

KQszegi Árpád Jánosné Minden hónap elsQ hétfQ 14:00 
óra 

 Énekkar  Nagy-Király Ildikó Minden kedd 13:50 

elmaradt 

 Határtalanul páyázat - 
elszámolás 

Szqcsné Buczkó Éva elmaradt 

 Tankönyvek 
összeszedése 

könyvtáros 

osztálytanítók, 
osztályfQnökök, 
szaktanárok 

csak a nyolcadikosoktól és az 
elmenQktQl 

 Zárások Mindenki  

 Naplók, törzslapok, 
egyéb dokumentumok 
készítése, zárása 

Mindenki  

 Teremrendezés teremfelelQsök elmaradt 

 A következQ tanév 
elQkészítése stb. 

munkaközösség-vezetQk, 
munkacsoport vezetQk 

 

 Nyári táborok   elmaradt 
 

 

Tanítás nélküli munkanapok 

 

 Jogszabályi háttér: 11/2019. (VII.3.) EMMI rendelet 
 Rendelkezésre áll (tanévben): 6 nap 

 EbbQl: 
 2019. szeptember 25.: Pályaorientációs nap 

 2019. december 9. : NevelQtestületi értekezlet/ munkaértekezlet 
 2020. február 7. Félévi értékelQ nevelQtestületi értekezlet 
 Továbbiak: tavaszi szünet elQtt és után egy-egy nap (Digitális munkarend) 

 DÖK nap (2020. június 5.- Digitális munkarend)) 
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A vállalások teljesítése 

A tanulói közösség építésének lehetQségei, színterei 
 

õ Egész napos iskola  rendszer-egész napos együttlét, számos lehetQség a közösség 
építésre 

õ Közös játékok 

õ FelelQsi rendszer 

õ Beszélgetések 

õ OsztályfQnöki órák 

õ Osztályprogramok 

õ Csoportos tevékenységek 

õ Versenyekre készülés 

õ Rendezvényekre, mqsorokra készülés 

õ Hagyományápolás 

õ Kirándulások 

õ Klubdélutánok 

õ KözösségépítQ foglalkozások 

õ Tanórákon kívüli egyéb tevékenységek 

õ Diákönkormányzati tevékenység 

A közösségek építésével kapcsolatos vélemények, eredmények megtalálhatóak a 
mellékletekben a beszámolókban. 

 

2020. március 16-tól a digitális munkarend bevezetésével új idQszak vette kezdetét. Digitális módon 
történt az oktatás és a tananyagok számonkérése. Az intézményben a vezetQkön kívül csak az 
iskolatitkár, a rendszergazda és a technikai dolgozók tartózkodtak- szigorúan betartva a higiéniai és 
járványüggyel kapcsolatos elQírásokat. 
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5.2. A tantestület szakmai rendezvényei, témái 

A nevelQtestületi közösség építése 
 

NevelQtestületi értekezletek 

Alakuló értekezlet, Baleset- és tqzvédelem 

Tanévnyitó értekezlet 

Félévi osztályozó értekezlet 

Félévi értékelQ értekezlet 

VI. 16.Osztályozó értekezlet - Online! 

VI. 30. Tanévzáró értékelQ értekezlet- Online 

A közösségépítést szolgálják a különbözQ programok, rendezvények, ünnepségek. 
Minden karácsonykor fehér asztal mellett ünnepelünk. karácsonyra meghívjuk a 
nyugdíjas kollegáinkat is. Qk ezt a találkozást nagyon várják. Számukra ez jelenti az 
ünnep kezdetét.  
Ebben a tanévben a szokásos tantestületi ebéd a járvány miatt elmaradt. Az év végi 
osztályozó és értékelQ nevelQtestületi értekezletek online módon lettek megtartva. 

 

Kitüntetések, elismerések 
 

Miniszter ElismerQ Oklevele kitüntetésben részesült: & 

Károly Róbert-díj elismerésben részesül: Szabóné Baranyai Edit 

Az Év pedagógusa: Németh Gábor 

Köznevelési oklevélben részesült: 

Novák-TQsér Zsuzsanna 

Daoudné Farkas Margit 

Gratulálunk! 
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5.3. Az iskola által rendezett nyári táborok 

A koronavírus járvány miatt elmaradtak 

 

6. Környezetvédelmi tevékenység, fenntarthatóságra nevelés  

 

Az intézmény pedagógiai programjában, az intézményvezetQi pályázatban és az éves 
munkatervben is kiemelt cél és feladat a környezetvédelem, egészségvédelmi tevékenység, a 

fenntarthatóságra nevelés. Ez nem csak a tanórákon valósul meg a tananyag részeként, 
projektekben, kiselQadások, prezentációk formájában, hanem a tanórákon kívül szervezett 
szabadidQs tevékenységek széles körét öleli fel. 

Az egyik legfontosabb rendezvény a már hagyományos KERT, azaz a Környezetvédelmi, 
Egészségvédelmi Programsorozat a Természetért címmel rendezett egy hétig tartó 
programsorozat. 
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Programelemek a Környezetvédelmi, Egészségvédelmi  Rendezvénysorozat a 
Természetért (KERT)  hét idején 

A tervezett programok: 

 

ø Pályázatok 3egyéni, páros, csoportos (rajz, festmény, tabló, tárgyak természetes 
anyagokból) 

ø Az  év állatai, növényei, - ezek bemutatása-plakátok készítése -terméskép készítése 

ø Kiállítás a pályamunkákból 
ø Kiállítás-, KERT-hét megnyitó mqsorok 

ø Meghívott elQadók-interaktív elQadások  

ø Tájékoztató elQadások szülQknek is 

ø Tematikus foglalkozások  
ø Az Európa Év Fája, ásványa, Qsmaradványa 

ø Ökológiai vetélkedQk 

ø Színdarabok, Kvíz játékok 

ø A nap kérdése  

ø Kézmqves foglalkozások 

ø Újrahasznosítás - használati tárgyak készítése, kiállítása 

ø Gyümölcs, zöldség szobrok , egészséges ételek készítése 

ø Akadályversenyek 

ø Futárjáték 

ø Rajzversenyek 

ø Természetfilm vetítések 

ø Fqszerkert telepítése 

ø Faültetés (8. osztályosok fája-ennek gondozása folyamatosan) 

ø Virágültetés 

ø Kisállat bemutató 

ø Az állatok védelme- megtörtént esetek feldolgozása 

ø ElsQsegély nyújtási , életmentési ismeretek 

ø Szelektív hulladékgyqjtés 

ø Közvetlen környezet rendezése 

ø Látogatás a FQvárosi Hulladékhasznosító Mqben 

ø Kihelyezett tanórák 

ø Tanulmányi kirándulások, túrák, természetvédelmi területek látogatása 

ø Saját kertek bemutatása 

ø  >Virágos iskola, virágos osztály= akció 

ø Interaktív foglalkozások, prezentációk készítése 

A fenti programok a koronavírus járvány miatt elmaradtak. Egyes elemei digitális, online 
formában valósultak meg.  
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Fenntarthatóságra nevelés  

a Budapest XV. Kerületi Károly Róbert Általános Iskolában 

 

>Nem a Föld tartozik az emberhez, hanem az ember a Földhöz.  

Minden mindennel összefügg. Ami a Föld sorsa, az a fiainak is a sorsa= 

(Seattle indián törzsfQnök) 

 

Számadás az elmúlt évek, évtizedek eredményeirQl. 

Iskolánkban nagy hangsúlyt fektetünk a Fenntarthatóságra nevelésre. A fenntarthatóság a 
nevelés-oktatás minden szintjén és minden formájában megjelenik. Olyan értékrendet  
képviselünk, mely a fenntarthatósággal kapcsolatos tevékenységeinket vonzónak és a jövQ 
szempontjából értékesnek, elfogadhatónak tekinti.  

Célunk: környezettudatos állampolgárok nevelése, a környezeti ismeretek, az értékrend és az 
etikai ítélQképesség, attitqdök, készségek és képességek fejlesztése, a kritikai gondolkodás, a 
konfliktusok megfelelQ kezelése, a személyes életviteli, egészségvédelmi szokások alakulását 
meghatározó döntések meghozatala. Célunk a szemléletformálás: a fenntartható fejlQdés 

elveinek érvényesítése a nevelQ-oktató munka során. 

Kiemelt célunk és feladatunk a természeti, környezeti, egészségvédelmi nevelés. Ennek 
kapcsán a környezettudatos gondolkodás kialakítása, a környezeti károk megelQzésére való 
törekvés. Az újrahasznosítás korunk egyik legfontosabb szükséglete. Számos 
tevékenységünkben megjelenik ez az elem. 

 Lényeges szempont, hogy a tanulók és a szülQk valamennyien kapcsolódjanak be a 
különbözQ fenntarthatósági programokba, projektekbe és képviseljék a fenntartható fejlQdést, 
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mely tovább erQsítheti az eddig már kialakult jó partnerségi viszonyt. Ehhez kapcsolódik az 
élményközpontú tanulás biztosítása, melyre pedagógiai munkánk során folyamatosan 
törekszünk.    

 

>A legjobb iskola, amelyben egy ifjú ember megtanulhatja, hogy a világnak van értelme, 
a természettel való közvetlen kapcsolat.= 

(Konrad Lorenz) 

Tanítási órákon és tanórákon kívül is számos módon közelítünk a környezetvédelem, a 
környezeti nevelés, az egészségvédelem felé. 

Iskolánkban mindig is fontos volt a környezetvédelmi tevékenység. Komoly és értékes 
kísérletek folytak néhány évvel ezelQtt a természetes és az épített környezetünk világában. 

>Fogadj örökbe egy patakot= címmel sok évvel ezelQtt a Szilas Patak védelmében komoly 
megfigyelQ és kutató munka folyt Gellérné Lugosi Ágnes tanárnQ vezetésével . Ennek a 
munkának is köszönhetQ, hogy a Csömöri- tó és környéke védetté lett nyilvánítva. 

Részt vettünk egy nemzetközi >Air Pollution= projektben, melynek során a környék 
légszennyezettségét vizsgáltuk a gyerekekkel. A Hulladékhasznosító (régi nevén: HUHA) 
kéményébe szerelt >füstgázmosó szqrQ= felszerelésében nagy része volt az iskola által végzett 
kísérleti kutatás eredményeinek.  

Sok éven át rangos, dobogós, nemegyszer elsQ helyezést szereztünk a Föld Napja tiszteletére 
megrendezett kerületi környezetvédelmi vetélkedQkön. 

Több pályázatot készítettünk. Az egyik ilyen pályázaton 1millió forintot nyert iskolánk, mely 

összegbQl a természettudományos tantárgyak tanításához vásároltunk különbözQ 
taneszközöket. Az iskola zöldítésére benyújtott pályázaton nyert pénzösszegbQl részleges 
lefedettséggel füvesíteni tudtuk az iskola udvarát, fákat, bokrokat, virágokat ültethettünk. 

Egyéb pályázatokon sporteszközöket, informatikai eszközöket nyertünk. 

A többi kirándulás mellett iskolánk valamennyi tanulója számára egyidejqleg kirándulást 
szerveztünk Ipolytarnócra (tanösvény túra). 

Minden évben erdei iskolát szerveztünk a tanulóknak. 

Kiemelt ökofeladataink között szerepelt többek között: 

>Amit a szelektív hulladékgyqjtésrQl tudni kell= 

>Amit az újrahasznosításról tudni kell= 

>Amit a növényvédelemrQl ismerni, tudni kell= 
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>Vigyázzunk az állatokra!= 

Az iskola védnöksége alá vett Karsa Ferenc szabadságharcos tiszteletére túrát szerveztünk a 
hQs szülQföldjére, a Hernád völgyébe. 

Számos irodalmi, zenei és történelmi személyiség szülQföldjét, szülQházát felkerestük a 
diákokkal és az iskola alkalmazotti közösségével.  

Az 1999-2010-ig tartó idQszakban, a Károly Róbert Szakközépiskola, Szakiskola, Általános 
Iskola és Óvoda összevont intézmény mqködése alatt fontos együttmqködést alakítottunk ki a 
Kassai Egyesített Középiskolával is. Többször látogattunk el kölcsönösen az intézményekbe 
megismervén ezáltal az iskolákban folyó értékes munkát. A kassai diákok saját, 
környezetbarát anyagokból készült ruhákkal kápráztatták el a magyar vendégeiket. 

Szoros együttmqködést alakítottunk ki a Bécs XXIII. kerületi Híd-Iskolával (Brückenschule), 
aminek keretében komoly projekteket (Víz projekt, osztrák víztisztító meglátogatása, 
országismereti programok, Bécs-Budapest projekt, iskolalátogatások, tanórák megtekintése, 
és még számos tevékenység zajlott. Ezek a programok egyben diákcsereprogramok is voltak, 
hiszen családoknál történt az elhelyezés. Ezáltal jobb lehetQség adódott a diákjainknak a 
német nyelv gyakorlására. Az angol nyelvet tanulók angol nyelvterületre látogattak el 
többnapos utazás keretében. 

Hosszú éveken keresztül megszerveztük a >KereskedQk bálját=, ahol a kerület vállalkozói 
részvételével lehetQség nyílott az intézmény és a vállalkozói, kereskedQi szféra kapcsolatainak 
építésére, szponzorok keresésére.  

Minden év kezdetén Bernecebarátiban a diákönkormányzat és a középiskolás gólyák együtt 
készültek az új tanévre. 

Sok nyarat tölthettek a tanulók Balatonvilágoson az önkormányzat táborában. 

Nevezetesek voltak a nyári napközis táborokban iskolánk pedagógusai által szervezett három 
hetes ciklusok. Számos érdekes és a környezetvédelemmel kapcsolatos programot 

szerveztünk a gyerekeknek. (Kézmqves foglalkozások, Medvefarm látogatás, margitszigeti 
séták, uszodai programok, egyéb sportprogramok, vetélkedQk, környezetvédelmi 
rajzversenyek, akadályversenyek, futárjáték, kincskeresés&) 

Minden évben megrendeztük a Károly Róbert napok mellett a Környezetvédelmi heteket. 

Nagyon változatos, hagyományos és új programokat csempésztünk a rendezvényekbe. 

A régi idQk emlékeit felidézik az Évkönyvek, melyek színes, gazdag képet mutatnak az 
intézmény életérQl 

Méltó utódokként folytatjuk a fenntarthatóság jegyében elQdeink munkáját. 
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Hagyományaink  között szerepel a Környezetvédelmi, Egészségvédelmi 
Rendezvénysorozat a Természetért  témahét (KERT 3hét), melynek keretében számos 
érdekes tevékenységet kínálunk a diákoknak.  

 

Ezek többek között:  

Ünnepélyes megnyitó mqsor, elQzetes pályázatok kiírása, elQzetes kutatómunka (könyvtár- 
digitális platformok), plakátok, fotók, beszámolók, kisfilmek, prezentációk készítése,  
újrahasznosítható anyagokból különbözQ érdekes és ötletes tárgyak alkotása, gyümölcssaláta 
készítés, gyümölcsfaragó verseny, túrák, kirándulások, tanulmányi séták szervezése, családi 
rendezvények, fa és növényültetés, udvar virágosítása, egészségvédelemmel, 
elsQsegélynyújtással kapcsolatos felvilágosító elQadások, szolgáltatások, (vérnyomásmérés, 
egészséges táplálkozás), akadályverseny, sportversenyek, futárjáték,& 

Az egészséges életmód kialakítását segítik az iskolagyümölcs program, valamint az 
intézmény épületében lévQ fQzQkonyha által biztosított egészséges és korszerq ételek. A 
különbözQ ételallergiás diákok számára is igényelhetQ a megfelelQ diétás  étkezés. 

LegjelentQsebb hagyományunk a Károly Róbert hét, mely számos izgalmas, érdekes 
programjával igazi színes, gazdag programkínálatot ajánl az egész iskola közössége és a 
szülQk számára. (Ünnepélyes megnyitó korhq jelmezekben, a névadó korának megjelenítése, 
elQzetes pályázat, a pályázati munkákból kiállítás,=Veszélyben a király!= sakkversenyek, 
apródképzQ és lovagképzQ, akadályversenyek, Magyarok napja, projekt délután, rajzpályázat, 
plakát, fotó, prezentációs elQadások, bemutatók készítése, kirándulások Károly Róbert 
nyomában, Károly Róbert családi nap, Kerti-parti, Gála&) 

Harmadik éve szervezzük meg az olvasóvá nevelés segítése céljából a Könyvtárak éjszakája 

programunkat. Ez óriási élmény az elQzetesen pályázatot benyújtó és az elnyerQ diákok 
számára. Az izgalmas és rendkívül tartalmas feladatok örök életre szóló élménnyel 
gazdagítják a tanulókat. Minden évben csempészünk bele fenntarthatósággal kapcsolatos 
feladatokat, elemeket pl.: kupak kép készítés, egészséges ételek vacsorára és reggelire ( 
ügyelve az ételallergiás diákokra). 

Hagyományaink sora kibQvült a Fenntarthatósági témahéthez és a PÉNZ7 témahéthez 

való csatlakozással. 

A Fenntarthatósági témahéten a központilag javasolt órák, foglalkozások megtartásán kívül 
érdekes vetélkedQket szervezünk a diákok számára, projektmunkákat készíttetünk velük az 

elQzQ tanévben. 

A PÉNZ7-en, csatlakozva a központi témákhoz külsQs szakemberek bevonásával bQvítjük a 
tanulók gazdálkodással, háztartásvezetéssel, pénzkezeléssel kapcsolatos ismereteit. Iskolai 
keretek közt is lehetQséget adunk diákjainknak a pénz értékének, szerepének megismeréséhez. 
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Játékos keretek között, kapcsolódva Károly Róbert névadónk korához >aranyforintokat= 
gyqjthetnek a gyerekek, amit aztán érdekes és számukra fontos jutalmakra válthatnak be. 

Részt vettünk az elQzQ tanévben  a Határtalanul pályázat keretében megvalósuló többnapos 
külhoni kiránduláson. A >Szepesség gyöngyszemei 3 Rákóczi= 3 napos tanulmányi kirándulás 
keretében a diákok Károly Róbert nyomába eredtek, és meglátogatták a nevezetes 
helyszíneket, melyekrQl képes beszámolót készítettek. E tanulmányi út során is részt vettek 
diákjaink környezetvédelemhez, fenntarthatósághoz kapcsolódó programokon: pl: barlang 

látogatás, tanösvény túra, múzeumok és nevezetességek meglátogatása. 

A következQ úti cél: Erdély, a Partium: >Ady, Arany és a Bihari hegység= címmel készült a 
pályázat. A pályázatot elnyertük, de az utazás a koronavírus miatt elmaradt. Reméljük, a jövQ 
tanévben nem lesz akadálya az utazásnak. 

Egészségünk megóvása, a környezQ világ, a természetes és az épített környezetünk 
megismerése érdekében, a fenntarthatóság jegyében különbözQ, a tanév egészén átívelQ 
programokat szervezünk a diákoknak, a bekapcsolódó szülQknek. 

Ezek a következQek: szabadidQs séták, kirándulások, családi napok, osztályprogramok, 
versenyek, szakkörök, hagyományQrzQ rendezvények, tevékenységek, állatkerti napok, 
állatotthon látogatások, tanösvény túrák, jeles napok (Föld napja, Állatok világnapja, Madarak 
és fák napja, A Víz világnapja& ) akadályversenyek, felvilágosító elQadások, könyvtári 
foglalkozások, tanulmányi, kulturális, szabadidQs és sportversenyek, Ki mit tud?, 
tehetségnapok, Luca napi vásárok, angol és német nyelvi programok, idegennyelvi délutánok, 
nyelvi pavilonok, idegen nyelvi hagyományQrzQ tevékenységek (Halloween-party, Szent 

Márton nap és felvonulás, elsQsöket váró bemutatkozó foglakozások, vetélkedQk, 
színdarabok, egyéb nyelvi programok), leendQ elsQsöknek Kakó party és Csodavár 
programok, bütyköldék, kézmqves foglalkozások, gyermeknapi rendezvények, kirándulások.  

Az iskolát a szülQk segítségével folyamatosan rendben tartjuk, dekoráljuk. 

Gyakran tartunk tisztasági akciókat, versenyeket. Nem csak az intézmény területét tettük 
rendbe, hanem a település szemétszedését is többször megszerveztük. 

Az iskolaudvaron fákat, növényeket ültetünk, virágokkal díszítjük a környezetünket. Régi 
hagyományt elevenítettünk fel az utóbbi években: az elballagó nyolcadik évfolyamos diákok 
fát ültetnek az udvarra és a gondozását az itt maradó negyedik évfolyamos diáktársaikra 
bízzák. 

A mindennapos testnevelés bevezetésével biztosítjuk a diákok számára a mindennapos 
mozgást, melyet kiegészítünk sportköreinkkel, a kötelezQ úszásoktatással és választható egyéb 
sportolási, mozgási  lehetQségekkel (korcsolyaoktatás, túrázás&) 

Az intézmény egész területén szelektíven gyqjtjük a hulladékot, amit szelektíven szállítanak 
el. Komposztáló található a kert területén. Kerékpártároló áll a tanulók és az iskola dolgozói 
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rendelkezésére. LehetQségünk van a csapadékvíz gyqjtésére. Folyamatosan gyqjtjük az 
elemeket, a kupakokat és több éven ker3esztül gyqjtöttük a PET palackokat. 

 

Karácsony elQtt ruha és játékgyqjtést szervezünk az arra rászorultaknak. Az egyik osztályunk 
anyák napján minden évben mqsort adott az egyik idQsotthon lakói részére. 

Kiemelt hangsúlyt fektetünk a balesetek megelQzésére, az egészségvédelemre. (osztályfQnöki, 
szakórák, védQnQi felvilágosító órák, DADA program, egészséges test, egészséges lélek, 
mindennapos mozgás, megfelelQ higiénia, megfelelQ táplálkozás). 

Szoros együttmqködést alakítottunk ki a Tegyünk Együtt Rákospalota Kertvárosért 
Egyesülettel. (TERKE) Az évek során különbözQ közös programokban vettünk részt Pl.: 
sportpálya avató a szomszédos  Vácrátót téri játszótéren, játszótér avatás a Tarpai téren, 
karácsonyi ünnepélyek, koncertek, gyermeknapi rendezvények, tqzoltó nap, mentQs nap, 
növényültetés, szobanövények ajándékozása az iskolának, falfestmény pályázat. 

Több projektünk van jelenleg folyamatban: Pl. önkéntes, szülQ által kezdeményezett 
udvarrendezési, kerítésfestési projekt, ZöldítQ programok. Ezek keretében újabb fa- és 
növényültetési felajánlásokat kaptunk. Reményeink szerint rovarhotelek, madárodú építésre is 
sor kerülhet. Célunk volt az Ökoiskola cím elérése, melynek feltételei véleményünk szerint 
biztosítottak. Nagy örömünkre a kívánt címet elértük. Ökoiskola lettünk. 

Iskolánk különösen nagy gondot fordít a madarak védelmére. MadáretetQk kihelyezésével 
biztosítjuk a téli idQkben a madarak ellátását. Ezeket az etetQket tanítványaink illetve az 
iskola karbantartója készítette. Már visszatérQ vendégként jelenik meg olykor-olykor a 

gyerekek nagy örömére egy vagy több bagoly. 

Az egyik tanteremben akvárium mqködik. A gyerekek feladata az akvárium lakóinak 
gondozása, etetése. 

Kísérletet végeztek az elsQs gyerekek. Megfigyelték iskolai körülmények között egy lepke 
kifejlQdést. 

Mindannyiunk kedvence az iskola kutyusa- Masni, aki egy szeretnivaló, nagyon jól nevelt 
kedves kis barát.  
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Iskolánkban mqködik a Bogáncs Utcai Iskolásokat SegítQ Alapítvány, mellyel folyamatos az 
együttmqködés. 

A kollegák számos érdekes programot szerveztek az évek során.  

Néhány közülük: 

Gesztenyenap, Almaprojekt, Utazoo Minizoo elQadás, Madártani Intézet munkatársainak 
elQadásai, bemutatói az iskolában, kutyaiskolai bemutatók, kisállat kiállítások, Ügyes kezek 
szakkör, papírgyqjtés, rajzversenyek,  üzem és gyárlátogatások, múzeum látogatások, 

hagyományQrzQ foglalkozások, MesélQ tarisznya, (Hagyományok Házának kihelyezett 
foglalkozásai), Szamos Marcipán foglalkozás ( nyuszi készítés), néptánc tanulás,  
Planetárium, tanulmányi kirándulások, Liszt Ferenc RepülQtér, Szentendre - Skanzen, 

Visegrád, Budakeszi Vadaspark, Eger-Szilvásvárad, Fót - Öreghegy tanösvény, Dunakeszi, 
Püspökhatvan, Agárd, Velence, Visegrád, Ópusztaszer,Királyrét, Eger, Egerszalók,Lengyel-
Anna Forrás, Holdvilág-árok,  Budai-hegyek, Balaton felvidék, Börzsöny kisvasút, bécsi 
kirándulás,  Veresegyházi Medvefarm, Magyarkút, Csodák Palotája, katasztrófavédelmi 
verseny, rajzversenyek, takarítási, iskolaszépítési akciók, állatkerti bemutató foglalkozások, 
nyílt órák, NOÉ Állatmenhely látogatása, ajándék kutyatápszer és takaró  gyqjtés, 
kutyaszépségverseny, tematikus osztályprogramok, klubdélutánok, bálok, múzeumi, 
pedagógiai célú foglalkozások, szakkörök pl. Természetbúvár, sportkör, Mozdulj és 
Mozgásban,  Kalandozások Budapesten, Média, KötözködQ, ÉszpörgetQ, Társasjáték, fQvárosi 
karácsonyfa díszítési verseny környezetbarát anyagokból, Károly Róbert lovagkosara, 
egészséges alapanyagokból készült sütemények >süti-sütQ= versenye, erdei iskolák, táborok, 
Világqr kiállítás, Afrika vetélkedQ, Európa Uniós vetélkedQ, kerülettörténeti vetélkedQ, 
Komplex mqvészeti versenyek, kQzet és kisállat kiállítások, szüreti bálok, látogatások a 
víztisztítóba, a hulladékhasznosítóba, töklámpa faragás, makett készítés, (egész falu, hidak, 
Károly Róbert kori települések, sakktábla figurákkal& )  

A Diákönkormányzat az elmúlt évek alatt számos programmal járult hozzá a környezeti, 
fenntarthatóságra neveléshez, a hagyományok megQrzéséhez, a tanulók érdeklQdésének 
megfelelQ programok szervezéséhez. 

Néhány ezek közül: 

 Károly Róbert napi rendezvényen a fQzQverseny keretében a Diákcsemege Érem 
odaítélése 

 Hosszú éveken át minden évben kétszer papírgyqjtés szervezése, lebonyolítása 

 Mikulás, Farsangi, Húsvéti bálok szervezésébe való besegítés 

 DÖK Mikulás az óvodában 

 Gyertyagyújtáskor-karácsonyfa vétele és ajándékok átadása kicsiknek és nagyoknak 

 FQvárosi továbbképzéseken való részvétel (DÖK segítQ tanár-diákönkormányzati 
vezetQk) 
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A Diákönkormányzat minden évben koszorút helyez el az Aradi vértanúk emléktáblájánál 
és március 15-én a Fiumei Úti TemetQben Karsa Ferenc kopjafájánál. (>A HQsök köztünk 
élnek=) 

A szülQi munkaközösség minden területen együttmqködik az iskolával, a 
fenntarthatósághoz kapcsolódó tevékenységeinket folyamatosan támogatja. Önkéntes 
felajánlásokkal segítik az intézményt (tanterem festések, dekorálás, udvar rendezés, 
bútorok felajánlása, szállítása, programokban való részvétel, kirándulások, külsQs 
programok alkalmával kísérés, pályázatok ajánlása és megvalósítása, egyéb 
tevékenységek. 

Az intézmény alkalmazotti közössége maximálisan elkötelezett a fenntarthatóságra 
nevelés tekintetében. Saját példamutatással, követhetQ minta nyújtásával hiteles példaként 
szolgálnak a diákok számára. A pedagógusok a napi feladatok elvégzésén túl számos 
továbbképzésen, tanfolyamon, konferencián, rendezvényen vesznek részt. Ezzel is 

szélesítve látókörüket és módszertani eszközeiket a fenntarthatóságra nevelés 
tekintetében. 

 

A fenntartó Észak-Pesti Tankerület az elmúlt években komoly felújításokat végzett az 
intézményben. Többek között energetikai korszerqsítésre került sor. Megtörtént a régi 
épületszárny területén az összes (közel 60 éves ) ablak cseréje. Az épület alsó szintjén (a 
tanulók által használt helyiségekben és folyosókon) megvalósult az álmennyezet 
biztonságos gipszkartonra történQ cseréje.  

A digitális oktatást segítvén kiépült az iskolában a teljes WIFI lefedettség. A tankerülettQl 
számítógépeket, laptopokat és tableteket kaptunk az oktatás színvonalának fejlesztése 
érdekében. 

 

Mindezek a tevékenységek és programok csak egy szeletét mutatják be annak az értékes 

és tartalmas munkának, amit a Károly Róbert Általános Iskola közössége tesz a diákokkal 
és a szülQkkel, egyéb partnerekkel szorosan együttmqködve a fenntarthatóság jegyében.  
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Kiemelt célunk volt: : az ÖKOISKOLA cím elnyerése. Ehhez pályázatot nyújtottunk be. 

 A pályázat sikeres volt, iskolánk elnyerte az ÖKOISKOLAcímet. 

Alábbiak tartalmazzák az Emberi ErQforrások Minisztériumának levelét. 

>Tisztelt IntézményvezetQ Asszony! 
 

Örömmel értesítem, hogy a 2020. évben benyújtott Ökoiskola cím pályázatukat az Ökoiskola 
ÉrtékelQ Bizottság támogatásra javasolta, és ezzel intézménye elnyerte az Ökoiskola címet. 
A Címet az alábbi feladatellátási helyeken használhatja: 

 Budapest XV. Kerületi Károly Róbert Általános Iskola (OM azonosító: 201544, 
feladatellátási hely sorszáma: 001) 
Az Ökoiskola cím (a továbbiakban: Cím) használatára 2020. szeptember 1-tQl 2023. 
augusztus 31-ig jogosultak. 

A Cím viselésével Hazánk, Magyarország és a Kárpát-medence természeti örökségének 
védelme, a fenntarthatóságra nevelés egész intézményes megközelítése melletti 
elkötelezQdésüket nyilvánítják ki.  
Az Ökoiskola cím elismerése annak a pedagógiai és intézményvezetési folyamatnak, melynek 
eredményeképpen tanulóik számára természetessé válik az egészség- és környezettudatos 

életmód, az igazságos társadalmi berendezkedés iránti igény, továbbá a globális és lokális 
kihívások iránti nyitottság, valamint aktívan tudnak tenni a felismert problémák 
megoldásáért. Az iskolában megszerzett tudást és értékrendet a tanulók családjuk vagy 

tágabb környezetük felé is közvetíthetik. 
. 

Az elismeréshez szívbQl gratulálok, és kívánom, hogy ökoiskolai tevékenységük által is 
gazdagodjon pedagógiai kultúrájuk, erQsödjön intézményük. 
 

Budapest, 2020. június 17. 
 

Üdvözlettel:                                                                                                    Kisfaludy László 

helyettes államtitkár= 

Szeretném megköszönni kollegáim lelkiismeretes, tudatos és magas színvonalú 
munkáját, melyet a diákok környezetszemléletének formálása, a fenntarthatóságra 

nevelés érdekében folyamatosan és elkötelezetten kifejtenek. 

(KQszegi Árpád Jánosné intézményvezetQ) 
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7.Egészségnevelés, prevenció, tanulói balesetek megelQzésére tett 
intézkedések 

 

Tanuló balesetek megelQzésére tett intézkedések 

 Tanórákon és tanórán kívülis kiemelt hangsúlyt fektetünk a balesetek megelQzésére, az 
egészségvédelemre. Az elsQ osztályfQnöki órákon és a szakórákon (fizika, kémia, testnevelés, technika 
és életvitel, informatika ) balestet és tqzvédelmi oktatásban részesülnek a tanulók. Ügyelünk arra, 
hogy a hiányzók az elsQ adandó alkalommal megkapják ezt a tájékoztatást.  

A speciális tantermek használata kapcsán külön tájékoztatást kapnak a gyerekek. Balesetvédelmi 
oktatásra kerül sor a külsQs programok, különösen a tanulmányi kirándulásokat megelQzQen, illetve az 
iskolai szünetek elQtt. 

Évente tqzriadót tartunk, mely alkalmakkor a kiürítési tervnek megfelelQen 
végezzük a próbariadót. 

Az egészségnevelés legfontosabb színtere: a mindennapos testnevelés. 
 

Ennek színterei a testnevelés órák, a tömegsport foglalkozások, a 3. és 6. évfolyamon  
kötelezQ úszásoktatás (ez az elmúlt évben félbemaradt). A tanulók nagy százaléka sportol 
egyesületekben, iskolán belül és kívül. 
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Egészségnevelés 

Egészségnevelés, prevenció: az iskolai védQnQ felvilágosító órákat tartott az 5. 
osztályoknak.  Kiskamaszkori testi, lelki változások témában. (6-7. évfolyamon DADA 
program) 

Az egészséges életmódra nevelés éves szinten 10 -10 órában benne van minden felsQs 
osztály osztályfQnöki tanmenetében kötelezQ jelleggel. 

Az egészségneveléssel kapcsolatos témák rendszeresen elQkerülnek az osztályfQnöki 
órákon, a szakórákon (természetismeret, biológia és egészségtan, testnevelés& és a 
kicsiknél, az iskolaotthonos foglalkozásokon, a tevékenységek során. (helyes szokásrend, 
testápolás, fogápolás, higiéniás szokások) 

Testnevelés órákon a megfelelQ higiénia rendszeresen elQforduló téma csakúgy, mint az 
egészséges táplálkozás kérdésköre. 

Az iskolaorvosi szolgálat keretében felkérésre a védQnQ is tart felvilágosító elQadásokat.  

-  

 

Feladataink  a tanulók egészségfejlesztésével összefüggésben 

A teljes körq egészségfejlesztés célja, hogy  minden tanuló részesüljön a teljes testi-lelki 

jóllétét, egészségét, egészségi állapotát hatékonyan fejlesztQ, a nevelési-oktatási intézmény 
mindennapjaiban rendszerszerqen mqködQ egészségfejlesztQ tevékenységekben. 

Az intézményünk által mqködtetett teljes körq egészségfejlesztés olyan folyamat, amelynek 
eredményeképpen a pedagógusok a nevelési-oktatási intézményben végzett tevékenységet, a 
helyi pedagógiai programot és szervezeti mqködést, a tanuló és a szülQ részvételét a nevelési-
oktatási intézmény életében úgy befolyásolják, hogy az a tanuló egészségi állapotának 
kedvezQ irányú változását idézze elQ. 

A mindennapos mqködésében kiemelt figyelmet fordítunk a tanulók egészséghez, 
biztonsághoz való jogai alapján a teljes körq egészségfejlesztéssel összefüggQ feladatokra, 
amelyek különösen 
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ø az egészséges táplálkozás, 
ø a mindennapos testnevelés, az egészségfejlesztQ testmozgás és az iskolai sporttevékenység, 
ø a testi és lelki egészség fejlesztése, a viselkedési függQségek, a szenvedélybetegségekhez 

vezetQ szerek fogyasztásának megelQzése, 
ø a bántalmazás és iskolai erQszak megelQzése, 
ø a baleset-megelQzés és elsQsegélynyújtás, 
ø a személyi higiéné területére terjednek ki. 

A nevelési-oktatási intézményekben folyó teljes körq egészségfejlesztés figyelembe veszi a 
tanulók biológiai, társadalmi, életkori sajátosságait, beilleszthetQ a nevelési-oktatási 
intézményben megvalósuló átfogó prevenciós programokba. 

Intézményünk teljes körq egészségfejlesztéssel kapcsolatos feladatait koordinált, nyomon 
követhetQ és mérhetQ, értékelhetQ módon tervezzük és hajtjuk végre a helyi pedagógiai 
program részét képezQ egészségfejlesztési program keretében. 

 Az egészséges életmódra vonatkozó támogató intézményi munkarendben és házirendben 
elQírt szabályok betartása az intézményben mindenki számára kötelezQ.  

Folyamatosan közremqködünk a tanulók veszélyeztetettségének megelQzésében és 
megszüntetésében, ennek során együttmqködünk a gyermekjóléti szolgálattal, a gyermekjogi 
képviselQvel, valamint a gyermekvédelmi rendszerhez kapcsolódó feladatot ellátó más 
személyekkel, intézményekkel és hatóságokkal. 

A testi, lelki, mentális egészség fejlesztése, a magatartási függQség, a szenvedélybetegség 
kialakulásához vezetQ szerek fogyasztásának és a tanulókat veszélyeztetQ 
bántalmazásnak a megelQzése: 

A  lelki egészségfejlesztés célja, hogy elQsegítse a kiegyensúlyozott pszichés fejlQdést, 
támogassa a gyermek, tanuló esetében a környezethez történQ alkalmazkodást, felkészítsen és 
megoldási stratégiákat kínáljon a környezetbQl érkezQ ártalmas hatásokkal szemben, így 
csökkentve a káros következményeket, továbbá pozitív hatást gyakoroljon a személyiséget érQ 
változásokra. 

Kiemelt figyelmet fordítunk a magatartási függQség és a szenvedélybetegség 
kialakulásához vezetQ szerek fogyasztásának, valamint a nevelési-oktatási intézményben 
megjelenQ bántalmazás és agresszió megelQzésére, továbbá a gyógyult szenvedélybeteg és 
bántalmazott tanulók beilleszkedésének elQsegítésére, ennek során indokolt esetben 
együttmqködik az iskola-egészségügyi szolgálattal. 
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BelsQ erQforrások 

 

       Humán erQforrások      Feladat, szerepkör            ErQsségek 

IskolavezetQség                                      Támogatja az 
egészségfejlesztési és 
nevelési programot. A 
minQségi munka részeként 
értékeli az ilyen tevékeny-

séget. ÖsztönzQ rendszert 
dolgoz ki. Aktívan részt vesz 
az egyes programokon. 

Hiteles személyiségek a 
diákok és a pedagógusok 
számára. 

Tanárok 

 

 

 

 

 

Kidolgozzák, és tantárgyakba 
beépítve tanítják az egyes 
egészségfejlesztéssel és 
neveléssel kapcsolatos 
tartalmakat. 

Valamennyi szakos kolléga 
felvállalja a témával 
kapcsolatos feladatokat. 

Személyes példamutatás az 
egészséges életmód területén. 

OsztályfQnökök, testnevelQk Elkészítik a pedagógiai 
programnak megfelelQen az 
éves egészségnevelési tervet, 
segítik és koordinálják annak 

megvalósítását. 
Dokumentációs és értékelQ 
munkát végeznek, 

pályázatokat írnak, 

kapcsolatot tartanak a külsQ 
erQforrásokkal. 

Összehangolják a munkát: 
témahét, versenyek, akciók, 
tréningek, egészségnap, stb. 

OsztályfQnöki 
munkaközösség 

Évfolyamokra lebontva 
foglalkozik az egészségneve-

léshez és a fejlesztéshez 
kötQdQ nevelési tartalmak 
feldolgozásával. 

LehetQség van osztályközös-

ségi szinten az aktuális témák 
azonnali megbeszélésére 

(életmód, egészséges 
táplálkozás, káros 
szenvedélyek, stb.). 

Gyermek- és ifjúságvédelmi 
felelQs 

Az egészségnevelési munka-

csoport egyik vezetQje. Segíti 
a tervezQ és szervezQmunkát. 

Napi kapcsolata van a 

diákokkal, az egyedi 
problémákat azonnal kezeli. 
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Iskolaorvos, háziorvos, 
védQnQ 

 

Tanulók életkorhoz kötött 
vizsgálata, szqrQvizsgálatok, 
tanulási elsQsegély. 
Ismereteket nyújt az életmód 
és a betegségek össze-

függéseirQl, >iskolai 
diagnózist= készít. 
Felvilágosító elQadást tart a 
serdülQkori változások 
problémáról, a szenvedély-

betegségekrQl. Prevenciós 
tevékenységet folytat.  

Szakmai kompetencia, 

személyes ráhatás 

Iskolapszichológus A lelki eredetq problémák 
feldolgozásában segít. 
OsztályfQnöki órák tartása. 

Speciális szakmai 
felkészültség 

Technikai dolgozók Támogatják a tanári munkát, 
segítik az egészséges 
környezet megteremtését, 
biztosítják az egészséges 
táplálkozást, és annak 
körülményeit. 

Tisztaság, barátságos, 
kulturált környezet 

Diákok (1 3 8. évfolyam) A tervezett éves programban 
sokoldalúan vesznek részt, 
mint hallgatóság, tevékeny 
szerepvállalás, önálló 
kutatások, versenyek, stb. 

Valamennyi diák érintett 3 

közösségi erQ. Partnerség a 
felnQtt résztvevQkkel. 
Szemléletformálás. 
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KülsQ erQforrások 

 

SzülQi szervezet Programok segítése, 
támogatása, aktív részvétel. 
Közülük néhányan 
szakértelmükkel is segíthetik 
a programot.  

Tevékeny részvétel, az Q 
szemléletük is formálódik 

Szakszolgálatok Segítségadás konkrét 
államigazgatási ügyekben 

Felmérések készítése, 
szakmai rendezvények 
szervezése 

ÁNTSZ, Egészségügyi 
Szolgálat, Vöröskereszt 

Segítségadás az iskolai 
egészségvédelmi és 
fejlesztési munkához 

Egészségügyi programok 
szervezése és lebonyolítása 

Rendvédelmi szervek BqnmegelQzési programok 
közös kimunkálása. Jogi 
gyermek és ifjúságvédelmi, 
rendészeti elQadások tartása 
az iskolában 

Programok szervezése, 
lebonyolítása.  

   

Pályázatok Partnerek bevonása Pénzügyi támogatás a 
programok 

megvalósításához. 
Közösségi érzés, 
partnerkapcsolat 

 

Az iskolapszichológiai feladatok a nevelési-oktatási intézményben 

A nevelési-oktatási intézményben alkalmazott iskolapszichológus elsQdleges célja a tanuló 
személyiségfejlesztése, lelki egészségvédelme, továbbá a nevelQ-oktató munka 
hatékonyságának segítése. 

A nevelési-oktatási intézményben dolgozó iskolapszichológus közvetlen segítséget nyújt a 
pedagógusoknak a nevelQ-oktató munkához. 

Az iskolapszichológus a nevelési-oktatási intézményben a tanulókkal közvetlenül, egyéni 
vagy csoportos foglalkozások keretében közremqködik a gyermekek beilleszkedését, társas 
kapcsolatait javító és iskolai teljesítményét növelQ intézkedésekben, kezeli a tanulóknak a 
nevelési-oktatási intézménnyel összefüggQ személyközi kapcsolati kommunikációs és 
esetlegesen fellépQ teljesítményszorongásos tüneteit, továbbá 

ø megszervezi azokat a pszichológiai jellegq szqrQvizsgálatokat, amelyek a 
képességvizsgálatok, szociometriai vizsgálatok, tanulási szokások, tanulási 
motiváció vizsgálatának körébe tartoznak, vagy a beilleszkedési, magatartási, 
tanulási nehézségek megelQzése érdekében szükségesek, 
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ø megszervezi a mentálhigiénés preventív feladatokat a nevelési-oktatási 
intézményben az egyén, a tanulócsoport, és az intézményi szervezet szintjén, 

ø megszervezi a nevelési-oktatási intézményben az egészségfejlesztéssel, a nevelQ-

oktató munka, a szexuális nevelés segítésével, a nevelési-oktatási intézményben 
észlelt személyközi konfliktusok és az erQszakjelenségek megoldásával kapcsolatos 
pszichológiai témájú feladatokat, 

ø megszervezi a krízistanácsadást a következQ váratlan súlyos élethelyzetekben 

ø a kiemelten tehetséges gyermek, tanuló tehetséggondozásában a pedagógusokkal és 
a pedagógiai szakszolgálat szakemberével közösen kidolgozza az együttmqködés és 
az ellátás kereteit. 

Az iskolapszichológus a feladatok megszervezése során szqréseket, vizsgálatokat, 
tréningeket, egyéni és csoportos tanácsadást szervezhet a gyermek, a tanuló, a pedagógus, 
továbbá a szülQ megkeresésével, valamint az érintett gyermek, tanuló személyiségének 
fejlesztésével összhangban a szülQ számára is. 

Az iskolapszichológus segíti a pszichológiai ismereteknek a nevelési-oktatási intézményen 
belüli elsajátítását, kapcsolatot tart a környezetében mqködQ óvodában, iskolában dolgozó 
óvodapszichológussal, iskolapszichológussal, együttmqködik a kijelölt pedagógiai 
szakszolgálatban dolgozó óvodapszichológussal, iskolapszichológussal a nevelési-oktatási 
intézményben a pszichológiai tevékenységgel érintett gyermekek, tanulók pedagógiai 
szakszolgálati vagy egyéb egészségügyi szakellátásra történQ utalása vonatkozásában, 
együttmqködik a pedagógiai szakszolgálattal az érintett gyermek, tanuló pedagógiai 
szakszolgálati ellátás keretében történQ gondozásában. 

 

8.Gyermekvédelem 

8.1. Az iskolai környezet jellemzQi, problémái a gyermekvédelem területén 
 

Iskolánk nyugodt kertvárosi környezetben helyezkedik el. A környéken nem jellemzQ 
a drogfogyasztás, a bqnözés. A közvetlen lakókörnyezet biztonságos. A szülQi háttér 
az esetek 90 %-ban megfelelQ, támogató, együttmqködQ. A gyermekvédelmi 
problémás esetek csak néhány családra korlátozódnak. Ami ezekben az esetekben a 

jellemzQ: elhanyagolás, bántalmazás, következetlen, olykor túlzott kényeztetésbQl, 
vagy túl magas elvárásokból származó problémák. 
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8.2. Szociális problémák, deviancia, jelzések a gyermekvédelmi szolgálat 
felé 

A gyermek-és ifjúságvédelmi feladatokat Somogyvári Péterné vette át Szqcsné Buczkó 
Évától, aki folytatta mesterprogramja teljesítését. Somogyvári Péterné lelkiismeretesen, 

rendkívüli tapintattal és odafigyeléssel végzi a gyermekvédelmi tevékenységet. Sajnos, ebben 
a tanévben is jónéhány kényes ügyben kellett intézkednie.  

Beszámolójában részletesen elemzi a kollega az elvégzett munkát. 

8.3. Prevenciós munka 
 

Törekszünk a tanulók és családi helyzetük megismerésére. Egyéni személyes 
beszélgetések, csoportos beszélgetQ körök, a gyerekek megfigyelése-fQleg játék közben-, 

a családlátogatások, a szülQkkel, a pedagógus társakkal, iskolapszichológussal, fejlesztQ 
kollegákkal történQ folyamatos konzultációk, a gyerekek különbözQ interaktív 
szituációkban megtapasztalható viselkedése, az iskolai védQnQi szolgálat, a gyermekjóléti 
szolgálat, az iskolai szociális munkatárs megkeresése és még számos lehetQség adódik a 
megelQzésre,a prevencióra. Nem könnyq feladat a szülQi háttér feltérképezése, miután a 
szülQk egy része szégyelli a problémáit megosztani másokkal, a pedagógusokkal. Nagyon 
tapintatosan kell eljárnunk. Ezért az iskolában történQ >fogadóóráknak= külön helyiséget 
biztosítottunk, ahol négyszemközt, bizalmasan meg tudják osztani problémáikat a szülQk 
az iskola pszichológussal, a szociális munkatárssal, vagy akár a gyermekvédelmi 
kollegával.  

9. Pályaválasztás tapasztalatai, eredményei, továbbtanulási mutatók 

Pályaválasztási tevékenység 

 

õ Teljes 8 éves folyamat az elQkészítés (pályaorientációs nap) 
õ OsztályfQnöki órák 

õ Középiskolai börzék 

õ Qsszel továbbtanulási fórum 3 középiskolák meghívása 

õ Központi írásbeli felvételik 

õ Továbbtanulási lapok kitöltése, továbbítása 

õ Írásbeli, szóbeli felvételik, elbeszélgetések 

õ Továbbtanulási sorrendek módosítása 

õ Kiértesítés a felvételekrQl / elutasításokról 
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Pályaválasztás, nyolcadik évfolyamosok beiskolázási eredményei 
 

Évfolyam Létszám Gimnázium Szakgimnázium Szakiskola Összesen 

      

8.a 19 9 

8 

10 

9 

0 

2 

19 

19 8.b 19 

Összesen  17 19 2 38 

 

 

Minden tanulót sikerült beiskolázni.  

 

A nyolcadik osztályos tanulók- hagyományainknak megfelelQen- ünnepélyes keretek 
között emlékfát ültettek volna. Ez a hagyomány azonban a járvány miatt meghiúsult. 
 

> Aki fát ültet, önmagán kívül másokat is szeret= 

(angol közmondás) 
 

Nem maradt el azonban a faültetés. 

>10 millió fa= kezdeményezés  

A 2019-ben indult "10 millió fa" kezdeményezés Magyarország lakosságával megegyezQ számú fa 
ültetését, "1 fQ - 1 fa" elvet célzó közösség, mely országszerte ma már több, mint 130 településen 
rendelkezik helyi csoporttal. 2019 közepétQl a tavalyi évben eddig országszerte közel 13.000 fát 
ültettek el az önkéntesek és ezt idén is folytatták a faültetést. Iskolánk közössége 32 db gyönyörq 
facsemetét kapott felajánlásként a közösségtQl. 

A 15. kerületi "10 millió fa" csoport célja, hogy összefogja, összehangolja az önkéntes tagok 
támogatásával adományokból, felajánlásokból összejövQ faültetéseket az utángondozással 
(locsolással) együtt, melyek a környezetünk élhetQbbé tételét tqzték ki célul! 

>A Zöld Király Kertészet felajánlásából (1106 Bp. Keresztúri út 180. http://www.zoldkiraly.hu/) 

sikerült szereznünk kertészeti minQségq, 2x-3x iskolázott, 3-4-5 m magas konténeres fát, melyeket 
elsQ körben olyan pedagógiai közintézményekben szeretnénk elültetni, ahol környezetvédelmi haszna 
mellett pedagógiai haszna is lehetne ezeknek a zöld lombozatot, árnyékot biztosító fáknak! 

Reméljük, mind a 32 db szép nagy fa megmarad (amit konténeresen a Keresztúri úti Zöld Király 
Kertészet önzetlen felajánlásának jóvoltából kaptunk meg) és szépen fog hajtani a locsolás mellett, 
hogy minél hamarabb árnyékot biztosítson és szebbé tegye az iskola és a gyerekek környezetét!= 

(Tóth-Szabóné Konorót Krisztina) 

(Tóth-Szabó Balázs) 
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a 10 millió Fa 15. kerületi csoportjának önkéntes koordinátorai 

 

 

Ezúton szeretnénk megköszönni Tóth-Szabóné Konorót Krisztinának, Tóth-Szabó Balázsnak és 
gyermekeinek a fák beszerzésében, kiszállításában és elültetésében vállalt munkájukat. 

Az iskola közössége nevében / KQszegi Árpád Jánosné intézményvezetQ 

 

A " 10 millió fa - XV.kerületi faültetés" facebook csoportja 

https://www.facebook.com/groups/558604268230706/ 

ElérhetQség: 

10milliofa.xvkerulet@gmail.com 
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III. Az intézmény kapcsolatrendszere , szakmai együttmqködés civil 
szervezetekkel, egymással, más intézménnyel, tankerülettel, egyéb 
kapcsolatok 

1. SzülQkkel való kapcsolattartás 
 

A szülQkkel való kapcsolat az utóbbi években egyre erQsödött.  A szülQk többsége 
együttmqködQ, nyitott, érdeklQdQ nem csak gyermeke tanulmányi haladása tekintetében,, 
hanem az iskolát érintQ egyéb kérdésekben. SegítQkészségük megnyilvánul a tantermek 
szépítésében, a kirándulásokon, egyéb programokon való részvételben, kísérésben. 

Köszönetünket fejezzük ki a szülQknek a digitális oktatás során tapasztalt 
együttmqködésért, a megértésükért, miszerint óriási teher szakadt rájuk az otthoni 
tanulás segítésében, a technikai feltételek megteremtésében, a folyamatos 
kapcsolattartásban.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IskolaSzülQk

Tanulók
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Jól mqködik az Iskolai SzülQi Választmány. Elnökével a kapcsolattartás folyamatos, minden 
fontos kérdésben kölcsönös a tájékoztatás.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SzülQi 
értekezletek, 

fórumok

SzülQi 
választmányi 
értekezletek 

Fogadóórák 

Telefonos, e-

mailes , 
Nyílt órák 

Személyes 
megkeresés 

Családlátogatások 

Írásos 
megkeresés 

Tanórán kívüli programok, 
rendezvények, hagyományok 

Kakaó party, Csodavár 
iskolába csalogatók 

Kapcsolattartás 
színterei 
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2. Szakmai együttmqködés civil szervezetekkel, egymással, 
tankerülettel, egyéb szervezetekkel, hatóságokkal 

Rendkívül szerteágazó kapcsolatokat építettünk ki. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Észak-Pesti Tankerület 

(Fenntartó) 

RendQrség 

XV. Kerületi 
Önkormányzat 

Gyermekjóléti szolgálat 

Tqzoltóság 

Iskolaorvos, védQnQ 

Szakszolgálatok 

ANTSZ 

Iskola 

Katasztrófavédelem 

Pedagógiai Oktatási 
Központ 

Oktatási Hivatal 

Helyi lakosság 

Óvodák 

Cégek, vállalatok 

szülQk munkahelye 

Szakmai szolgáltatók 

Iskolák 

Bogáncs Alapítvány 
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A kapcsolataink, a kommunikáció, az információk közvetítése, az iskola életérQl készült képi 
és hangfelvételek, a gyerekek munkáink kiállítása, az eredmények iskolai honlapon való 
megjelentetése során különösen nagy gondot fordítunk az adatvédelemre. Ezért minden 
dokumentum, személyes azonosításra alkalmas irat, kép és hanganyag szigorú ellenQrzés 
és engedélyek bekérése után kerülhet fel a honlapra. A tiltó nyilatkozatok miatt a 
csoportos, több tanulót tartalmazó képek, felvételek, események megjelenítése a tanulók 
kiszqrése miatt nagy nehézségeket okoz, sok idQt vesz igénybe. SzülQi kezdeményezésre 
létrejött a Bogáncs  Utcai Iskolásokat SegítQ Alapítvány honlapja is. 

Megújult az Intézményi Tanács. Az Önkormányzat delegáltja Lukács Gergely 

önkormányzati képviselQ lett. A szülQk részérQl a szülQi választmány elnöke, helyettese 
és Szqcs János, honlapunk készítQje vállalták a feladatot, amelyre a szülQi 
választmánytól felhatalmazást kaptak. 

  

 

Valamennyiünk célja és feladata az iskola hírnevének öregbítése. Ezt elsQsorban magas 
színvonalú pedagógiai munkával,  a nyugodt, biztonságos környezet, a bizalomra épülQ 
légkör megteremtésével és a tanórán kívüli programok gazdag kínálatával, a 
hagyományok ápolásával vagyunk képesek elérni. A különbözQ csatornákon keresztül 
(honlap, facebook, email&) és a helyben szokásos módon igyekszünk ismertté tenni az 
iskola eredményeit.  

Bogáncs Utcai Iskolásokat SegítQ ALAPÍTVÁNY 

Az Alapítvány 2013. évi megalapítása óta ez volt az elsQ év, amikor az 1%-okat fogadni 

tudta. Azt még nem ismerjük, mennyi pénz van a számlánkon, de reméljük, hogy a 
jövQben már tervezetten gazdálkodhatunk az Alapítvány vagyonából.  Amit ebben a 
tanévben elértünk, az mindenképpen reményt keltQ és biztató. 

ø Létrejött az Alapítvány honlapja a 2.b-s szülQnek köszönhetQen 

ø az Alapítvány megpályázott és elnyert 20 db DELL laptopot, amit egy 2.a 
osztályos tanuló szülQjének köszönhetünk 

ø Egy 6.a-s apuka két vezeték nélküli mikrofont ajándékozott az iskolának 

ø Sikerült végre rendezni a könyvelést két 4.a-s szülQnek köszönhetQen 

ø Játékokat vett az Alapítvány a szabadidQs idQszak hasznosabb eltöltése céljából 
ø Hozzájárult az Alapítvány a Családi naphoz és a karácsonyi ünnepségekhez 

ø A legfontosabb: jogosult az Alapítvány az 1%-ok fogadására 

Az elnyert >TörQdés napja= pályázatot sajnos a járvány miatt el kellett halasztani. 

A papírgyqjtés is elmaradt, valamint mindenki sajnálatára a SzülQk bálja. 
























































































































































































































































































































































































































































































































