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Mottó 

 

 

 

 
 

 

A gyereknevelés és tanítás során az a legfontosabb, hogy egy gyerek mindig 
tudja, akkor is szeretik őt, ha nem tökéletes, és hogy ezen képes javítani. 
 Ez olyan bizalom a felnőtt részéről, amit minden korú gyerek megérez 

. Hogy hisznek benne. Tévedhet és hibázhat. Nem kell tökéletesnek lennie. 
 A világ sem az.  

(Tari Annamária) 
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I. Helyzetelemzés 

I. 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 Erőforrások Minisztériuma 

Alapítói jogkör gyakorlója: emberi erőforrások 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 rendszerű iskolai oktatás 

   - alsó tagozat-felső tagozat 
        sajátos nevelési igényű tanulók integrált nevelése-oktatása (mozgásszervi fogyatékos, 
beszédfogyatékos, halmozottan fogyatékos, autizmus spektrumzavar, egyéb pszichés fejlődési 
zavarral küzdők, értelmi fogyatékos-enyhe értelmi fogyatékos. érzékszervi fogyatékos-hallási 
fogyatékos, érzékszervi fogyatékos-látási fogyatékos) 
2. egyéb köznevelési foglalkozás 

 tanulószoba 

 napköziotthonos ellátás 

 iskolaotthon, egésznapos iskola 

 

 

3. Az iskola maximális létszáma 

 (szakmai alapdokumentum szerint) : 646 fő 

( Az intézményvezető újabb, az iskola területének paramétereit figyelembe vevő számítása 
szerint 416 fő 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 

 

 2011. évi CXC törvény a nemzeti köznevelésről 
 

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

 

 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet (Működési rendelet) 
 

 326/2013. (VIII. 30.) Kormányrendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a 
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési 
intézményekben történő végrehajtásáról (Életpálya rendelet) 

 

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

 

 EMMI rendelet a 2019/2020. tanév rendjéről 
) 

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

 

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

 

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

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

 

 A Budapest XV. Kerületi Károly Róbert Általános Iskola Szakmai Alapdokumentuma 

 Átdolgozott Pedagógiai program és Helyi tanterv 

 Szervezeti – és működési szabályzat (SZMSZ)  
 Házirend 
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 2020/2021. tanév munkaterve 

 Beszámolók a 2020/2021. tanév nevelő-oktató munkájáról 
 Belső szabályzatok 

 Munkaköri leírások 

 

Egyebek: 
 

Tárgyi és személyi feltételek 

A településkörnyezetből adódó lehetőségek 

A tanulók szociokulturális háttere 

Országos kompetenciamérés , idegen nyelvi mérés eredményei (2019-es, 2021-es 

eredmények) 
Belső mérések eredményei 
Tanulmányi eredmények 

Statisztikák 

Intézményvezető helyettesek beszámolói 
Munkaközösségek beszámolói 
Munkacsoportok beszámolói 

Pedagógiai munkát segítők beszámolói 
Az intézmény kapcsolatrendszere 

Jogismeret Alapítvány: Pedagógusok Jogi Értesítője 

Jogász végzettségű kollega jogi ismeretei 
Iskolaszolga kiadvány 

Továbbképzések tapasztalatai 
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A „veszteségek éve” 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Már azt hittük, hogy urai vagyunk a világnak, kiforgathatjuk 
és átalakíthatjuk tetszés szerint természeti élőhelyünket, a 

Földet és akár a kozmoszt is. Most ebbe a nagy szabadságba 
robbant bele egy kis mikroszkópikus részecske, amely 

gyökerestül megváltoztatta az egész emberiség eddigi életét, és 
teljesen más értékrendet hozott el számunkra.  

Előtérbe került az egészség és az emberi élet védelme. Ennek 

megfelelően át kell gondolnunk és alakítanunk nevelő-oktató 
munkánkat, hiszen soha nem tudhatjuk, mikor kell áttérnünk a 

digitális oktatásra.” 

 
Ruttkayné Lukács Mária 
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A 2020/2021. tanév sok szempontból a veszteségek évének tekinthető. A pandémia miatt 
számos lehetőség, program, a társas kapcsolatok erősítését célzó esemény elmaradt, vagy 
egészen másképpen, a megszokottól eltérő módon valósulhatott meg. A betegségek, a 
betegségtől való félelem végig jelen volt. Az intézményben többen megfertőződtek, óriási 
veszteségként éljük meg kolleganőnk halálát, ami a mai napig felfoghatatlan. Sajnos nem csak 

tőle kellett búcsút vennünk. 
Rajta kívül az elmúlt évben nyolc régi kollegánk hunyt el. Ez mindannyiunkat lelkileg 

megviselt. 

A folyamatos aggódás magunk, a családok, a tanulók miatt számos feszültséget okozott, növelte 
a megbetegedések kockázatát. Soha nem hiányzott ennyire a diákoknak az iskola, soha nem 
hiányoztak nekünk, pedagógusoknak a gyerekek,- mint a digitális oktatás idején. Nem kétséges, 
hogy sokat tanultunk valamennyien az elmúlt időszak történéseiből, fejlődött a digitális 
kompetenciánk, megtanultunk on-line kommunikálni. A virtuális világ beépült az életünkbe.  
Kiálltuk a próbákat, sorra vettük az akadályokat. Egymásból merítettünk erőt, összefogtunk, 
mint egy nagy család. A sok nehézség ellenére szép eredmények születtek. Most különösen 
szükség volt a szülőkkel történő összefogásra, a szoros együttműködésre. Napi szintű kapcsolat 
alakult ki, a kölcsönös kommunikáció a legtöbb esetben kiválóan működött. 
A szülők aggodalma, a megfertőződés miatti félelme sok esetben eredményezett hiányzásokat, 
melyek növelték az igazolt hiányzási órák számát, de vizsgázási kötelezettséget nem 
eredményezett. Az otthon maradók igyekeztek pótolni a hiányokat, sőt, szülői segítséggel, 
támogatással több esetben szép eredményeket értek el. Ez érthető, hiszen mindenkinek 
elegendő idő állt rendelkezésre a feladatok elvégzéséhez, és ez különösen a kiemelt figyelmű 
tanulóknak kedvezett. 
Számos programot online formában bonyolítottunk le. A kollegáknak kitűnő ötleteik születtek 
a munkatervben megjelölt feladatok teljesítésének virtuális térben történő megvalósításának 
módjairól. 
A 60 éves jubileum alakalmából leginkább az anyaggyűjtésre fókuszáltunk, hiszen a jubileumi 

gálát a pandémia miatt a következő tanévre kellett átütemezni. Kiválóan megvalósultak az 
ÖKO-programok-természetesen a tervbe vett külsős programok nélkül. 
A tehetséggondozás sem sikkadt el. Online módon kaptak a diákok feladatokat, az általuk 
beküldött munkákból kiállítást fogunk rendezni. 
Továbbra is kiemelten kezeltük az idegen nyelvek oktatását. Készültünk az országos idegen 
nyelvi mérésekre, az országos kompetenciamérésre és teljesítettük a NETFIT program 
keretében a tanulók felmérését is. 
Az alsó tagozaton egésznapos rendszerben működtünk, a felső tagozaton napközi és 
tanulószoba állt a diákok rendelkezésére. 
Sajnos a szakkörök és más tanórán kívüli foglalkozások működése a szokásos formában nem 
volt megoldható a pandémia miatt. A felsős szakkörök vezetői többségében a szakkörök helyett 
a kettébontott tanulószobai csoportot vették át.  
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”Úgy küzdöttük le az akadályokat, a sokszor megoldhatatlannak tűnő nehéz helyzetekben, 
mint ahogyan a természet e parányi teremtménye - dacolva a lehetetlennel- utat talált a 

kilátástalanságból” 

 

Kőszegi Árpád Jánosnné 

intézményvezető 
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1. Személyi feltételek 
Alkalmazottak 

 

 Alkalmazott neve Munkakör Tanított tantárgy Of. 

     

1. Bognárné Szőllősy 
Anna 

tanító  of. 

2. Bognár Károlyné 

 

tanár 
ig. helyettes 

magyar-angol  

3. Csörgő Anett 
 

gyógypedagógus   

4. Daoudné Farkas 
Margit 

tanár 
mk. vezető 

történelem-

informatika 

of. 

5. Dávidné Haász Erika 

 

tanító  ½ of. 

6. Farkas Gábor 
 

tanár biológia-földrajz of. 

7. dr. Fodor Józsefné 

 

tanító napközi  

8. Gárdonyiné Balog 
Ágota 

tanító 

mk.vez. 

 of. 

9. Gottfried Györgyné 

 

tanító  ½.of. 

10. Heim Veronika 

 

 

tanító  ½.of. 

11. Kerekesné Tőrincsi 
Krisztina 

tanító  ½ of. 

12. Klinkóné Kovács 
Katalin 

tanár 
mk.vez. 

testnevelés 

 

DÖK 

of. 

13. Kőszegi Árpád 
Jánosné 

tanár 
int. vezető 

német  

14. Ledóné Zeke Anikó 

 

tanító  ½.of. 

15. Magineczné Váradi 
Éva 

tanár   

16. Molnárné Major 
Zsuzsanna 

tanító  ½.of. 

17. Nagy-Király Ildikó 

 

tanár ének-zene  

18. Németh Gábor 
 

tanító, tanár vizuális kultúra ½.of. 

19. Novák Tősér 
Zsuzsanna 

tanító matematika  

20. Orbán Mónika tanár földrajz-német of. 
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mk.vez 

21. Rapainé Gábeli 
Katalin 

gyógypedagógus   

22. Rajszki György tanár testnevelés of. 

DÖK 

23. Rózsa Éva Anna 

 

tanító angol ½.of. 

24. Rózsa Ferencné 

 

tanár angol-történelem of. 

25. Ruttkayné Lukács 
Mária 

tanító, tanár német of. 

26. Schifnerné Ujhelyi 
Andrea 

tanár matematika-fizika of. 

27. Somogyvári Péter 
Albertné 

tanító 

ig.h 

  

28. Szabó Anita 

 

tanár angol  

29. Tánczos Erzsébet 
 

tanár angol-magyar of. 

30. dr. Ujszászi Andrásné 

 

tanító  ½ of.. 

31. Vass Szilvia 

 

tanító  ½ of. 

32. Vágvölgyi Ferenc 

 

tanító  ½ of. 

33. Zsótér Andor 
 

tanító  ½. of. 

34. Belsőné Nagy 
Krisztina 

tanító, fizetés nélküli szabadság 

     

 Deákné Oláh 
Marianna 

tanár- elhunyt 

   

 Szűcsné Buczkó Éva 2021. június 17-től nyugállomány 

     

35. dr Dévényi Péter pedagógiai asszisztens   

36. Ludvig Csaba pedagógiai asszisztens   

     

37. Lászlóné Gellér 
Adrienn Rita 

iskolatitkár   

     

38. Preiszler Judit könyvtáros   

     

39. Zombori Zsófia pszichológus   

     

40. Varga Gergely rendszergazda   

     

41. Ács Albert karbantartó   
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42. Salgó Norbert kertész   

     

43. Erki Zoltán portás   

44. Sáromi Péter portás   

45. Vermes Géza portás (H.)   

     

46. Berkane Samirné takarító   

47. Császár Tímea Éva takarító   

48. Dokoupil Istvánné takarító   

49. Erős Gusztávné takarító   

50. Rafael Lajosné takarító (H)   

51. Szadai Jánosné takarító   

52. Szerényi Istvánné takarító   

53. Sztojka Klaudia takarító   

     

     

 

Megjegyzés: of/2 

Az alsós tanítópárok félévkor váltották az osztályfőnökséget. 
 

1.1.Pedagógus szakos ellátottság 
 

 
 Engedélyezett státusz: 37.99 

 Intézményi órakeret: 775.84 

 

Sajnos, egész éven keresztül voltak üres, betöltetlen álláshelyeink. A fizetés nélküli 
szabadságon tartózkodó Belsőné Nagy Krisztina helyére csak határozott időre vehetünk fel 

tanítót. Nem jelentkezett senki. Nyugdíjas óraadó kollegákkal és belső helyettesítéssel láttuk el 
a feladatot.  

Szűcsné Buczkó Éva tanár a megállapodásunk ellenére év közben, hirtelen határozott úgy, hogy 
a pandémia miatt kéri a nyugdíjazását. (40 éves munkaviszony). Ezért az ő álláshelyére is csak 

óraadót tudtunk alkalmazni Nehéz Győző és Nagy László kollegák személyében, valamint 

túlórában láttuk el a feladatot. 
Az 1.b osztályban – miután Novák-Tősér Zsuzsanna csak 2021. márciusban tért vissza a 
gyesről, szintén nyugdíjas óraadó kollega segítségével tudtuk ellátni az első osztály tanítását. 
A tört álláshelyekre (informatika, technika és életvitel, tánc-és színház) senki nem jelentkezett, 
ezért ezeket az órákat belső helyettesítéssel láttuk el. 
Deákné Oláh Marianna kolleganőnk tragikus halála miatt a matematika és kémia órák ellátása 
nagy problémát jelentett. A kémia órákat év végéig folyamatosan helyettesítettük, a matematika 
órák ellátására az év vége felé kaptunk óraadó tanárt Dalmadi Attila személyéban. Addig is a 
matematika órák megoldása óriási nehézséggel járt egyes kollegák részére, hiszen Schiefnerné 
Ujhelyi Andrea matematika szakos kollegánk kénytelen volt az amúgy is nehéz helyzetben 
plusz terheket vállalni. Két osztályban Novák-Tősér Zsuzsanna vállalta a matematika órák 
megtartását. Természetesen folyamatosan kerestük a megoldásokat, de ez a sok hiány és 
helyettesítés a legjobb szándékunk és tudásunk ellenére sem nyugtatta meg a szülőket. Igazuk 

volt.  
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Sajnos jövőre sem tűnik jobbnak a helyzet, hiszen Belsőné Nagy Krisztina a fizetés nélküli 
szabadságának meghosszabbítását kérte még egy tanévvel. Határozott időre, egy tanévre – 

ismervén a jelenlegi pedagógus ellátottság helyzetét – nemigen van remény az állás betöltésére. 
Nagyon nehéz évet zártunk. 
A sok betegség, a haláleset, az üres állások, a rengeteg helyettesítés és plusz teher miatt a 
nevelőtestület rendkívüli módon elfáradt, kimerült, és többek fejében megfordult a tanári pálya 
elhagyásának gondolata. 
 

 

1.2. Nevelő-oktató munkát segítők 
 

Nevelő-oktató munkát segítők 

 

 

 

Név Munkakör 

  

dr. Dévényi Péter pedagógiai asszisztens 

  

Ludvig Csaba pedagógiai asszisztens 

  

Preiszler Judit könyvtáros 

  

Zombori Zsófia pszichológus 

  

Lászlóné Gellér Adrienn iskolatitkár 
  

Varga Gergely rendszergazda 

 

 

A nevelő-oktató munkát segítő kollegák közül folyamatosan lehetett számítani dr. Dévényi 
Péter jogi ismereteire, aki a következő tanévben szerez tanítói diplomát. Sajnálatos, hogy nem 
alkalmazhatóak az utolsó éves hallgatók, mert ellenkező esetben meg tudnánk oldani a hiányzó 
tanító helyettesítését. 
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1.3.Funkcionális feladatot ellátó alkalmazottak 
 

 

 

Név Munkakör 

  

Ács Albert 
 

karbantaró 

Salgó Norbert 
 

kertész 

Sáromi Péter 
 

portás 

Erki Zoltán / H. Vermes Géza 

 

portás 

  

Erős Gusztávné / H. Rafael Lajosné 

 

takarító 

Szadai Jánosné 

 

takarító 

Szerényi Istvánné 

 

takarító 

Berkane Samirné 

 

takarító 

Császár Timea 

 

takarító 

Dokoupil Istvánné 

 

takarító 

Sztojka Klaudia 

 

takarító 

 

 

 

 

1.4. Tartósan távollévők, betöltetlen állások, változások 
 

 

Tartósan távollévő (gyes) a tanév során: Palkó Nóra 

Távollétének időszakában határozott idejű munkaszerződéssel helyettesítette Horváth 
Dominika. Palkó Nóra közös munkaviszony megszüntetéssel távozott az intézményből. A 
pszichológusi álláshelyre sikerült egy nagyon tapasztalt kollegát felvenni Zombori Zsófia 
személyében. Munkaköri feladatait a Károly Róbert Általános Iskolában és a Kossuth Lajos 

Általános Iskolákban látja el. 
Szintén gyesen volt Novák-Tősér Zsuzsanna. Az ő álláshelyét óraadó pedagógusokkal és belső 
helyettesítéssel láttuk el. 2021 márciusában visszatért a gyesről, és teljes állásban tanított. 
Belsőné Nagy Krisztina a férje diplomáciai kiküldetése miatt 3 éve már fizetés nélküli 
szabadságon van. Az álláshely betöltése határozott idejű alkalmazottal nem sikerült, ezért az ő 
helyén is óraadók látták el a feladatokat, illetve a feladatok átcsoportosításával oldottuk meg a 
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hiányát. A fizetés nélküli szabadság kérelmét ismét meghosszabbította, így a következő tanév 
tervezésekor sem számíthatunk a munkájára. 
 

Betöltetlen álláshelyeink tehát: 
 1 tanítói álláshely (óraadók alkalmazásával és belső helyettesítéssel oldottuk meg) 
 Szűcsné Buczkó Éva év közben kérte a nyugdíjazását. Az ő helyére óraadókat vettünk fel 

(etika, történelem órák ellátása), illetve túlórával oldottuk meg a feladatot 

 1 fejlesztő üres álláshely ( néhány órát óraadók alkalmazásával oldottunk meg) 
 Deákné Oláh Marianna kollegánk halála után 1 matematika-kémia álláshely maradt 

betöltetlenül. A matematika órák ellátását óraadó segítségével oldottuk meg, de a kémia órákat 
helyettesíteni kellett. 

 Üres álláshelyen lévő órák: 5 óra informatika, 5 óra technika-életvitel, 2 óra dráma és színház 

(belső helyettesítés) 

 

1.5. Pedagógus továbbképzések, beiskolázási terv teljesülése 
 
A pedagógiai munka ellenőrzése, önértékelés, minősítés, tanfelügyelet 

 

A 2020/2021. tanévben a megtervezett óralátogatások csak kis része valósult meg a pandémia 
miatt. A digitális oktatás idején a vezetők folyamatosan figyelemmel kísérték a nevelés-oktatás 
folyamatát, rálátásuk volt a teljes folyamatra. Írásbeli feljegyzések, óralátogatási 
jegyzőkönyvek azonban ezekről a tapasztalatokról nem készültek.  
A pedagógusok írásban több alkalommal beszámoltak a pozitív és a negatív tapasztalataikról, 
nevelőtestületi értekezleteken is megvitattuk a kérdést. 
Ebben a tanévben teljes körű intézményi önértékelést kellett volna végeznünk. A járvány miatt 
kialakult helyzet azonban ezt nem tette lehetővé. A jövő tanévben kiemelt feladatunk lesz ennek 
elvégzése. 
Minősítési eljárásban vettek részt: 

 Rózsa Éva Anna (sikeres minősítés, gyakornokból Pedagógus1 fokozat) 
 Heim Veronika (sikeres minősítés, Pedagógus 1-ből Pedagógus2 fokozat) 
 Klinkóné Kovács Katalin (sikeres minősítés, pedagógus2-ből mesterpedagógus fokozat) 
 Bognár Károlyné (sikeres minősítés, pedagógus2-ből Mesterpedagógus fokozat)-2021. január 

1-től teljesítés 

 Kőszegi Árpád Jánosné (sikeres minősítés, pedagógus2-ből Mesterpedagógus fokozat)-2021. 

január 1-től teljesítés 

 Mesterpedagógusi minősítésre jelentkezett: Rajszki György Szabolcs (minősítési eljárás: 
2021/2022. tanév 1. félév) 

 

Klinkóné Kovács Katalin summa cum laude végezte el a Kodolányi János Egyetemen a 
Mentálhigiénia Prevenció Specialista szakot. 
 

Gratulálunk! 
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Továbbképzések a 2020/21. tanévben 
 

Bognár Károlyné 

Somogyvári Péterné 

 

 

Csörgő Anett 
 

 

Dr. Fodor Józsefné 

Rajszki György 

Szabó Anita 

 

 

Klinkóné Kovács Katalin 

 

 

Novák-Tősér Zsuzsanna 

 

 

Rajszki György 

 

 

 

 

 

 

„Helyettesek” szakmai 
továbbképzése 

20 Távoktatási és Továbbképzési Intézet 

Helyettesek operatív feladatai a 
köznevelési intézményekben - 

mesterkurzus 

20 Távoktatási és Továbbképzési Intézet 

A szövegértés mint tanulási 
képesség fejlesztése 

30 Mindenki Iskolája ELTE 

Pedagógusok elméleti és 
módszertani felkészítése az 
ETIKA tantárgy tanítására” 

Távoktató pedagógus-

továbbképző program 

60 Főnix-Füred Tanácsadó és Szolgáltató Betéti 
Társaság 

Mentálhigiéniai prevenció 
specialista – szakirányú 

továbbképzés 

120 Kodolányi János Főiskola 

Pedagógus elsősegélynyújtás 
oktatóképzés 

8 Országos Mentőszolgálat 

Diabéteszes gyermekekért 5 Szurikáta Diabétesz Tanoda 

Felkészítés konfliktuskezelési 
szaktanácsadói feladatok 

ellátására 

60 Oktatási Hivatal 
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Bognár Károlyné 

Dávidné Haász Erika 

Deákné Oláh Marianna 

Dr. Fodor Józsefné 

Gárdonyiné Balog Ágota 

Gottfried Györgyné 

Heim Veronika 

Kerekesné Tőrincsi Krisztina 

Ledóné Zeke Anikó 

Magineczné Váradi Éva 

Németh Gábor 
Orbán Mónika 

Rajszki György 

Schiefnerné Ujhelyi Andrea 

Somogyvári Péterné 

Vass Szilvia 

 

 

A beiskolázási terv alapján elvégezték a kollegák a megjelölt képzéseket. 
 

 

1.6. Minősítések 
 

 

Minősítési eljáráson vettek részt:  
 

 Rózsa Éva Anna /gyakornokból pedagógus1 fokozat 
 Heim Veronika/pedagógus1 fokozatból pedagógus2 fokozat 
 Bognár Károlyné/pedagógus2 fokozatból mesterpedagógus fokozat 
 Klinkóné Kovács Katalin: pedagógus2 fokozatból mesterpedagógus fokozat 

 

 

Mesterprogramot teljesítettek: 
 Bognárné Szőllősy Anna: szaktanácsadó 

 Magineczné Váradi Éva: tanfelügyeleti és minősítési szakértő 

 Szűcsné Buczkó Éva: innovátori tevékenység 

 Kőszegi Árpád Jánosné: innovátori tevékenység 

 Bognár Károlyné: innovátori tevékeny 

 

 

 

 

 

Különleges bánásmódot igényló 
tanulók támogatása 

30 ELTE Mindenki Iskolája 
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Kitüntetések, díjazottak 

 
Iskolánk legmagasabb kitüntetését a Károly Róbert-díjat  5 kollega vehette át. 
Károly Róbert –díj elismerésben részesült kollegák: 

 Kőszegi Árpád Jánosné 

 Szűcsné Buczkó Éva 

 Magineczné Váradi Éva 

 Ruttkayné Lukács Mária 

 Rózsa Ferencné 

 Varga Gergely 

 

Pedagógus Szolgálati Emlékérem :  
 

 Szűcsné Buczkó Éva 

 Magineczné Váradi Éva 

 Ruttkayné Lukács Mária 

 Rózsa Ferencné 

Miniszteri kitüntetésben részesült: Magineczné Váradi Éva és Rózsa Ferencné 

 

Az év pedagógusa: Bognárné Szőllősy Anna 

 

Köznevelési Oklevél elismerésben részesült: 3 kollega 

 
- Kerekesné Tőrincsi Krisztina 

- Gárdonyiné Balog Ágota 

- Dávidné Haász Erika 

Jubileumi jutalomban részesültek: 
 

- Vass Szilvia 

- Magineczné Váradi Éva 

- Daoudné Farkas Margit 
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Rózsa Ferencné, Ruttkayné Lukács Mária, Magineczné Váradi Éva 
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2. Tárgyi feltételek 

Az intézmény környezete, tárgyi felszereltség 

 

 

Osztálytermek, egyéb helyiségek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Osztály Elhelyezés 

  

1.a fsz. 11 terem 

1.b fsz. 25. terem 

2.a emelet 17. terem 

2.b fsz. 13. terem 

3.a fsz. 14. terem 

3.b fsz. 12. terem 

4.a emelet 16. terem 

4.b fsz. 7 terem 

5.a emelet 28. terem 

5.b emelet 21. terem 

6.a fsz. 6. terem 

6.b emelet 29. terem 

6.c emelet 19. terem 

7.a emelet 22. terem 

7.b emelet 30. terem 

8.a emelet 23. terem 

8.b emelet 20. terem 

Megnevezés mennyiség 

  

osztályterem(tanterem) 24 

idegen nyelvi terem 3 

kémia , fizika előadó 1 

technika terem 1 

számítástechnika 
terem 

2 

tornacsarnok 1 

tornaszoba 1 

öltözők 4 

Könyvtár és könyvtár 
előkészítő 

1 

ebédlő 1 

logopédiai szoba 1 

pszichológia szoba 1 

orvosi szoba 1 

stúdió 1 

DÖK szoba 1 

mosdók, zuhanyzó 18 
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Gazdálkodás: 

Vásárlások: 
 

Vásárlás 
dátuma 

helyszíne összege vásárolt 
árucikk 

 

     

2021. 

01.08. 

Auchan 13.990Ft vasalódeszka  

 Vöröskő KFT 114.990 Ft mosógép  

 Top Service 

Hungaria 

12.500 Ft Kulcsmásolás  

2021. 

01.11. 

Posta 400 Ft 1 db levél 
feladása 

 

2021. 01. 

15. 

Hírös WEBáruház 
KFT. 

21.980 Ft Sószóró kocsi  

2021. 

01.19. 

Egyéni vállalkozó 34.024 Ft függöny és 
szállítási díj 

 

2021. 

01.21. 

Krasznár és Fiai 
Könyvesbolt KFT 

37.595 Ft fejlesztő játékok  

 Posta 400 Ft 1 db levél 
feladása 

 

2021.  

01. 27. 

Vofa KFT 25.311 Ft 3 karton nagy 

szemeteszsák 

 

2021. 

 01. 29. 

Varga Zs, T. 3680 Ft 4 cs. 

függönycsipesz 

 

2021. 02. 

02. 

Praktiker KFT 29.665 Ft karbantartási 
munkákhoz 
termékek 

 

2021.02.15. Extreme Digital Zrt. 19.890 Ft távolságmérő 
mérőműszer 

 

2021.02.16. Posta 30.400 Ft továbbtanulási 
lapok 

vissza storno 8 

db levél 
3200 Ft 

2021.03.05. Fa Trade KFT 91.200 Ft 12 db asztallap  

 Posta 400 Ft 1 db levél 
feladása 

 

2021. 

04.12. 

SZINKER Áruküldő 
és ker. KFT 

16.980 Ft Automatikus 

töltő és 
multiméter 

 

2021.04.13. Nadibon KFT 34.200 Ft 2 db koszorú  

2021.04.22. Kabö-Kert KFT 30.830 Ft fűmag, 
permetező, 
nonit, fozát 

 

2021.04.28. Varga kertészeti Bt. 14.560 Ft 20 db palánta  

 Auchan  6490 Ft 10 db föld  
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2021. 

04.30. 

Posta 1600 Ft 4 db elutasító 
kérelem 

 

2021.05.05. Praktiker KFT 50.440 Ft kerti 

szerszámok, 
egyéb 
karbantartáshoz 
szükséges 
eszközök 

 

2021. 

05.19. 

Digitalhost Bt 22.245 Ft 12 db 

oklevéltartó 

Károly Róbert -
díj 

2021.05.20. Alanex KFT 66.084 Ft emlékplakettek Károly Róbert-
díj 

2021.05.26. Auchan 5580 Ft 20 db jutalom 

csokoládé 

Ki mit tud? 

2021.06.03. Pátria Nyomda 92.431 Ft tanügyi 
nyomtatványok 

 

2021.06.08. Pannon-literatúra 
KFT 

80.003 Ft jutalomkönyvek  

 Pannon-literatúra 
KFT 

67.095 Ft jutalomkönyvek  

2021.06.09. SIXI 2000 KFT 45.385 Ft édesség 

év végi ajándék 

 

 

 

Összes vásárlás értéke 

 

 

 

971.160 Ft 

 

Kiegészítés: 2021. június: 2 db projektor: nettó: 330 000 Ft. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Büszkeségünk az új játszótér! 
Köszönet az Észak-Pesti Tankerületnek a csodálatos új játszótérért és a két 

homokozóért! 
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Az intézményben jelenleg is folyik a mosdók teljes felújítása. 
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A tanév folyamán a selejtezés és a leselejtezett eszközök elszállítása, 

a pince teljes kiürítése, lomtalanítása, kitakarítása megtörtént. 
 

Problémák, hibák, felújításra váró területek az intézményben 

 

Terület problémák megjegyzés 

   

Újabb épületrész teljes ablakcsere , nyílászáró 
csere szükséges 

balesetveszélyes ablakok 

Újabb épületrész 

emelet, fsz. irodák 

mennyezeti elemek  

kicserélése 

balesetveszélyes mennyezeti 
elemek 

15.sz. és 25. sz tantermek linóleum csere  

újabb épületrész-folyosók  linóleum javítása  

 elrothadt vízcsövek, 
vízelvezető csövek cseréje 

 

informatika2 terem légkondicionáló beépítése  

régi épület lepusztult öltözőszekrények 
felújítása 

 

csak egy-két helyiségben elérett szalagfüggönyök többségében leselejtezett, 
elszállított állapotban 

pótlásuk függönyök 
vásárlásával történik 

porta életveszélyes kapcsolótábla  

informatika terem, fejlesztő 
szoba 

javíthatatlan armatúrák  

tető beázások, átlukadt 
mennyezet 

 

emeleti szertárak nehezen kezelhető, 
megereszkedett, súlyos 

szertárajtók 

 

tornacsarnok szellőzése megoldatlan 

elromlott a 

szellőzőberendezés 

 

minden munkaasztalnál 
2.sz informatika 

tanteremben 

elavult, sokszor 

használhatatlan 
számítógépek 

 

irodák közötti belső kert a vízelvezetés megoldatlan nagy eső alkalmával 
befolyik a víz az irodákba 

kibírhatatlan meleg a 
tantermekben, infó 

teremben, irodákban 

a légkondicionáló 
berendezések javítása, 

áthelyezése 

 

bejárati ajtó csere szükséges  

ablakok megkopott, nem átlátszó 
ablaküvegek 

 

 a homlokzat további 
részének felújítása 
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3.Tanulói létszámadatok 

3.1.Természetes/valós és számított létszámadatok évfolyamonként, osztályonként, 
távozott, érkezett tanulók száma 
 

 

Évfolyam tanév eleje 
valós létszám 

tanév eleje 
számított 
létszám 

tanév vége 
valós létszám 

tanév vége 
számított 
létszám 

     

1. évfolyam 41 43 44 46 

     

2. évfolyam 50 53 50 53 

     

3. évfolyam 51 56 51 57 

     

4. évfolyam 43 46 44 47 

     

Összes (alsó) 185 198 189 203 

     

5. évfolyam 42 47 38 41 

     

6. évfolyam 57 63 57 63 

     

7. évfolyam 43 50 44 51 

     

8. évfolyam 41 42 41 42 

     

Összes 
(felső) 

183 203 180 197 

     

Iskola összes 

 

368 401 369 400 
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Osztály Valós létszám Számított 
létszám 

Valós létszám Számított 
létszám 

 év eleje év vége 

     

1.a 21 23 23 25 

1.b 20 20 21 21 

2.a 26 27 26 27 

2.b 24 26 24 26 

3.a 23 25 24 26 

3.b 28 31 27 31 

4.a 21 23 22 24 

4.b 22 23 22 23 

Összes alsó 185 198 189 203 

     

5.a 19 23 18 19 

5.b 23 24 20 22 

6.a 21 23 22 24 

6.b 18 19 17 18 

6.c 18 21 18 21 

7.a 24 28 24 28 

7.b 19 22 20 23 

8.a 22 22 22 22 

8.b 19 20 19 20 

Összes felső 183 203 180 197 

     

Iskola összes 368 401 369 400 

     

     

 

 

 

3.2. Egyéni munkarend szerint tanulók száma 
 

 

Egy 3.a osztályos tanuló kérte az egyéni munkarendet. Félévkor és év végén is sikeres 
osztályozó vizsgát tett. 
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3.3. Hátrányos helyzetű és halmozottan hátrányos helyzetű tanulók száma 
 

 

 

HH-

HHH 

tanév eleje tanév vége 

   

1.a   

1.b   

2.a   

2.b 1 fő HH megszűnt 
3.a   

3.b   

4.a   

4.b   

   

Összes 
alsó 

1 fő HH megszűnt 

   

5.a  1 fő HH 

5.b 1 fő HH megszűnt 
6.a   

6.b   

6.c   

7.a   

7.b   

8.a   

8.b   

   

Összes 
felső 

1 fő HH 1 fő HH 

   

Iskola 

összes 

2 fő HH 1 Fő HH 
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Veszélyeztetett tanulók 

 

 

Osztály 

 

Fő 

1.a 4 

1.b 3 

2.a 4 

2.b 5 

3.a 6 

3.b 8 

4.a 5 

4.b 3 

összesen 

 

38 

 

 

 

 

 

Osztály 

 

Fő 

5.a 5 

5.b 6 

6.a 5 

6.b 6 

6.c 6 

7.a 9 

7.b 4 

8.a 4 

8.b 7 

összesen 

 

52 

 

 

 

Veszélyeztetett tanulók 

 

 

 

 

Iskola összes Létszám 

  

Alsó tagozat 38 fő 

  

Felső tagozat 52 fő 

  

Iskola összes 90 fő 
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A veszélyeztetettség okai: 
 

Okok Létszám Megjegyzés 

   

családi 14 fő  

   

szociális 11 fő  

   

SNI 25 fő  

   

egészségügyi 40 fő  

   

összesen 90 fő  

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4.Sajátos nevelési igényű (SNI )és beilleszkedési, tanulási és magatartásproblémával 
küzdő ( BTM ) tanulók száma 
 

 

 

 

SNI tanév eleje 

2-nek számít 
tanév eleje 

3-nak számít 
tanév vége 

2-nek számít 
tanév vége  
3-nak számít 

     
1. évfolyam 2 0 2 0 

     
2. évfolyam 3 0 3 0 

     
3. évfolyam 1 2 2 2 

     
4. évfolyam 3 0 3 0 

     

Összes alsó 9 2 10 2 
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5. évfolyam 3 1 3 0 

     
6. évfolyam 4 1 4 1 

     
7. évfolyam 3 2 3 2 

     
8. évfolyam 1 0 1 0 

     

Összes felső 11 4 11 3 

     

Iskola összes 20 6 21 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

SNI tanév eleje 

2-nek számít 
tanév eleje 

3-nak számít 
tanév vége 

2-nek számít 
tanév vége  
3-nak számít 

     

1.a 2 0 2 0 

1.b 0 0 0 0 

2.a 1 0 1 0 

2.b 2 0 2 0 

3.a 0 1 0 1 

3.b 1 1 2 1 

4.a 2 0 2 0 

4.b 1 0 1 0 

     

Összes alsó 9 2 10 2 

     

5.a 2 1 1 0 

5.b 1 0 2 0 

6.a 2 0 2 0 

6.b 1 0 1 0 

6.c 1 1 1 1 

7.a 0 2 0 2 

7.b 3 0 3 0 

8.a 0 0 0 0 

8.b 1 0 1 0 

     

Összes felső 11 4 11 3 

     

Iskola összes 20 6 21 5 
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BTM tanév eleje tanév vége 

   

1.a 0 0 

1.b 1 1 

2.a 1 2 

2.b 0 1 

3.a 4 4 

3.b 5 5 

4.a 0 0 

4.b 2 2 

   

Összes 
alsó 

13 15 

   

5.a 6 6 

5.b 8 7 

6.a 3 6 

6.b 4 4 

6.c 2 2 

7.a 2 2 

7.b 3 2 

8.a 3 3 

8.b 6 7 

   

Összes 
felső 

37 39 

   

Iskola 

összes 

50 54 

 

 

SNI és BTM tanulók százaléka az osztály létszámához viszonyítva 

 

 

 

9%
5%

12%13%

21%

30%

9%
14%

39%

45%

36%

30%

22%
17%

25%

14%

42%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

1.a 1.b 2.a 2.b 3.a 3.b 4.a 4.b 5.a 5.b 6.a 6.b 6.c 7.a 7.b 8.a 8.b
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3.5. Bejáró tanulók, körzetes, nem körzetes tanulók száma 
 

 

Osztály Körzetes 
tanulók 

XV. ker. 

nem 

körzetesek 

Budapestiek-

nem XV. 

kerületiek 

Vidékiek Összesen 

    

 fiú lány fiú lány fiú lány fiú lány  

1.a 6 8 3 4 1 1 0 0 23 

1.b 6 4 4 4 1 2 0 0 21 

2.a 6 10 5 3 0 1 1 0 26 

2.b 5 8 2 4 1 1 1 2 24 

3.a 5 7 6 5 0 1 0 0 24 

3.b 7 3 10 4 0 1 1 1 27 

4.a 7 8 4 1 0 1 0 1 22 

4.b 2 7 5 5 0 0 2 1 22 

          

Összes 
alsó 

44 55 39 30 3 8 5 5 189 

          

5.a 5 2 3 6 2 0 0 0 18 

5.b 6 6 4 1 1 1 0 1 20 

6.a 4 6 5 4 3 0 0 0 22 

6.b 3 2 7 3 0 2 0 0 17 

6.c 4 5 1 5 1 0 0 2 18 

7.a 8 4 5 2 0 1 2 2 24 

7.b 6 4 4 2 1 1 2 0 20 

8.a 6 6 1 6 2 0 1 0 22 

8.b 4 6 4 3 0 1 1 0 19 

          

Összes 
felső 

46 41 34 32 10 6 6 5 180 

          

Iskola 

összes 
90 96 73 62 13 14 11 10 369 

 

Összes 
186 183 369 

 

 

Körzetesek-nem körzetesek aránya: közel 50% 

 

Távozott és érkezett tanulók 

 

Másik iskolába ment tanulók 
• 2020.06.15. és 2020.08.31. között: 16 tanuló 

• 2020.09.01. és 2021.06.15. között: 10 tanuló 
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Érkezett tanulók 
• 2020.06.15. és 2020.08.31. között: 5 tanuló 

• 2020.09.01. és 2021.06.15. között: 11 tanuló 

 

 

 

3.6. Tanulószobai, napközis, egész napos iskolai csoportok száma, létszámának 
alakulása a tanév során 

 

 

 

Egész napos iskolai létszámok 

 

Osztály Valós létszám Számított 
létszám 

Valós létszám Számított 
létszám 

 év eleje év vége 

     

1.a 21 23 23 25 

1.b 20 20 21 21 

2.a 26 27 26 27 

2.b 24 26 24 26 

3.a 23 25 24 26 

3.b 28 31 27 31 

4.a 21 23 22 24 

4.b 22 23 22 23 

Összes alsó 185 198 189 203 

     

Napközi, 
tanulószobai 

csoportok 

felső tagozat 

valós létszám 

év eleje 

számított 
létszám 

év eleje 

valós 
létszám 

év vége 

számított 
létszám 

év vége 

     

Napközi 19 21 16 19 

     

Tanulószoba 19 24 20 26 

     

Összesen 38 45 36 45 
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Osztály napközi 
valós 
létszám 
év eleje 

napközi 
számított 
létszám 
év eleje 

SNI 

2 

SNI 

3 

BTM napközi 
valós 
létszám 
év vége 

napközi 
számított 
létszám év 
vége 

SNI 

2 

SNI 

3 

BTM 

           

5.a 7 8 1  3 7 8 1  3 

5.b 12 13 1  4 9 11 2  3 

Összes 19 21 2  7 16 19 3  6 

         

         

Osztály tanulószoba SNI 

2 

SNI 

3 

BTM tanulószoba SNI 

2 

SNI 

3 

BTM 

           

6.a 1 1    1 1   1 

6.b 5 5   2 4 4   3 

6.c 1 1 1   3 6 1 1  

7.a 9 13  2 2 9 13  2 2 

7.b 2 3 1   2 3 1   

8.a 1 1    1 1    

8.b           

Összes 19 24 2 2 4 20 28 2 3 6 

 

 

 

 

 

 tanév eleji létszám 

 

tanév végi létszám 

Hit és erkölcstan-etika 263 128+132=260 

   

Magyar Katolikus Egyház 52 33+22=55 

Magyar Református Egyház 42 20+22=42 

Magyar Evangélikus Egyház 8 5+3=8 

HIT Gyülekezete 2 1+1=2 

MAZSIHISZ 1 1 

Unitárius Egyház 1 1 

   

Összes 369 369 
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A tanulók közösségei 
 

o osztályközösségek 

o bontott csoportok (idegen nyelvek, informatika, etika/hit és erkölcstan) 
o egész napos iskolai (napközis) csoportok 

o napközis csoport felső tagozatban 

o tanulószoba felső tagozatban 

o szakkörök 

o felzárkóztatás 

o egyéni, csoportos fejlesztés 

o Diákönkormányzat 
o ÖKO-kommandó 

 

Alsó tagozat: Egésznapos iskola rendszerében működik 

Iskolánk a nemzeti köznevelésről szóló törvény rendelkezéseinek alapján egésznapos 
iskolaként működik alsó tagozatban.. Egés napos nevelés-oktatás akkor szervezhető, ha –
szükség szerint egy másik párhuzamos osztály indításával, ha ez nem megoldható, akkor az 

érintett szülő egyetértésével egy másik iskolába történő átvétellel gondoskodunk a tanuló 
ellátásáról, akinek a szülője, gondviselője nem kívánja az egész napos iskolai szolgáltatást 
igénybe venni. Az egész napos iskola olyan iskolaszervezési forma, amelyben a tanórai és 
egyéb foglalkozásokat az iskola délelőtt és délután, egyenletesen elosztva, a tanulók 
arányos terhelését figyelembe véve 16.00 óráig szervezi meg. Ez a tanulásszervezési forma 
lehetővé teszi mind a felzárkóztatás, mind a tehetséggondozás sajátos tevékenységeit, így 
támogatva a képességfejlesztés hatékony pedagógiai eljárásait. A kötelező tanórákon túli 
foglalkozások teret adhatnak a művészeti nevelésnek, a testmozgásnak vagy más, az iskola 
arculatához illő szakköri és egyéb foglalkozásoknak, illetve az önálló tanulásnak. 
Intézményünkben az egész napos iskolai forma reggel 8.00 órától délután 16.00 óráig tart. 
Ebben az időkeretben történik a kötelező, a kötelezően választható tanórák, foglalkozások 
és napközis, szabadidős tevékenységek megtartása. Egyúttal biztosítjuk az egyéni 
foglalkozások megtartását szolgáló időkeretet. 

261

53

42
8 2 1 1

etika római katolikus reformá-tus
evangé-likus Hit Gyüle-kezete Mazsihisz
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Az 1.-4. évfolyamon történő egész napos iskolai foglalkoztatást a nevelőtestület vállalja. 
Egy osztálynak két, egyenrangú tanítója van, akikhez csatlakoznak az idegennyelvet vagy 

más tantárgyat tanító kollegák. A tanórák egyenletes elosztása, a szabadidő optimális 
szervezése igazodik a tanulók életkori sajátosságaihoz, biztosítva a higiénés ellátást, a 
nyugodt körülmények közötti étkezést, a pihenést, a szabadidő hasznos és kulturált 
eltöltését. Fő szabály szerint a tanítók délelőtti és délutáni váltás szerint dolgoznak. 
Együttműködésük biztosított, napi szinten megbeszélik a tapasztalatokat. Az egész napos 
iskolai oktatás során otthoni házi feladat nem adható fel, kivéve az idegen nyelvi, szorgalmi 

feladatokat vagy a hét végi gyakorlást. A tanulók a feladatokat az egész napos oktatás 
keretében, az iskolában oldják meg tanítóik segítségével, fokozatosan rászoktatva őket az 
önálló tanulásra. Az egész napos oktatás keretében a tanítók szervezhetnek belső és külső 
programokat, projektnapokat és projekt heteket, átcsoportosítva ezáltal a napi beosztást. 
Külsős programok esetén köteles az iskola gondoskodni megfelelő számú kísérőről. 

 

 
 

Felső tagozat: napközi, tanulószoba 

 

Felső tagozaton biztosítjuk a tanulók számára a napközis, vagy igény szerint a tanulószobai 
foglalkoztatást. Ezeken a foglalkozásokon a házi feladatok megoldása az elsődleges cél. 
Segítséget kapnak a diákok a tanórákra való felkészüléshez, lehetővé válik a felzárkóztatás, 
egyéni segítségadás. A kötelező tanulási időn kívül a maradék kevés időben a diákok 
szabadidős, sport tevékenységeket folytathatnak, kézműveskedéssel, egyéb más választott 
tevékenységgel tölthetik ki az idejüket. 
A tanulók részére 16.00 óráig különböző foglalkozásokat szervezünk (szakkörök, 
korrepetálás, felzárkóztatás, egyéni fejlesztés, énekkar, sportkörök, egyéb foglalkozások) 
A felső tagozaton a szülő kérésére az intézmény vezetője felmentheti a tanulót az iskolában 
16.00 óráig történő itt tartózkodás alól (a 16.00 óra előtti tanórán kívül szervezett 
foglalkozások alól)  

 

Ügyeleti tevékenység: Az intézmény a tanórák előtt 7.00 órától 7.30-ig, a tanórák és 
napközis, tanulószobai, egyéb foglalkozások között, valamint a tanítás befejeztével 16.00 

órától 17.00 óráig ügyeletet tart. A reggeli és délutáni ügyelet helye: a kijelölt helyiségek/ 
jó idő esetén az udvar is lehet. 

 

Leendő első osztályosok beiratkozása 

 

Felvéve: Első körben: 48 fő 

Elutasítottak közül: 2 fő 

Máshová jelentkező, fel nem vett: 2 fő 

Évismétlő: 2 fő 
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osztály az 

osztály 
létszáma 

SNI BTM körzetes nem 

körzetes 

évismétlő 

1.a 26 fő 1 1 13 12 1 

1.b 28 fő 1 0 9 18 1 

Összesen 54 2 1 22 30 2 

 

II. Pedagógiai munka 

 

1. A 2020/2021. tanév pedagógiai munkájának elemzése 

 

 

1.1. A pedagógiai munka megvalósulása a munkatervben rögzítettek 
alapján 

 

A Budapest XV. Kerületi Károly Róbert Általános Iskola a SWOT analízis tükrében 

 

Erősségek 

 

Gyengeségek 

 
 Nyugodt, kertvárosi környezet 
 Barátságos belső- külső körülmények 

 Szép, ízléses tantermek 

 Biztonságos közlekedés 

 Családias légkör 

 Kiváló együttműködés a családokkal, 
egyéb partnerekkel 

 Kölcsönös, naprakész kommunikáció 

 Kiváló nevelőtestület 
 Tartalmas munkát végző 

munkaközösségek, munkacsoportok 

 Az intézmény nevelő-oktató munkája 
az átdolgozott pedagógiai program 
alapelveinek megfelelő napi 
pedagógiai gyakorlatot tükrözi 

 Előrehozott intenzív nyelvoktatás 

 

 Az épület állapota 

 Szemléltetőeszközök hiányosak, 
elavultak 

 Elavult számítástechnikai eszközök 

 Az iskola kertvárosi jellegéből fakadóan 

messze vagyunk mindentől 
(színházak…) 

 Tanárhiány- betöltetlen álláshelyek 

 Kollegák túlterhelése 

 Egyenlőtlen munkamegosztás 

 Egységes követelményrendszer 
problémái 

 Munkafegyelem 

 Folyosói ügyeleti tevékenység ellátása 

 Óralátogatások 

 Minősítési eljárásra jelentkezés 
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 ÖKO-iskola 

 Tehetségpont 
 Gazdag hagyományok 

 Tanórán kívüli szabadidős 
tevékenységek 

 Érdekes programok 

 Rangos rendezvények 

 Iskolába csalogató programok 

 Egészségvédelem 

 Környezetvédelem 

 Fenntarthatóságra nevelés 

 Jó tanulmányi és magatartás 
eredmények 

 Jó továbbtanulási mutatók 

 Korrekt, naprakész tájékoztatás 

 Esélyegyenlőség biztosítása 

 Tehetséggondozás, felzárkóztatás 

 Versenyek 

 

Kiszámíthatóság 

Innováció 

Kreativitás 

Felelősségteljes gondolkodás 

EsélyegyenlŐőség 

 

Törvényesség 

Tolerancia 

MinŐség 

Kultúra 

Hagyományok 

Biztos alapok 

EgyértelmŰ igazodási pontok 

Kultúra 

Tisztelet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Módszertani megújulás szükséges 
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Lehetőségek 

 

Veszélyek 

 Új beköltözők az iskola körzetébe 
(iskolás korú gyerekek) 

 Partneri kapcsolatok szélesítése, 
támogatások megteremtése 

 Pályázatok 

 Alapítvány 

 Külföldi kapcsolatok kiépítése 

 Digitális oktatás tapasztalatai 
 Továbbképzések 

 Az intézmény körzetében a lakosság 
elöregedése, az iskolás korú népesség 
számának stagnálása, esetleges 
csökkenése 

 A nyolc és hat osztályos gimnáziumok 
elszívó hatása 

 Az épület állapota 

 Váratlan helyzetek-pandémia  

 

 

 

A nevelési-oktatási feladatok teljesítése 
 

A nyugodt, kertvárosi környezet, a biztonságos körülmények, az egyre szépülő iskola, a 
barátságos belső és külső terek, a családias légkör elégedettséggel tölti el a szülőket. 
Biztonságban tudják gyermekeiket, bíznak a pedagógusokban, akik szakmailag jól felkészült 
tanítók, tanárok, és rendkívüli odafigyeléssel, szeretettel egyengetik a diákok tanulmányi 
munkáját, segítik a lemaradókat, lehetőséget kínálnak a tehetségek kibontakoztatására még a 
pandémia által okozott nehézségek ellenére is. 
Az intézményben tartalmas nevelő-oktató munka folyik. Az átdolgozott intézményi 
dokumentumok egyértelmű és határozott igazodási pontot kínálnak az egységes 

követelményrendszer, az intézményi működés tekintetében. Az intézmény nevelő-oktató 
munkája az átdolgozott Pedagógiai program, ,a Házirend és egyéb szabályozók alapelveinek 
megfelelő napi gyakorlatot tükrözik. 
 

 

Az egyik legfontosabb feladatunk volt a Pedagógiai programunk átdolgozása. A módosított 
Nat-nak és a kerettanterveknek megfelelően kidolgoztuk a helyi tanterveket, melyek felmenő 
rendszerben ebben a tanévben 1. és 5. évfolyamon kerületek először bevezetésre. 
Továbbra is prioritást élvez a 2. évfolyamtól kezdődő előrehozott intenzív nyelvoktatás 

programja. Sajnos az idegen nyelvek választása továbbra is eltolódik az angol rovására. 
Nehezen győzhetők meg a szülők, hogy a német nyelv választása legalább olyan szerencsés, 
mint az angolé. 
Ebben az évben is törekedtünk a tanulók teljes körű személyiségfejlesztésére. Sajnos, a járvány 
sok lehetőséget elvett ennek a területnek az ápolásából. A digitális oktatás nem tette lehetővé a 
személyes kapcsolatok kibontakoztatását, a teljes körű személyiségfejlesztést. 
Még nagyobb szükség volt a pszichológus kollega segítő munkájára. Igyekeztünk a 
segítségével oldani a tanulók szorongását, hiszen jónéhányan közülük rendkívül nehezen élték 
meg a bezártságot. Tovább nehezítette a helyzetet kollegáink betegsége, szeretett kollegánk 
halála. Ez a tanulókban is rendkívüli feszültséget, szorongást eredményezett. 
A tanév feladatainak tervezésekor számos fejlesztési területet jelöltünk meg. 
A tanulók kommunikációs készségeinek fejlesztése többségében jól működött az online 

térben. Nagyon odafigyeltünk az esélyegyenlőség biztosítására. Felmértük, kinek, milyen 
technikai lehetőségei vannak a digitális oktatáshoz, és kölcsöngépek, laptopok kihelyezésével 
segítettünk azoknak, akik nem rendelkeztek megfelelő technikai háttérrel. 
Továbbra is törekedtünk a kompetencia alapú oktatásra, a kulcskompetenciák fejlesztésére. 
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Az eredményes elsajátítás érdekében kiemelkedő szerepet kapott a tanulásmódszertan, az 

egyénre szabott tanulási technikák elsajátíttatása. Ezeknek a technikáknak különösen a digitális, 
otthoni tanulás alkalmával nőtt meg a jelentőségük. Sajnálatos tény, hogy a tanulók egy része 
rendkívül nehezen érti meg a feladatokat az utasításokat, ezért megoldani is kevésbé 
eredményesen képes ezeket. A szövegértési és szövegalkotási készség fejlesztése továbbra is 
kiemelt területe a készségfejlesztési folyamatoknak.(idegennyelven is) Az önművelés 
fejlesztésének szép példái is vannak: lemérhető ez a digitális oktatás tapasztalataiból. 
Magas a tanulási problémákkal küzdő tanulók száma. Évente egyre több tanulót szűrnek ki a 
szakemberek. A kimutatott, érvényes szakértői véleménnyel alátámasztott SNI és BTM-es 

tanulók aránya magas az összes tanuló létszámához viszonyítva. Tudjuk, látjuk, tapasztaljuk, 
hogy sokkal több tanuló küzd tanulási nehézségekkel, mint ahányan rendelkeznek érvényes 
szakértői véleménnyel. 
A gyógypedagógusok fejlesztő munkája önmagában kevés, a tanítók, szaktanárok feladata ezen 
tanulók fejlesztésére, megsegítésére rendkívül összetett. 
Néhány tanuló számára szeretnénk megtalálni - a szülővel együtt, sokszor a szülő kérésére- a 

tanuló képességeinek és lehetőségeinek legjobban megfelelő nevelési-oktatási intézményt. Ez 

azonban sok esetben szinte lehetetlen. A megfelelő intézményekben nincs hely, magasak a 
költségek, túljelentkezés tapasztalható. Küzdünk, nem adjuk fel, keressük, kutatjuk a 
lehetőségeket!  
A közösségfejlesztés ebben az évben különösen nagy kihívást jelentett a pedagógusok számára. 
A jelenléti oktatás idején sem szervezhettünk olyan sok programot, amelyek segítségével 
elősegíthettük a közösségek fejlődését. Az otthon tanulás alkalmával viszont az osztálytanítók, 
osztályfőnökök kiválóan összefogták kis csapatukat, folyamatosan jelen voltak a tanulók 
életében, néhány kollega napi szinten biztosított a délutáni időszakokban egy idősávot, amikor 
ún. osztályfőnöki / közösségi nevelés foglalkozás keretében napi szinten megbeszélhették a 
problémákat. A digitális oktatás időszaka nem csak a tanulóknak és a szülőknek volt 
megterhelő. A kollegák sokkal többet dolgoztak, sokkal több időt töltöttek a tanulás 
megszervezésével, a tananyag megtervezésével, az ismeretátadás és ellenőrzés folyamatával. 
Köszönet a munkájukért, és köszönet a szülőknek is, akik végig derekasan helyt álltak és 
segítették gyermekeik munkáját. 
A munkatervben megtervezett programokat más formában, többségüket online csatornákon 
keresztül teljesítettük. Így volt ez a különböző témahetek, ünnepek, ünnepélyek, rendezvények, 
hagyományok, jeles napok tekintetében. Kevesebb versenyen vettünk részt, mint az előző 
években, de így is születtek szép eredmények. Iskolai, kerületi, sőt, országos versenyekre is 
jelentkeztek tanulóink, ahol szép, rangos eredményeket tudhattak magukénak- öregbítve ezzel 
az iskola hírnevét. 
Kiemelendő az intézményben folyó naprakész információcsere, a szülőkkel és egyéb 
partnerekkel folytatott kölcsönös kommunikáció.  
Továbbra is nagyon ügyeltünk és ügyelünk az adatvédelmi tevékenység korrekt és 
jogszabálynak megfelelő működésére. Pedagógiai asszisztensünk jogászi ismeretei nagy 
segítséget jelentenek az egyes jogszabályok értelmezésében és alkalmazásában. 
 

Ez az év kiemelt jelentőségű az iskola életében. 2021-ben 60 éves az intézmény. 
 

Rákospalota kertváros részében 1959-ben kezdték építeni, majd 1961. február 5-én adták át az 
iskolát. A 70-es években Budapesten itt valósult meg először a felső tagozaton az egésznapos 
oktatás és a klubnapközis rendszer. Szintén elsőként a fővárosban itt dolgozták ki az integrált 
magyar-történelem tanítás módszertanát. A zenei és művészettörténeti ismeretek oktatása is 
egységben történt. Rendszeresek voltak már abban az időben a múzeumlátogatások, a 



 

41 

 

BESZÁMOLÓ A 2020/2021. TANÉV NEVELŐ-OKTATÓ MUNKÁJÁRÓL 

hangversenyek, opera-és színházi előadások. Az 1976/1977-es tanévben közös igazgatás alá 
vonták az Alagi téri és a Bogáncs utcai iskolákat. 
Az 1980-as években az iskola szomszédságában két kisebb lakótelep épült. A tanulólétszám 
megnőtt, így külön busszal a közeli Sződliget utcai Iskolába utazott négy osztály. 
1984-ben elkészült az új épületszárny. A könyvtárteremben működött a Fővárosi Szabó Ervin 
Könyvtár fiókkönyvtára. 
1986-ban az Alagi téri iskola a református egyházhoz került. Így, mivel kevés volt a hely, két 
osztály egy évig a szomszédos Kossuth utcai Iskolába járt át. 
1988/89-es tanévben elérte az iskola a legmagasabb létszámot. 
Az 1989/90-es tanévben az idegennyelveket (német, angol) emelt óraszámban, a magyar és a 
matematika tárgyakat nívócsoportos oktatás keretében tanították. Jól felszerelt informatika 
tantermek és jól felszerelt háztartástechnika- és műszaki ismeretek számára kialakított 
szaktantermek várták a diákokat. A konyhában igazi háztartási munka folyt (sütés, főzés, 
konyhai munkák alapjai). Kiválóan fejlesztette a matematikai készségeket a szorobán oktatás. 
Helyet kapott a Zsolnay féle NYIK program és a dőlt írás tanítása is. 
1989. május 24-én jelent meg Szemfüles, a diákok lapja. A szerkesztőbizottság tagjai 
beszámoltak a sokféle szakkör-lövész, túra, báb, fotó, biológia, furulya, számítástechnika, 
színjátszó, rajz, tűzzománc-munkájáról csakúgy, mint a számos kiváló versenyeredményről. 
(országos, kerületi versenyek) 
1999-ben került sor a Bogáncs utcai iskola és a Károly Róbert Általános Iskola és Kereskedelmi 
Szakközépiskola összevonására. 
2000-ben csatolták hozzá az iskolához a Vácrátót téri óvodát és így jött létre a 2010-ig fennálló 
három telephelyből álló Károly Róbert Kereskedelmi Szakközépiskola, Szakiskola, Általános 
Iskola és Óvoda. 
Az idei évforduló alkalmából számos jubileumi programot terveztünk. Ezek egy része 
megvalósulhatott, más része a pandémia miatt nem. A februárra tervezett gálát el kellett 
halasztanunk. Terveink szerint ősszel kerül megrendezésre. 
 

 

 

Megvalósult feladatok: 
 

 Beszámolók, visszaemlékezések gyűjtése 

 Régi tanítványok, szülők megkeresése (online) 
 Kiállítás szervezése a régi emléktárgyakból 
 Anyaggyűjtés a jubileumi évkönyvbe 

 Régi tárgyak gyűjtése 

 Fotók válogatása 

 Tanulók által készített fogalmazások, művészeti alkotások 

 Logók tervezése 

 Emlékmű megalkotásának előkészítése (szülő) 

Tervezzük egy jubileumi évkönyv kiadását. A „Helyem, Házam, Palotám” című folyóirat 
őszi számában pedig az iskola elmúlt 60 éves történetének értékeit tervezzük bemutatni. 
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Határtalanul 
 
Utoljára a 2018/2019. tanévben vehettünk részt a „Határtalanul” programon. Az elmúlt évben 
a pandémia miatt ismételten nem kerülhetett sor a külhoni utazásra. A 2020/2021. tanévben 
terveink szerint áprilisban került volna sor az előző évben elmaradt projektre. A járvány miatt 
azonban minden utazás, kirándulás, egy-és több napos iskolán kívüli program elmaradt. 

 

Lázár Ervin program 

 

A Lázár Ervin program előző évben elmaradt 5. évfolyam részére tervezett előadásainak 
megtekintésére ének-zene órák keretei közt került sor. „Kezdetben vala a zene” 

 

. 

 

 

Ünnepélyek, ünnepek 

 

A 2020/2021. tanévben nagy tömeget fogadó rendezvényt nem tarthattunk. A tanévnyitó és a 
tanévzáró ünnepély a megszokottól eltérő formában történt: iskolarádión keresztül. 
A nemzeti ünnepekről, a jeles napokról online formában emlékeztünk meg. 

 

 

 

1.2. Pedagógiai munka a digitális munkarend során 
 

 

2021. március 8-tól ebben a tanévben is át kellett térnünk a tanórán kívüli digitális oktatásra. 
Már jóval könnyebb helyzetben voltunk, mert az előző évben mind a pedagógusok, mind a 
diákok és a szüleik sokkal rutinosabbak voltak a digitális eszközök használatában, illetve a 
digitális oktatás gyakorlatában. A tanév elejére használhatóvá vált az iskolai Google rendszer, 
minden pedagógus és tanuló rendelkezett email címmel, az osztályfőnökök / osztálytanítók 
felkészítették osztályukat a használatára, így zökkenőmentesebben indult a digitális oktatás. A 
tanulók teljesítményét nagyban befolyásolták a körülmények: otthon volt-e a szülő, otthonról 
dolgozott a szülő is, vagy eljárt dolgozni, ráért-e segíteni, hány gép volt a családban és hány 
főnek kellett azt használnia. Befolyásolta a feladatok beküldését az internet elérhetősége is. Az 

előző év tapasztalatai alapján több szülő is beruházott informatikai eszközökre, így több 
tanulónknak állt rendelkezésére megfelelő háttér a digitális oktatáshoz. Ameddig az intézményi 
eszköztár tartott, az iskola is biztosította a tanulók számára az eszközöket. Viszont nem minden 
rászoruló pedagógusnak jutott iskolai segítség, ezért saját maga bővítette informatikai 
rendszerét (videókamera, hangszóró, mikrofon, erősebb gép stb.)  
 

 

Felhasznált felületek: 

 

 Általában a Google Classroom és a Meet felületen az online órák kivitelezése 

 Néhány osztályban Skype felület használata is. A tankönyvek és munkafüzetek netes 
változatain túl a pedagógusok rengeteg alkalmazást találtak a tanítás, tudás átadás és 
gyakorlás, játékos módszerek alkalmazása érdekében:Különböző kiadók segédanyagai 

 Quizzez 
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 Redmenta 

 Genially 

 LearninApps 

 Wordwall 

 Okosdoboz 

 Sutorit 

 Kahoot YouTube 

 email  

 sms 

 messenger 

 hangouts  

 Videó tanár 
 virtuális kiállítások 

 rajzfilmek, diafilmek 

 Zanza tv 

 Sulinet tudásbázis 

 videók és ppt-k (saját készítésű és netes változat) 

 

 Alkalmazott módszerek: 

 

Törekedtünk minél több online óra megtartására, ami nagyon hasznos és érdekes volt a tanulók 
számára. Elsősorban magyar nyelv és irodalom, történelem, matematika, fizika, földrajz, 
biológia, angol és német órák megtartására törekedtünk. Sok pedagógus a nagyobb létszámú 
osztályokat, csoportokat több részre osztotta az online órákon, ami több munkát jelentett, de 

sokkal hatékonyabbnak bizonyult. Minden tanító és osztályfőnök rendszeresen tartott 
osztálybeszélgetéseket, melyeken a tapasztalatokat, problémákat és jó dolgokat egyaránt 
megosztották egymással, készültek a másnapi feladatokra, segítették egymás munkáját. A 
készségtárgyakat tanító pedagógusok elsődlegesen projekt feladatok kiadásával biztosították a 
tanulók számára a haladást. Az értékelés készségtárgyak esetén a projektmunkában való 
részvétel alapján, illetve a munkákról elküldött videók és fotók alapján történt. Testnevelésből 
edzésterveket, videókat, feladatsorokat kaptak a diákok. A cél az volt, hogy minden nap 
mozogjanak valamennyit. Ének-zene tantárgyból a zenetörténethez ppt-ket készített a tanárnő, 
mert azokat szívesebben nézték. Az énekekhez mindig küldött hanganyagot, hogy könnyebben 
elsajátíthassák a dalt. Sok játékos feladatot, tankockát állított össze a diákok számára. 
Technikából az ismeretterjesztő kisfilmek mellett a produktumok elkészítéséhez kisfilmet is 
mellékelt a tanár segítség képpen. 

 

Pozitív tapasztalatok: 

 

 A tanulók munkafegyelme sokkal jobb volt, mint a tavalyi évben 

 Az online órák személyes jelenléte (virtuális találkozás) 
 A szülők látták, hogyan tanítunk, így jobban tudtak segíteni a gyerekeknek. (Ez inkább 

a kicsik esetében volt hasznos.) 
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 Vannak olyan tanulók, akiknek ez a tanulási forma kifejezetten jót tesz, szinte 
megtáltosodnak (nem a szülői háttér segítség miatt, hanem mert egyénileg bátrabbak, 
kreatívabbak, mint az osztályban). 

 Mind alsó, mind felső tagozaton a sajátos nevelési igényű gyermekek szülei, családjuk 
a legtöbb esetben érezte, tudta saját felelősségét, és ennek köszönhetően partner volt a 
fejlesztés során is 

 Tanulóink és a szüleik többnyire együttműködők és segítőkészek, támogatók voltak. 
 A hiányzók száma nem volt több, mint a jelenléti oktatás idején 

 Több önállóságot kíván a tanulóktól 

 

Negatív tapasztalatok 

 

Az órákra való készülés és a tanulók munkájának ellenőrzése (visszajelzések) sokkal több időt 
vett igénybe 

Az online órákat nem egyformán vették komolyan a gyerekek, családok. Volt, aki minden nap 
becsületesen, időben megjelent, de voltak olyanok, akik rendszeresen hiányoztak vagy nem 
kapcsolták be a kamerát. Volt, aki óra alatt szemlátomást mással foglalkozott. 
Nagyon oda kellett figyelni az órákon a személyiségjogok biztosítására (értékelés, 
differenciálás, számonkérés). 
Mindig van néhány olyan tanuló, akit ebben a formában nehéz motiválni, lekötni, és 
megnyerni a tanulásnak. Sok energiát kíván a pedagógustól az elmaradt feladatok, dolgozatok 

pótoltatása. 
Néhányan technikai hibákra hivatkozva bújtak ki a munkák alól 
A kisebb tanulók segítséget igényelnek a számítógép használata során. A szülő vagy nagyobb 
testvér nem tud mindig mellettük állni. 
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1.3. Az intézmény specialitásainak megvalósulása, eredményessége 
Idegennyelvet tanulók 

 

 

Évfolyam Összes 
csoport 

száma 

Angol 

csoportok száma 

Német 
csoportok száma 

  csoport óraszám csoport óraszám 

2. 3 2 2 1 2 

3. 3 2 3 1 3 

4. 3 2 4 1 4 

5. 3 2 3 1 3 

6. 4 3 4 1 4 

7. 3 2 4 1 4 

8. 3 2 4 1 4 

      

 
 

osztály angol német 
2.a 13 13 

2.b 18 6 

3.a 15 9 

3.b 21 6 

4.a 13 8 

4.b 15 7 

5.a 11 7 

5.b 15 5 

6.a 16 6 

6.b 14 3 

6.c 11 7 

7.a 15 9 

7.b 13 7 

8.a 13 9 

8.b 11 8 

összesen 214 110 
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Előrehozott intenzív nyelvoktatás 

 

 

• 2. osztálytól angol / német nyelv tanulása (heti 2-3-4-3-4-4-4 óra) 
• Témakörönként szótanulás 

• Szövegértés fejlesztése 

• Hallás utáni értés fejlesztése 

• Egyéb nyelvi készségek fejlesztése 

• Felsőben évfolyamonként mérések 

• Szókincs és rejtvények, játékos feladatok, videók, dalok 

• Országos idegennyelvi mérés 

• Felkészítés a felvételire 

• Országismereti tudnivalók 

 

• Leendő elsősöknek szóló videó – angol és német blokk is 

• Halloween – osztályokon, csoportokon belül 
• Szent Márton nap – csoportokon belül 
• Farsang 

• Valentin nap – csoportokon belül 
• Kert és Fenntarthatósági héthez kapcsolódó témák (állatok, helyes táplálkozás, 

környezetvédelem stb.) 
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1.4. Tanulmányi eredmények, magatartás, szorgalom (tendenciák az előző 
évekhez képest) 

 

Tanulmányi eredmények 

 

 

 

2020/2021. tanév 

 

Osztály  Kiválóan 
teljesített 

Jól 
teljesített 

Megfelelően 
teljesített 

Felzárkóztatásra 
szorul 

Évet 
ismétel 

 létsz.      

      Az 

összesenből 
1.a 23 10 7 5 1 2 fő 

       

1.b 21 8 8 5 0 0 fő 

       

Összesen 44 18 15 9 1 2 fő 

       

% 100% 41% 34% 23% 2% 4% 

 

 

 

Osztály magatartás szorgalom tanulmányi 
átlag 

2.a 4.7 4.5 4.8 

2.b 4.3 4.8 4.7 

3.a 4.5 4.3 4.5 

3.b 4.4 4.4 4.6 

4.a 4.4 4.4 4.7 

4.b 4.6 4.6 4.5 

    

Átlag 4.5 4.5 4.6 

    

5.a 4.6 4.7 4.6 

5.b 4.7 4.4 4.4 

6.a 4.8 4.5 4.4 

6.b 4.3 4.4 4.2 

6.c 4.7 4.3 4.6 

7.a 4.6 4.2 4.3 

7.b 4.4 4.1 4.3 

8.a 4.7 4.6 4.2 

8.b 4.6 4.2 4.5 

Átlag 4.6 4.4 4.4 

    

Iskola átlag 4.55 4.45 4.5 
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tantárgyak 2.a 2.b 3.a 3.b  4.a 4.b   tantárgyi 

átlag 

irodalom 4,31 4,63 4,25 4,56 4,45 4,41   4,44 

nyelvtan 4,5 4,46 3,96 4,44 4,18 4,14   4,28 

német 5 4,33 4,44 4,5 4,5 3,57   4,39 

angol 4,62 4,61 4,79 4,71 4,77 4,8   4,72 

matematika 4,88 4,42 4,25 4,19 4,57 4,36   4,45 

környezetismeret 4,58 4,79 4,33 4,22 4,64 4,5   4,51 

életvitel és gyakorlat 4,92 4,83 4,83 4,81 5 4,91   4,88 

vizuális kultúra 

 
5 4,88 4,79 4,96 5 4,73   4,89 

ének-zene 

 
4,81 4,96 4,75 4,81 5 4,5   4,81 

testnevelés és sport 5 4,83 4,88 4,85 5 5   4,93 

                  

osztály átlag 4,76 4,7 4,52 4,61 4,72 4,55   4,64 

 

 

 

 

 

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

irodalom 4,83 4,25 4,23 4,44 4.83 4,67 4,4 4,68 4,47 4,50 

nyelvtan 4,83 3,45 4,41 4,38 4,61 4,63 4,25 4,45 4,42 4,38 

német 4,29 4,6 3,83 4,33 4 4,33 4,29 4,56 4,13 4,26 

angol 4,45 4,4 4,4 4,31 4,82 4,13 4,54 4,85 4,4 4,48 

matematika 4,53 3.95 3,82 4,13 4,06 3,92 3,9 3,82 3,58 3,97 

történelem 4,22 4,35 4,27 4 4,28 3,71 3,9 4,45 3,42 4,07 

biológia           4,17 4,5 4,5 3,58 4,19 

földrajz           4 4,15 4,27 4,21 4,16 

fizika           3,63 3,9 4,36 3,32 3,80 

kémia           3,79 3,95 3,77 3,47 3,75 

digitális 
kultúra / 
informatika 

4,56 4,5 4,32 4,13 4,56 4,17 4 4,55 3,89 4,30 
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term.ismeret 4,33 4,35 4,14 4,38 4,44         4,33 

technika és 
tervezés 
/életvitel és 
gyakorlat 

5 5 5 5 5 5 4,85     4,98 

dráma és 
színház 

4,78 4,65               4,72 

vizuális 
kultúra 

4,72 4,7 4,59 4,24 4,83 4,63 4,9 4,73 4,58 4,66 

ének-zene 4,39 4 4,14 4,25 4,56 4,13 4,45 4,45 4 4,26 

testnevelés/ 
testnevelés 
sport 

4,78 4,85 4,82 4,81 4,83 4,83 5 4,73 4,89 4,84 

                      

osztály átlag 4,61 4,38 4,36 4,19 4,59 4,25 4,32 4,42 4,01 4,35 

 

 

 

 

Tanulmányi eredmények 1. évfolyam Tantárgyi felmentések 

 

 

 

 

 

 
 

 

0 5 10 15 20

kiválóan megfelelt

megfelelt

felzárkóz-tatásra szorul

Adatsor1
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Tanulmányi eredmények 2-4. évfolyam 

 
 

 

 

 

Osztályátlagok felső tagozat 
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Kitűnők, nevelőtestületi dicséretben részesülők, bukások 

 

Osztály Létszám Kiválóan 
megfelelt/Kitűnő 

Nevelőtestületi 
dícséret 

Évismétlési 
kérelem/Bukás 

     

1.a 23 10  2 

1.b 21 8   

2.a 26 10 3  

2.b 24 8 1  

3.a 24 8 4  

3.b 27 10 3  

4.a 22 8 2  

4.b 22 6 0  

     

Összes 189 50 13  

     

5.a 18 2 2  

5.b 20 0 0  

6.a 22 2 1  

6.b 17 3 0 1* 

6.c 18 5 4 1 

7.a 24 5 4  

7.b 20 2 1  

8.a 22 2 1  

8.b 19 1 1  

     

Összes 180 22 14  

     

Iskola összes 369 90 27  

 

1* 1 fő igazolatlan hiányzás miatt 
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Tantárgyi felmentések: 

 
4.a osztály: 1 fő – idegennyelv és matematika osztályozás alól felmentve. 
5.a osztály: 1 fő – matematika tantárgy értékelése alól felmentve. 
6.a osztály: 1 fő – idegennyelv tantárgy és magyar nyelv és irodalom helyesírás tantárgyrész 
értékelése alól felmentve. 
8.b osztály: 1 fő - idegennyelv tantárgy és magyar nyelv és irodalom helyesírás tantárgyrész 
értékelése alól felmentve. 
Testnevelés alól felmentve: 2tanuló (2.b és 7.b osztály) 
Sport miatti mentesülések 

6.a osztály: 1 tanuló / 2 óra / 
7.b osztály: 4 tanuló / 2-2 óra / 
8.a osztály: 2 tanuló / 1-1 óra / 
 
 

A javulásra szorulók: 

 

 osztály bukás szaktanári 
figyel-

meztetés 

osztály-

főnöki 
figyel-

meztetés 

osztály-

főnöki 
intő 

osztály-

főnöki 
rovó 

igazgatói 
figyel-

meztetés 

magatartás 
problémás 

tanuló 

1.a   
 

2       2 

1.b     1       8 

2.a 
 

2 
    

3 

2.b 
   

1 2   6 

3.a 
 

1 3 1 
   

3.b 
 

3 2 2 1 
 

8 

4.a 
 

5 10 3 
  

3 

4.b 
 

  2 1 1 1 4 

        

összesen 0 11 20 8 4 1 34 

        

5.a 
 

5 4 1 
  

4 

5.b 
 

7 5 1 
  

3 

6.a 
 

3 2 
    

6.b 
 

8 3 2 2 1 3 

6.c 1 6 2 1 
  

2 

7.a 
 

5 2 
    

7.b 
 

6 5 4 
 

1 2 

8.a 
 

5 6 2 1 1 1 

8.b 
 

1 5 1 
 

1 2 

összesen 1 46 34 12 3 4 17 

összesen 1 57 54 20 7 5 51 
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Tantárgyi dicséretek száma – alsó tagozat 
 

 

  2.a 2.b 3.a 3.b 4.a 4.b Összesen  

Hány fő              10 18 13 15 11 13 80 51% 

Hány 
darab 

24 42 49 54 24 27 220  

 

 

 

 

tagozat tanuló dicséret 

alsó 80 220 

felső 120 325 

összesen 200 545 
 59%  

 

 

 

 

 

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

Hány 
tanuló 

15 11 12 7 15 15 19 14 12 
120 

67% 

Hány darab 40 29 22 13 44 59 59 35 24 
325  
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A legjobbak 
 

 

 

 osztály kitűnő jeles jó 
szaktanári 
dicséret 

osztályfő-nöki 
dicséret 

igazgatói 
dicséret 

nevelőtes-

tületi 
dicséret 

1.a       0 0 0   

1.b       21 5 9   

2.a 10 6 6 0 0 4 3 

2.b 8 6 3 0 0 0 1 

3.a 8 3 3 0 0 0 4 

3.b 10 4 4 3 5 0 3 

4.a 8 7 2 5 16 0 2 

4.b 6 7 0 0 0 0 0 

        

összesen 
alsó 

50 33 18 29 26 13 13 

        

5.a 2 4 6 31 4 0 2 

5.b 0 4 5 4 40 0 0 

6.a 2 3 7 10 3 1 1 

6.b 3 2 2 8 4 5 0 

6.c 5 3 6 1 2 0 4 

7.a 5 4 4 6 2 6 4 

7.b 2 1 9 9 6 1 1 

8.a 2 4 4 6 15 22 1 

8.b 1 0 0 1 0 3 1 

összesen 
felső 

22 25 43 76 76 38 14 

        

összesen 
iskola 

72 58 61 105 102 51 27 
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Összehasonlítás az elmúlt évek eredményeivel 
 

 

 

Első évfolyamos tanulók év végi eredményei 
Budapest XV. Kerületi Károly Róbert Általános Iskola 

 

 

 

 

2016/2017. tanév 

 

 

Osztály  Kiválóan 
teljesített 

Jól 
teljesített 

Megfelelően 
teljesített 

Felzárkóztatásra 
szorul 

Évet 
ismétel 

 létsz.      

       

1.a 21 8 10 2 1  

       

1.b 20 9 6 5 0  

       

Összesen 41 17 16 7 1  

       

% 100% 41.5% 39% 17.1% 2.4%  

 

 

 

 

 

2017/2018. tanév 

 

Osztály  Kiválóan 
teljesített 

Jól 
teljesített 

Megfelelően 
teljesített 

Felzárkóztatásra 
szorul 

Évet 
ismétel 

 létsz.      

       

1.a 24 7 11 4 1 1 

       

1.b 17 6 9 2 0 0 

       

Összesen 41 13 20 6 1 1 

       

% 100% 31.8% 48.8% 14.6% 2.4% 2.4% 
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2018/2019. tanév 

 

Osztály  Kiválóan 
teljesített 

Jól 
teljesített 

Megfelelően 
teljesített 

Felzárkóztatásra 
szorul 

Évet 
ismétel 

 létsz.      

       

1.a 25 12 5 6 0 2 

       

1.b 28 13 11 4 0 0 

       

Összesen 53 25 16 10 0 2 

       

% 100% 47% 30% 19% 0 4% 

 

 

2019/2020. tanév 

 

Osztály  Kiválóan 
teljesített 

Jól 
teljesített 

Megfelelően 
teljesített 

Felzárkóztatásra 
szorul 

Évet 
ismétel 

 létsz.      

       

1.a 25 8 15 2 0 0 

       

1.b 24 7 14 2 0 1 

       

Összesen 49 15 29 4 0 1 

       

% 100% 31% 59% 8% 0 2% 

 

 

2020/2021. tanév 

 

 

Osztály  Kiválóan 
teljesített 

Jól 
teljesített 

Megfelelően 
teljesített 

Felzárkóztatásra 
szorul 

Évet 
ismétel 

 létsz.      

       

1.a 23 10 7 4 0 2 fő 

       

1.b 21 8 8 5 0 0 fő 

       

Összesen 44 18 15 9 0 2 fő 

       

% 100% 41% 34% 20% 0 4% 
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Magatartás, szorgalom és tanulmányi eredmények átlaga az elmúlt öt tanévben 

 

Tanév magatartás 

átlag 

szorgalom 

átlag 

kiválóan 
megfelelt  

fő 

tanulmányi 
eredmények 

átlag 

     

2016/2017. 

tanév 

4.4 4.35 17 fő 4,4 

     

2017/2018. 

tanév 

4.45 4.4 13 fő 4.5 

     

2018/2019. 

tanév 

4.5 4.5 25 fő 4.5 

     

2019/2020. 

tanév 

4.5 4.5 15 fő 4.5 

     

2020/2021. 

tanév 

4.6 4.5 18 fő 4.5 

     

 

 

A magatartás eredmények javuló tendenciát mutatnak, a szorgalom és a tanulmányi 
eredmények azonos átlagot mutatnak az utóbbi években. 

 

 

 

Elismerések, kitüntetések 
 

A nyolcadikos ballagási ünnepségen kerültek átadásra a tanulók, a nyolcadikos szülők és a 
kollegák 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 végzős, 8. osztályos diákjai, 
- a Károly Róbert Általános Iskolába járó 8. osztályos tanulók szülei (indokolt esetben alsóbb 

évfolyamos szülők is). 

A felterjesztők köre: nevelőtestület tagjai (osztályfőnökök), iskolai szülői szervezet, 
diákönkormányzat 

 

A felterjesztés szempontjai: 
Tanulók esetében: 
- példamutató magatartás és szorgalom 
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- kitűnő vagy jeles tanulmányi eredmény 

- kiemelkedő közösségi munka 

- elismerésre méltó feladatok teljesítése 

- az iskola hírnevének növelése 

- a hagyományok ápolásában végzett kimagasló tevékenység 

- kiemelkedő környezetvédelmi, egészségvédelmi feladatvállalás 

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

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

Szülők esetében: 
- a tanulókért, az iskoláért végzett segítő tevékenység 

- programok szervezése, támogatása, ezeken való aktív részvétel 

 

A díj odaítélésében dönt: a nevelőtestület 
 

A Károly Róbert-díj részei: plakett és oklevél 
Az emléklap átadása ünnepélyes keretek között történik.  
Az átadás időpontja: 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 végző diáknak, amennyiben kiemelkedő tevékenységével az iskola 

közösségi életét erősítette, hírnevét öregbítette. 

 

Felterjesztéskor az alábbi szempontok valamelyike vehető 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 felterjesztők köre:  
- nevelőtestület tagjai (osztályfőnökök) 
- iskolai szülői szervezet,  
- diákönkormányzat 

 

Az emléklap odaítélésében dönt: a nevelőtestület 
Az emléklap átadása ünnepélyes keretek között történik.  
Az átadás időpontja: ballagás, vagy tanévzáró ünnepély 

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

 

Károly Róbert - díjban részesültek a következő tanulók: 
 

 

8.a osztály 

 

8. b osztály : Faragó Ivett 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Károly Róbert Emléklapban részesültek a következő tanulók: 
 

Frank Dalma, kapor Márk, Sámson Attila, Sipos Hajnalka, Vígh Roland Bence, Lukics 

Pálma Fruzsina, Szilágyi Alexandra, Szász Márk Szabolcs  
 

Károly Róbert Oklevelet kapott: Horváth Benedek 
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ÖNKORMÁNYZATI ÖSZTÖNDÍJBAN RÉSZESÜLTEK: 

 

Pallasz Athéné-díj 
 

Halley-díj 
 

 

        Pallasz Athéné Díj                                                     Halley-díj 
 

6.a - Bugyáki Nikoletta                                                    6.a – Forgó Balázs 

Horváth Rebeka 

7.a -  Gálik Alexandra                                                      8.a – Horváth Benedek 

Sámson Attila 

8.b - Faragó Ivett                                                               9. – Berkane Nordin 

Fleckistán János 

Sánta Botond 

 

 

A IV. kerület jó tanulója, jó sportolója: Mravik Máté  
 

1.5. Tanulmányok alatti vizsgák tapasztalatai 
 

 

 

Osztályozó vizsga letételére volt kötelezett félévkor: 2 tanuló 

A 3.a osztályos tanuló félévkor, majd év végén is sikeres osztályozó vizsgát tett (egyéni 
munkarend szerint tanuló). 
A 6. b osztályos tanuló félévkor nem jelent meg a vizsgán. Igazolatlan hiányzásai miatt a 
tantestület nem szavazta meg az osztályozó vizsga letételének lehetőségét. Mivel a tanuló az 
elmúlt évben betöltötte a 16. életévét, 2021. augusztus 31-ével a tanulói jogviszonyát 
megszüntetjük. 
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1.6.Hiányzások, igazolatlan hiányzások, az igazolatlan hiányzások érdekében tett 
intézkedések 
 

Hiányzások 
Osztály Összes 

hiányzás 

óra 

Összesből 
igazolt 

hiányzás- óra 

Összesből 
igazolatlan 

hiányzás- 

óra 

1 főre eső 
igazolt 

1 főre eső ig.lan 

1.a 

 

1944 1944 0 84.5 0 

1.b 

 

836 836 0 39.8 0 

2.a 

 

2161 2161 0 83.11 0 

2.b 

 

2007 2007 0 843.6 0 

3.a 

 

2579 2579 0 107.5 0 

3.b 

 

1689 1689 0 62.6 0 

4.a 

 

1371 1371 0 62.3 0. 

4.b 

 

1860 1860 0 84.5 0 

      

Összes alsó 

 

14 447 14 447 0 76.8 0 

      

5.a 

 

1027 1027 0 57.05 0 

5.b 

 

1363 1363 0 68.2 0 

6.a 

 

1952 1952 0 88.7 0 

6.b 2230 1510 

 

720 88.8 42.3 

6.c 

 

959 959 0 53.3 0 

7.a 

 

1711 1710 1 71.2 0.04 

7.b 

 

1663 1663 0 83.2 0 

8.a 

 

1647 1647 0 74.9 0 

8.b 

 

1911 1911 0 100.6 0 

      

Összes felső: 14 464 13 743 721 76.4 4 

      

Iskola összes 

 

28 911 28 190 721 76.6 1.95 
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Hiányzások Alsó tagozat Felső tagozat Iskola összes/óra 

    

Hiányzások összesen 14 447 14 464 28 911 

    

    

Igazolt hiányzások 
az összesenből 

14 447 13 743 28 190 

    

    

Igazolatlan 

hiányzások az 
összesenből 

0 721 721 

    

    

    

Egy főre jutó 
hiányzások összesen 

76.8 80.4 78.6 

    

    

Egy főre jutó igazolt 
hiányzások 

76.8 76.4 76.6 

    

    

Egy főre jutó 
igazolatlan 

hiányzások 

0 4 1.95 

    

    

 

 

A hiányzások mértéke az elmúlt évekéhez viszonyítva megnőtt. Ennek oka: a pandémia 
miatti szülői felmentési kérelmek benyújtása szülői részről. Az intézményvezetői 
határozatok minden egyes esetben megszülettek. Egyidejűleg felhívtuk a szülők figyelmét 
a hiányzásokkal kapcsolatos jogszabályi kötelezettségekre. Osztályozó vizsgára egyetlen 
tanulót sem kellett utasítanunk a hiányzások miatt.  
Egy 6.b osztályos tanulónk igazolatlan hiányzása- 714 óra- rendkívül magas. A tanév 
folyamán többször felszólítottuk a szülőt, és jelentési kötelezettségünknek eleget téve 
értesítettük a hivatalos szerveket is. A tanuló 2020 decemberében betöltötte 16. életévét. 
A nevelőtestület határozata értelmében nem tehet osztályozó vizsgát. E tanév végén ki kell 
írni a KIR rendszerből, tanulói jogviszonya meg fog szűnni. 
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Igazolatlan mulasztások: 
 

 6.b osztály-  6 tanuló/6 óra 

 6.b osztály-  1 tanuló /714 óra 

 7. a osztály: 1 tanuló/1 óra 

 

L.R. 714 óra igazolatlan hiányzásai miatt nem kapott lehetőséget a tantestülettől az év végi 
osztályozó vizsga letételére.  
 

 

 

1.7. Bukások száma, alakulása az elmúlt évekhez képest 
 

 

tanév 2016/2017 2017/2018 2018/201

9 

2019/2020 2020/2021 

      

évismétlés 

1.évf. 
0 1 1 1 2 

      

bukás 

2.-8. évf. 
4fő 

ebből 2 
eredményes 
javítóvizsga 

1fő 
eredménytele
n javítóvizsga 

1fő mulasztás 
miatt nem 

osztályozható 

2 fő 

ebből 1 fő 
eredménytele
n javítóvizsga 

1 fő 
mulasztás 
miatt nem 

osztályozható 

0 1fő 
mulasztás 
miatt nem 

osztályozhat
ó 

1fő 
matematika 

      

tankötelezettsé
g megszűnése 

0 0 0 0 1fő 
mulasztás 
miatt nem 

osztályozhat
ó 

16. életévét 
2020-ban 

betöltötte 
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1.8. Lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók 
 

Lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók 

 

• 6.a osztály – Farkas Lilien: 2,91 átlag 

• 6.b osztály – Lakatos Róbert: igazolatlan mulasztások, értékelhetetlen 

• 6.c osztály – Csízi Fanni: bukás 

• 7.b osztály – Bunász Gábor: 2,79 átlag 

•                       Parti Rajmond: 2,92 átlag 

• 8.a osztály – Molnár Levente: 2,92 átlag 

 

 

Lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók 

 

 

 

 
 

 

1.8.1. Intézkedések a lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók felzárkóztatására 
 

 

• Órai differenciálás 

• Korrepetálás  
• Kapcsolat a szülőkkel 
• Kapcsolat a fejlesztőkkel 
• Kapcsolat a hatóságokkal 
• Pedagógiai szakszolgálat 
• Kerületi családsegítő 

• Iskolapszichológus 

• Szociális segítő 
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1.9. Hátrányok enyhítése 
 

 

A hátrányos és a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók integrációját segítő 
tevékenységek 

 

- képesség-kibontakoztató felkészítés és integrációs felkészítés, mely a pedagógiai program 
mellékletét képező „Intézményi integrációs program” alapján folyik; 

- szoros kapcsolat a helyi óvodai intézményekkel, nevelési tanácsadóval, és gyermekjóléti 
szolgálattal, 

- az egyéni képességekhez igazodó tanórai tanulás megszervezése; 
- felzárkóztató órák, fejlesztő foglalkozások; 
- egyéni foglalkozások;- kiscsoportos foglalkozások 

- a tanulók háromhavonkénti fejlesztő értékelése a szülőkkel közösen; 
- nevelők és a tanulók személyes kapcsolatai; 
- az iskolai könyvtár, valamint az iskola más létesítményeinek, eszközeinek egyéni vagy 

csoportos használata; 
- a középiskolai továbbtanulás irányítása, segítése; 
- iskolai sportkör, szakkörök; 
- a tanulók szabadidejének szervezése (tanórán kívüli foglalkozások, szabadidős 

tevékenységek, szünidei programok); 
- szabadidős foglalkozások (pl. színház- és múzeumlátogatások); 
- a tanulók szociális helyzetének javítása (segély, természetbeni támogatás); 
- a szülőkkel való együttműködés; 
- családlátogatások; 
- szülők és a családok nevelési gondjainak segítése; 
- szülők tájékoztatása a családsegítő és a gyermekjóléti szolgálatokról, szolgáltatásokról. 
 

 

1.10. SNI ellátás 
 

A kiemelt figyelmet igénylő tanulókkal kapcsolatos pedagógiai feladatok 

 

Iskolai nevelő és oktató munkánk egyik alapvető feladata a kiemelt figyelmet igénylő 
tanulók fejlesztése, melynek alapja a tanulók egyéni képességeinek, fejlettségének, 
ismereteinek figyelembe vétele, a differenciálás; valamint különféle egyéni fejlesztő 

módszerek és szervezeti formák alkalmazása a tanítási folyamatban. 
 

Munkánk során kiemelten kezeljük:  
- a sajátos nevelési igényű;  
- a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő; 
- a kiemelten tehetséges; 
- a hátrányos és a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók egyéni fejlesztését. 
-  

A sajátos nevelési igényű tanulók nevelésének-oktatásának elvei 

A sajátos nevelési igényű tanulók esetében is a NAT-ban meghatározott egységes fejlesztési 
feladatokat kell alapul venni. A nevelési-oktatási folyamatot a tanulók lehetőségeihez, 
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korlátaihoz és speciális igényeihez igazodva elsősorban a következő elvek szerint kell 
megszervezni: 

 a feladatok megvalósításához hosszabb idősávokat, tágabb kereteket kell 
megjelölni ott, ahol erre szükség van; 

  igény szerint sajátos, a fogyatékossággal összeegyeztethető tartalmakat, 
követelményeket kell kialakítani és teljesíttetni; 

 - szükség esetén a tanuló számára legmegfelelőbb alternatív kommunikációs 
módszerek és eszközök, alkalmazásának beépítése a nevelés, oktatás 
folyamatába; 

 - az iskola segítő megkülönböztetéssel, egyénileg is támogatja a tanulókat, 
elsősorban az önmagukhoz mért fejlődésüket értékelve; az egyes fogyatékkal 
élő tanulókkal összefüggő feladatokról a Sajátos nevelési igényű tanulók iskolai 
oktatásának tantervi irányelve alapján. 

 

 

A sajátos nevelési igényű és beilleszkedési, tanulási és magatartási nehézséggel küzdő 
tanulók integrált nevelése, oktatása a Budapest XV. Kerületi Károly Róbert Általános 
Iskolában 

 

 

Minden tanulónknak, a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel élő és a sajátos nevelési 
igényű tanulónknak is esélyt kell kapnia a képességei szerinti fejlődésre, a felzárkózásra, 
hátrányaik leküzdésére. Az esélyegyenlőség biztosítása érdekében a tanulási, magatartási és 
beilleszkedési nehézséggel (BTMN) küzdő tanulók és a sajátos nevelési igényű (SNI) tanulók 
együttnevelése, az iskolai integrációs oktatás megvalósítása fontos feladatunk. 
 

Sajátos nevelési igényű tanulók 

A hatályos jogszabályok értelmében sajátos nevelési igényűnek tekinthető az a tanuló, aki a 
szakértői bizottság szakértői véleménye alapján mozgásszervi, érzékszervi, értelmi vagy 
beszédfogyatékos, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, 
autizmus spektrum zavarral vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- 

vagy magatartásszabályozási zavarral) küzd, és mindezek kapcsán különleges bánásmódra 
jogosult.  

 

SNI tanulók fejlesztése 

Csörgő Anett                gyógypedagógus       Rapainé Gábeli Katalin 

10 tanuló                                                            6 BTM tanuló és 8 SNI tanuló 

2-3 óra / fő (1 tanuló kap 5 órát)                    2-3 óra / fő 

egyéni, illetve kiscsoportos fejlesztések 

 

 

„A gyógypedagógus nem tananyagot tanul a tanulóval, hanem valamelyik kevésbé jól 
működő részfunkciót, részfunkciókat próbálja sok-sok érdekes játékkal, egyénre szabott 
feladattípusokkal, feladatlapokkal – a legújabb szakirodalmi ajánlások szerint - korrigálni.” 
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SNI tanulók fejlesztése 

 

Utazó logopédus /EGYMI/: Horpácsi Vanda 

• Heti 14 óra 

• 13 tanuló 

(pöszeség, kevert specifikus fejlődési zavar, artikuláció zavar, iskolai készségek nem 
meghatározott zavara, beszédfogyatékosság, dadogás, beszéd és nyelvfejlődés nem 

meghatározott zavara, hallássérülés) 
- Motivált feladatvégzés 

- Eltérő fejlődés 

 

 

Utazó szurdopedagógus: Sós Ilka 

1 hallássérült tanuló (6.c) 
Heti 2 óra 

(Változó aktivitás és hozzáállás a tanuló részéről, a pedagógus maximális támogatást és 
segítséget adott volna számára.) 

 

 

Utazó mozgásfejlesztő /SOTE/ Erdődi Eszter 2. félév: 
 

7 tanuló 

 Heti 7 óra 

 

 

 
 

 

15%

6%

1%

BTM SNI 2 fő sni 3 fő
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Beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulók 

 

Beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanuló: az a különleges bánásmódot 
igénylő gyermek, tanuló, aki a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján az életkorához 
viszonyítottan jelentősen alulteljesít, társas kapcsolati problémákkal, tanulási, 
magatartásszabályozási hiányosságokkal küzd, közösségbe való beilleszkedése, továbbá 
személyiségfejlődése nehezített vagy sajátos tendenciákat mutat, de nem minősül sajátos 
nevelési igényűnek, 
Fejlesztő pedagógiai ellátás: a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő 
gyermek, tanuló tantárgyi felzárkóztatására és készségfejlesztésére irányuló kötelező 
foglalkozás.  
 

A beilleszkedési, tanulási és magatartási nehézség és a sajátos nevelési igény komplex jelenség, 
a személyiség problémája, amelyben értelmi, érzelmi és akarati tényezők ötvöződnek. A 
pedagógus számára figyelemfelhívó jel, ha a gyermek  
 szórt figyelmű;  
 nehezen tud koncentrálni;  
 gyorsan felejti, és nehezen idézi fel a tanultakat, látottakat;  
 túlmozgásos vagy túlzottan lassú; 
  kézügyessége fejletlen;  
 lassan vált át egyik feladatról a másikra; 
  olvasási, helyesírási, matematikai problémái vannak, 

 

Ha a fentiek alapján felmerül a tanulási nehézség/zavar gyanúja, elengedhetetlen a pedagógiai 
szakszolgálattal való kapcsolat felvétele, vizsgálat kezdeményezése, szakvélemény kérése. 
Az integrációt felvállaló iskola feladata a szakértői bizottságok pszichológusainak, 
gyógypedagógusainak javaslatai alapján, pedagógiai módszerekkel a tanuló támogatása, 
osztályközösségbe történő be-, ill. visszaillesztése és kapcsolatainak javítása, a 
gyógypedagógusok, fejlesztőpedagógusok hatékony közreműködésével. 
 

 

A Nemzeti Alaptanterv alkalmazása mind a sajátos nevelési igényű, mind a tanulási, 
magatartási és beilleszkedési nehézséggel küzdő tanulók iskolai nevelésének, oktatásának, 
fejlesztésének is alapdokumentuma, a benne meghatározott, kiemelt fejlesztési feladatok a 

különleges bánásmódot igénylő tanulókra is érvényesek. Az intézmény pedagógiai 
programjának és helyi tantervének elkészítésekor figyelembe kellett venni 

 a köznevelési törvény,  
  a sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának irányelve előírásait,  
 a helyi sajátosságokat, célkitűzéseket, 
 az integrált oktatásba bekapcsolódó, alapító okiratban meghatározott sajátos 

nevelési igényű csoportok sérülés-specifikus jellemzőit.   
 

 

A Budapest XV. kerületi Károly Róbert Általános Iskola Szakmai alapdokumentumában 
vállalja a mozgásszervi fogyatékos, beszédfogyatékos, halmozottan fogyatékos, autizmus 
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spektrum zavarral, továbbá pszichés fejlődési zavarral élő, enyhe értelmi fogyatékos, 
érzékszervi fogyatékos: hallási, érzékszervi, látási fogyatékkal élő sajátos nevelésű tanulók 
együttnevelését, az érintett tanulók maradéktalan integrálását.  
 

 

 

- Iskolánkban a sajátos nevelési igényű tanulók nevelése, oktatása a többi tanulóval együtt, 
integrált formában folyik. 

- A sajátos nevelési igényű tanulók nevelését-oktatását a 32/2012. (X. 8.) EMMI rendelet 

2. sz. mellékleteként kiadott Sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának 
irányelve alapján szervezzük meg. 

- A sajátos nevelési igényű tanulók a tanítási órákon túl gyógypedagógus vezetésével – 

habilitációs, rehabilitációs fejlesztést szolgáló órakeretben – egyéni fejlesztési terv alapján 
terápiás fejlesztő foglalkozásokon vesznek részt. 

- Iskolánk a sajátos nevelési igényű tanulók neveléséhez-oktatásához igénybe veszi az 
illetékes pedagógiai szakszolgálati, illetve pedagógiai-szakmai szolgáltatást nyújtó 
intézmények szolgáltatásait. 

- A sajátos nevelési igényű tanulók fejlesztéséhez biztosított feltételek: 
o gyógypedagógus végzettségű pedagógus alkalmazása, 
o gyógypedagógus együttműködése a tanulókat tanító pedagógusokkal, 
o a fogyatékosság típusának megfelelően egyéb szakember ( pszichológus, 

logopédus, szurdopedagógus stb. ) alkalmazása 

o az irányelvek figyelembevételével készített eltérő tanterv része az iskola helyi 

tantervének, 
o a fogyatékosság típusának megfelelő tankönyvek, tanulási segédletek, 
o a tanulók képességének megfelelő differenciált foglalkoztatás, 
o a fogyatékos tanulók részére kidolgozott értékelési formák alkalmazása, 
o speciális gyógyászati, valamint tanulást, életvitelt segítő technikai eszközök, 
o képességfejlesztő játékok, eszközök, 
o számítógépek fejlesztő programokkal. 
 

Tanórán kívül: 
 gyógypedagógus vezetésével egyéni fejlesztési terv szerinti foglalkozások 

 gyógypedagógus együttműködése a gyermeket tanító pedagógusokkal, 
 felzárkóztató (egyéni vagy kiscsoportos) foglalkozás, 
 ajánlott a napközi vagy tanulószoba 

 szoros kapcsolattartás a családdal 
 képességfejlesztő játékok, eszközök, programok alkalmazása 

 otthon megoldandó, sikerélményt nyújtó egyéni feladatok, 
 középiskolai továbbtanulás irányítása, segítése.  

 

A beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézségek enyhítését szolgáló tevékenységek 

 

- szoros kapcsolat a helyi óvodai intézményekkel, nevelési tanácsadóval, és gyermekjóléti 
szolgálattal, 

- az egyéni képességekhez igazodó tanórai tanulás megszervezése; 
- felzárkóztató órák, fejlesztő foglalkozások; 
- egyéni foglalkozások; 
- képesség-kibontakoztató felkészítés és integrációs felkészítés; 
- nevelők és a tanulók személyes kapcsolatai; 
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- az iskolai könyvtár, valamint az iskola más létesítményeinek, eszközeinek egyéni vagy 
csoportos használata; 

- a középiskolai továbbtanulás irányítása, segítése; 
- iskolai sportkör, szakkörök; 
- a tanulók szociális helyzetének javítása (segély, természetbeni támogatás); 
- a szülőkkel való együttműködés; 
- családlátogatások; 
- szülők és a családok nevelési gondjainak segítése; 
- szülők tájékoztatása a családsegítő és a gyermekjóléti szolgálatokról, szolgáltatásokról. 
- tanító, szaktanár fejlesztő pedagógus, pszichológus együttműködése 

 

A beilleszkedési, tanulási és magatartásproblémákkal küzdő tanulók fejlesztését: 
a tantárgyi fejlesztés vonatkozásában: szakképzett pedagógusok (tanítók, szaktanárok) 
a készségfejlesztés tekintetében: fejlesztő pedagógusok látják el. 

 

Tanórán kívüli feladat 
 

- fejlesztő foglalkozások a szakértői vélemény alapján (fejlesztőpedagógus, módszerek, 
óraszám), 

- felzárkóztató (egyéni vagy kiscsoportos) foglalkozás, 
- ajánlott a napközi vagy a tanulószoba, 
- a tanulók szabadidejének szervezése (tanórán kívüli foglalkozások, szabadidős 

tevékenységek, szünidei programok); 
- szabadidős foglalkozások (pl. színház- és múzeumlátogatások); 
- középiskolai továbbtanulás irányítása, segítése 

 

BTM tanulók fejlesztése 

Ari Pálma Katalin                                      Vargáné Boros Andrea 
Heti / 7 óra                                                  Heti 10 / 7 óra 

18 tanuló                                                     13 tanuló 
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1.11. Tehetséggondozás, felzárkóztatás, egyéni fejlesztés 
 

A tehetség, képesség kibontakoztatását segítő tevékenység 

 

Hazánk uniós tagságának következtében döntő jelentősége van a tehetséges gyerekek 
fejlesztésének, a velük való foglalkozásnak. A pedagógiának ez sarkalatos kérdése sajátos 
történetiségre tekint vissza: esetenként jobban előtérbe került az „ígéretes” gyerekek iránti 
érdeklődés, máskor inkább háttérbe szorult. 
Ám a szakmát magas színvonalon művelő és a gyerekek iránt elkötelezett pedagógus 
gyakorlatában mindig is jelen volt. 
Gyakran előfordul, hogy a tehetség nem specializáltan, nem egy tantárgyhoz köthetően jelenik 
meg, hanem a gyermek olyan képességekkel rendelkezik, melyek „tantárgyi vetületben”, vagy 
még „azon kívül jelentkeznek”. 
Külön figyelmet érdemelnek a potenciálisan tehetségesek, akik – noha tantárgyi eredményeik 

nem kiválóak – alkotó, kreatív gyerekek. 
A tehetséggondozás és képességfejlesztés a tantárgyi ismeretátadás területén más-más 
absztrakciós szinten komplexitást igényel, és ugyanakkor a tehetséges gyerek – éppúgy, mint 
minden gyerek – melegséggel, biztonságnyújtással, az egyedisége iránti elfogadó érdeklődéssel 
fejleszthető. Az adottságok megfelelő tevékenységekben alakulnak olyan képességekké, 
amelyeknek összességét nevezzük tehetségnek. 
 

Feladat: a megfelelő tevékenységek lehetőségének sokszínű biztosítása. 

 

Iskolánk a 2019/2020. tanévben elnyerte a „Regisztrált Tehetségpont” címet.    
A tehetséggondozás érdekében számos területen és módon kínálunk lehetőséget a tehetségek 
felkutatására, a gondozására.     
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Tehetségnevelés az oktatás különféle területein: 

 a tanítási órákon 

 tanórán kívüli tevékenységek során 

 kiscsoportos foglalkozásokon 

 szakkörökben 

 versenyeken 

 speciális tanfolyamokon 

 táborokban 

 erdei iskolákban 

 hagyományőrző tevékenységek során 

 „Tehetségnapokon” 

 pályázatokon 

 projektnapokon 

 témaheteken 

 

Tanítási óra 

A differenciált képességfejlesztés elsődleges és legfontosabb színtere csoportbontás tudásszint, 
készségszint alapján: 

 nyelvi órán (angol, német) 
 informatika órán 

 

Adott esetben ösztönzően hat a csoportváltás, az elért eredmények alapján.  
 

Szakkörök 

 

Szakkör neve Szakkörvezető 

  

Művészklub, Művészeti szakkör Németh Gábor 
„Ki nevet a végén?” Dávidné Haász Erika 

ÖKO-szakkör Farkas Gábor 
Töprengő Gottfried Györgyné 

Kreatív szakkör dr. Fodor Józsefné 

Tömegsport Klinkóné Kovács Katalin, Rajszki György 

Könyvmoly Ledóné Zeke Anikó 

Mozdulj! Sportkör Molnárné Major Zsuzsanna 
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énekkar Nagy-Király Ildikó 

Játékkuckó Vass Szilvia 

Múltidéző Szűcsné Buczkó Éva 

sakk dr Újszászi Andrásné 

Pántlika zenede Zsótér Andor 
Meseorigami Heim Veronika 

Irány a német nyelvvizsga! Ruttkayné Lukács Mária 

Irány az angol nyelvvizsga! Angol online 

szakkör 
Szabó Anita 

Játéktár Kerekesné Tőrincsi Krisztina 

  

 

 

 

 

Szakkörök: 

 

• Sakkszakkör: Dr. Ujszászi Andrásné 

 A sakk által a logika és a türelem fejlesztése  
• Játéktár: Kerekesné Tőrincsi Krisztina 

 Egymásra figyelés, együttműködés , szabálykövetés fejlesztése, a szabadidő hasznos 
eltöltése 

• Ki nevet a végén? Dávidné Haász Erika 

Játékok, szórakoztató feladatok 

• Könyvmoly: Ledóné Zeke Anikó 

Az olvasás megszerettetése 

• Töprengő: Gottfried Györgyné 

Játékos képességfejlesztés a Tudorka magazin segítségével, érdekességek 
környezetismeret, olvasás és matematika tantárgyakhoz kapcsolódva.  
• Pántlika zenede: Zsótér Andor 
A mesevilágban merültek el, ritmusos játékokat játszottak. 

• Sportkör: Molnárné Major Zsuzsanna 

A vírushelyzet miatt a sportkörök nem működhettek, ezt a levegőn való mozgásos játék 
váltotta fel. 
 

• Művészeti szakkör: Németh Gábor 
Két rajzpályázatra készültek: Kínai-magyar-Panda rajzpályázatra és meseillusztrációs 

pályázatra.  
• Meseorigami: Heim Veronika 

Pályázatokra készülés, finommotorikus mozgás és kreativitás fejlesztése, kalandozás a 
mesék világában. 
• Angol online szakkör: Szabó Anita 

Egyetlen szakkör a felsőben. Angol ismeretek bővítése, online anyagok felhasználása. 
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Zenét tanul 
 

 

Osztály Fő 

1.a 2 

1.b 1 

2.a 12 

2.b 8 

3.a 4 

3.b 5 

4.a 2 

4.b 5 

  

összes 39 

 

 

 

Osztály Fő 

5.a 3 

5.b 3 

6.a 1 

6.b 2 

6.c 2 

7.a 2 

7.b 2 

8.a 2 

8.b 0 

  

összes 17 
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tagozat létszám 

  

alsó tagozat 39 

  

felső tagozat 17 

  

iskola összes 56 

 

Sportol 

 

Osztály Fő 

1.a 5 

1.b 5 

2.a 3 

2.b 2 

3.a 12 

3.b 2 

4.a 10 

4.b 3 

  

Összesen 42 

 

Osztály Fő 

5.a 5 

5.b 2 

6.a 9 

6.b 2 

6.c 4 

7.a 7 

7.b 9 

8.a 4 

8.b 0 

  

Összesen 42 
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tagozat létszám 

  

alsó tagozat 42 

  

felső tagozat 42 

  

iskola összes 84 

 

 

Versenyek, pályázatok 

 

Házi versenyek és pályázatok készítik fel és teszik alkalmassá a diákokat az iskolai, kerületi, 
területi, budapesti, országos, Kárpát -medence szintű tanulmányi versenyekre. 
 

 

 

 
 

 

Iskolánk szülői felajánlásra kapott egy szép régi zongorát. 
A hangszert az aulában helyeztük el, így minden tanuló odaülhetett a zongorához. nem 
korlátoztuk a lehetőségeket, a nap folyamán a szünetekben, tanítás előtt és után 
megcsillogtathatták a diákok zenei tehetségüket. A zongora nagy örömet okozott a 
gyerekeknek, a telefonok nyomkodása helyett játszottak a hangszeren, vagy csodálattal 
hallgatták társaik játékát. Mi ez, ha nem motiváció, tehetségfejlesztés, igazi örömforrás? 
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Felzárkóztatás, egyéni fejlesztés 

 

Pedagógus korrepetálások: 
 

Dr. Fodor Józsefné: 6 óra 

Rózsa Éva Anna: 2 óra (januártól) 
 

 

A legproblémásabb területek: 
- Szókincs 

- Szövegértés 

- Szóbeli és írásbeli kifejezőkészség 

Mindezek nagyban hátráltatják a sikeres tanulást. 
Feladatok: 

- Alapkészségek fejlesztése 

- Tanulási technikák tanítása 

- Munkafegyelem és kötelességtudat növelése (fejlesztése) 
 

Iskolapszichológus: Horváth Dominika / Zombori Zsófia 

 

Konzultációk, gondozások, egyéni fejlesztések 

29 fő: szociometria, közösségfejlesztő foglalkozások, pályaválasztást segítő tevékenység, 
szorongásoldás 

42 fő: önismeret, pozitív énkép, iskolai – tanulási motiváció, tanulási zavar, figyelem, 
koncentráció, feladattudat, keretek és szabályrendszerek kialakítása, szociális 
készségek alkalmazása egyéni és csoportos szinten, magatartászavar, rendezetlen 
családi háttér, válás, gyász, szorongás, agresszió, érzelmi és indulati szabályozás, 
stressz, megküzdési mechanizmusok, nevelési tanácsadás. 

 

Család, csoport: krízistanácsadás, csapatépítés, agresszió és indulatkezelés. 
 

 

Szociális segítő:  Molnár Ditta / Borbáth  Zsuzsanna 

 

Sikeres együttműködés az iskolapszichológussal 
Foglalkozás csoportokkal, osztályokkal: 

- közösségépítés, szociális készségek fejlesztése, osztályon belüli bullying, 
érzékenyítés, egymásra odafigyelés gyakorlása, érzelmek megfogalmazása, 
csapatépítő foglalkozások 

 

Gyermekvédelmi tevékenység: 
Összeköttetés a Család és Gyermekvédelmi Központtal, gyermekvédelmi problémák: 
hiányzás, magatartási problémák, családi elhanyagolás, nevelési nehézségek 
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Tanórákon: 
• Órai differenciálás 

• Korrepetálás 

• A szakértői véleményben jelzett kedvezmény biztosítása: időhosszabbítás, 
eszközhasználat 

• Nagyobb odafigyelés 

• Folyamatos konzultáció a fejlesztőkkel 
• Buzdítás, pozitív visszajelzések, elismerések 

• Feladatok szövegeinek közös értelmezése 

• Lényegkiemelés 

• Tanulópárok 

 

Egész napos iskola: 
• Rugalmasabb rendszer.  

• Szeretik a gyerekek, a szülők és a tanítók is.  
• A tanítópárok könnyebben összedolgoznak egymással, belelátnak egymás és a tanulók 

munkáiba. 
• A nehezebb tantárgyak közé, kimerítőbb munkák után egyszerűbben beiktatható egy-

egy szabadidő, illetve egy-egy lazább tanóra a tanulók igényeihez igazodva.  
• Nagyobb teret ad a felzárkóztatásra, tehetséggondozásra és a gyerekek teljes 

személyiségének fejlesztésére. 
• Korrepetálási és fejlesztési lehetőség délutáni. 

 

 

 

 

 

 

Felzárkóztatás, differenciált fejlesztés 

 

A személyes jelenlét időszakában a felzárkóztatás a munkatervben megjelöltek alapján folyt. 
A digitális időszakban ugyanúgy mint a tanórák, a felzárkóztató, differenciált foglalkozások is 
meg voltak tartva. Több esetben előfordult, hogy a kollegák saját szabadidejükből szerveztek 

online felzárkóztatást az ezt igénylő, esetlegesen nehézséggel küzdő tanulók számára. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

80 

 

BESZÁMOLÓ A 2020/2021. TANÉV NEVELŐ-OKTATÓ MUNKÁJÁRÓL 

 

Felzárkóztatás, korrepetálás 

 

Pedagógus tantárgy osztály 

   

Bognárné Szőllősy Anna matematika 1.a 

Dávidné Haász Erika matematika 4.b 

Dalmadi Attila matematika felső tagozat 
Farkas Gábor természettudomány felső tagozat 
Gárdonyiné Balog Ágota magyar 1.b 

Gottfried Györgyné magyar 3.a 

Heim Verionika matematika 2.a 

Kerekesné Tőrincsi 
Krisztina 

magyar 4.a 

Ledóné Zeke Anikó magyar 4.b 

Magineczné Váradi Éva magyar felső tagozat 
Molnárné Major Zsuzsanna matematika 3.a 

Németh Gábor magyar 3.b 

Orbán Mónika német felső tagozat 
Rózsa Éva Anna magyar 2.b 

Rózsa Ferencné angol felső tagozat 
Ruttkayné Lukács Mária német alsó tagozat 
Schiefnerné Újhelyi Andrea matematika felső tagozat 
Szabó Anita angol alsó tagozat 
dr. Ujszászi Andrásné matematika 2.b 

Vass Szilvia matematika 3.b 

Vágvölgyi Ferenc matematika 4.a 

Zsótér Andor magyar 2.a 

Novák-Tősér Zsuzsanna matematika 1.b 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

81 

 

BESZÁMOLÓ A 2020/2021. TANÉV NEVELŐ-OKTATÓ MUNKÁJÁRÓL 

 

 

1.12. Szakmai munkacsoportok működése 
 

Munkaközösségek, munkacsoportok, tantárgygondozók 

 

 
A Budapest XV. Kerületi Károly Róbert Általános Iskola tantestülete 

 

Munkaközösség Munkaközösség vezetője 

  

Alsó tagozatos munkaközösség 

 

Gárdonyiné Balog Ágota 

  

Osztályfőnöki, sport, egészséges életmód, 
szabadidős munkaközösség 

Szűcsné Buczkó Éva (nyugdíjazását kérte) 
Klinkóné Kovács Katalin 

  

Idegen nyelvi munkaközösség 

 

Ruttkayné Lukács Mária 

  

Természettudományi és reál munkaközösség 

 

Orbán Mónika 

  

Társadalomtudományi és művészeti 
munkaközösség 

Daoudné Farkas Margit 
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Munkacsoportok Vezető, tagok 

  

Önértékelési munkacsoport Bognár Károlyné 

Bognárné Szőllősy Anna 

Gárdonyiné Balog Ágota 

Somogyvári Péter Albertné 

Magineczné Váradi Éva 

Varga Gergely 

Tehetséggondozó munkacsoport Bognárné Szőllősy Anna 

Bognár Károlyné 

Magineczné Váradi Éva 

Ruttkayné Lukács Mária 

Daoudné Farkas Margit 
Schieffnerné Ujhelyi Andrea 

Zsótér Andor 
(Szűcsné Buczkó Éva) 

Mentálhigiénés Munkacsoport 
 

 

 

 

Rapainé Gábeli Katalin 

Csörgő Anett 
dr. Fodor Józsefné 

Somogyvári Péter Albertné 

Jubileumi munkacsoport 

 

 

 

 

Kőszegi Árpád Jánosné 

Bognár Károlyné 

Somogyvári Péter Albertné 

Gárdonyiné Balog Ágota 

Rózsa Ferencné 

Klinkóné Kovács Katalin 

Heim Veronika 

Zsótér Andor 
Lászlóné Gellér Adrienn 

Ludvig Csaba 

dr. Ujszászi Andrásné 

dr. Dévényi Péter 
Deákné Oláh Marianna (elhunyt) 

ÖKO munkacsoport Kőszegi Árpád Jánosné 

Bognár Károlyné 

Somogyvári Péter Albertné 

Klinkóné Kovács Katalin 

Orbán Mónika 

Heim Veronika 

Gárdonyiné Balog Ágota 

Ács Albert 
Salgó Norbert 
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Tantárgycsoport Tantárgygondozók 

  

matematika, környezetismeret Dávidné Haász Erika, Heim Veronika 

  

magyar nyelv és irodalom Gottfried Györgyné 

  

testnevelés Molnárné Major Zsuzsanna 

  

művészet, készségtárgyak Németh Gábor, Gárdonyiné Balog Ágota 

 

 

 

 

Megbízatások 
 

 

Megbízatás Megbízott 
  

intézményvezető 

 

Kőszegi Árpád Jánosné 

intézményvezető helyettes, általános 
helyettes 

Bognár Károlyné 

intézményvezető helyettes 

 

Somogyvári Péterné 

Közalkalmazotti tanács elnöke 

 

Zsótér Andor 

Közalkalmazotti Tanács tagok 

 

Ruttkayné Lukács Mária- Heim Veronika 

Pedagógus Szakszervezet titkára 

 

Zsótér Andor 

Pedagógus Szakszervezet titkár- helyettese 

 

Rózsa Ferencné 

Diákönkormányzat munkáját segítő 
pedagógus 

Klinkóné Kovács Katalin 

Rajszki György 

Gyermekvédelmi koordinátor 
 

Somogyvári Péterné 

Honlap felelős 

 

Bognár Károlyné, Varga Gergely 

Pályázatfigyelő 

 

Tánczos Erzsébet 

Iskolai dekoráció felelős 

 

dr. Fodor Józsefné 

Katasztrófavédelmi koordinátor 
 

Rajszki György 

Jogi szakértő és pályázatfigyelő dr. Dévényi Péter 
 

 

 
 



 

84 

 

BESZÁMOLÓ A 2020/2021. TANÉV NEVELŐ-OKTATÓ MUNKÁJÁRÓL 

 

1.13. Mindennapos testnevelés megvalósulása 
 

 

A pandémia miatt a testnevelés órák többnyire az udvaron voltak megtartva. A sporteszközök 
közül csak a legfontosabbak kerültek használatra. A fertőtlenítésre nagy figyelmet kellett 
fordítani. 
 

 

1.14. Diákönkormányzati tevékenység 
 

A Diákönkormányzat tevékenységi köre az elmúlt tanévben beszűkült. A digitális oktatás során 
szinte lehetetlen volt az eredetileg tervezett programokat tartani. 

Az ÖKO-kommandó tevékenysége kiemelkedő. A tisztasági verseny győzteseinek 
megítélésében nagy segítségére voltak a dökös diákok a bíráló bizottságnak. 
 

 

 

1.15. Tanórán kívüli tevékenységek, egyéb foglalkozások 
 

Osztályok programjai 
 

1.a 

 

• Margitsziget – ismerkedős kirándulás 

• Karácsony, mikulás 

• Dunaparti piknik 

 

1.b 

 

• Játéknap 

• Mikulás 

• Karácsony 

• Könyvajánló 

• Farsang 

• Farsang 

• Gyereknap 

• Gardrób Színház: A herceg és a tündér előadás 1.b, 2.a 

 

 

2.a 

 

• Mikulás 

• Karácsony 

• Halloween parti 

• Állatok világnapja - beöltözés 

• Gardrób Színház: A herceg és a tündér előadás 

• Farsang 

• Valentin nap 
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• Napfogyatkozás nézés 

• Játszóterezés 

2.b 

 

• Halloween 

• Karácsony 

• Mikulás 

• Farsang 

 

3.a 

 

• Osztálykarácsony 

• Mikulás 

• Gyereknapi játékos buli 
• Szülinapok 

 

 

 

3.b 

 

• Mikulás, 
• Karácsony 

• pályaorientációs nap 

• Farsang 

• Fagyozás 

• Kütyünap 

 

4.a 

 

• Rumini online előadás 

• Karácsony 

• Mikulás 

• Farsang 

• Gyereknap 

 

4.b 

 

• Mikulás napi ajándékozás, 
• Karácsony 

• Farsang 

• Gyereknap 

 

5.a 

 

• Karácsony 

• Mikulás 

• Gyereknap 
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5.b 

 

• Pályaorientációs nap – vetélkedő 

• osztálykarácsony: vetélkedő, totó 

• ÖKO-kupa – faliújság készítés, fogalmazás, rajzok 

• ÖKO- karácsonyfa díszek 

• Thezeusz online előadás 

• Játéknap 

 

6.a 

 

• Pályaorientációs nap 

• Mikulás 

• Osztálykarácsony 

• Laserforce 

 

6.b 

 

• Pályaorientációs nap 

• Csapatépítő foglalkozások 

• Mikulás 

• Osztálykarácsony 

• Gyereknap – társasjáték nap 

 

6.c 

 

• Pályaorientációs nap 

• Mikulás 

• Osztálykarácsony 

• Vetélkedők 

• Társasjáték 

 

7.a 

 

• Mikulás 

• Osztálykarácsony 

• Online történelemóra 

• Gyereknap - klubdélután 

• Ballagási műsor 
 

7.b 

 

• Fagyizás 

• Streetworkout Tarpai téri játszótéren (osztályvetélkedő) 
• Mikulás 

• Karácsonyi ajándékozás 

• Online vetélkedő ÖKO-témában 

• Ballagási műsor 
• Gyereknap: Alagi téri játszótér 
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8.a 

 

• Okt. 23. rádiós műsor 
• Mikulás 

• Osztálykarácsony 

• Pályaorientációs nap 

• „Bolondballagás helyett” 

• Ballagás 

 

8.b 

• Osztálykarácsony 

• Pályaorientációs nap 

• Pizzázás – búcsúparti 
 

2. A pedagógiai munka ellenőrzése (külső-belső) tanfelügyelet, minősítés 
eredményei 

 

Tanfelügyeleti látogatást az elmúlt tanévben nem kaptunk. 
Teljes körű, az egész intézményre vonatkozó önértékelést a pandémia miatt nem tudtunk 
végezni. A pedagógusok önértékelő kérdőívét a tantestületi tagok kitöltötték, ezen felül 
készült egy elégedettség mérés is. 

 

 

Az önértékelést támogató munkacsoport feladata a pedagógusok, a vezetői- és az intézményi 

önellenőrzés, önértékelés megtervezése, megszervezése és összefogása. 

Vezetője: Bognár Károlyné – intézményvezető helyettes 

Tagjai: Bognárné Szőllősy Anna – tanító, szaktanácsadó 

 Gárdonyiné Balog Ágota – tanító, munkaközösség-vezető 

 Magineczné Váradi Éva –tanár, szakértő 

 Somogyvári Péter Albertné – intézményvezető helyettes 

 

A tanév elején készített munkaterv teljesítését nagyban befolyásolta az egész tanévet átható 

pandémia, és az azzal kapcsolatos fontos, folyamatos védekezési intézkedések sorozata. 

A tanév elején megterveztük az ellenőrző munkánkat, de a pedagógusok megbetegedése és az 

ebből adódó egyre nagyobb számú helyettesítések ellátása felülírta a számításainkat. 

Egyetlen óralátogatást (Vass Szilvia) sikerült megvalósítanunk, de azon sem a beosztott párja 

vett részt, mivel ő akkor éppen beteg volt. A további teendőket már nem is folytattuk, mert nem 

lett volna szerencsés a papír alapú dokumentumok vizsgálata. 

A járvány elharapózása idején pedig az óralátogatásokat is mellőztük, mert nem szerettük volna 

növelni az egy légtérben tartózkodók létszámát. 
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Így az idei tanév belső ellenőrzési tevékenységéből, sajnos, nem valósítottuk meg a 

pedagógusok önértékelését. 

Szintén mellőztük az intézményvezető negyedik évében esedékes intézményi önértékelést is, 

mert sem a kollégákat, sem a szülőket nem akartuk plusz feladatokkal terhelni, illetve az 

iskolába szülők nem jöhettek be, így nehezen lehetett volna neten keresztül megvalósítani az 

interjút, és egyéb vizsgálódást. 

Arra is gondoltunk, hogy ebben a különleges, zaklatott, kilátástalan világban a szülők és a 

pedagógusok is más megvilágításban látják a helyzetet, így nem kapnánk reális képet az 

intézmény értékelése kapcsán. 

Reméljük, hogy a következő tanévben már eredményesebb munkát tudunk végezni mentesülve 

a járvány miatti kötöttségektől. 

A tanév végén az intézmény vezetője a pedagógusok önértékelő kérdőíve mellett összeállított 

egy elégedettséget mérő kérdőívet. Mindkét kérdőív kiértékelése megtörtént. 

A következő eredmények születtek:  

 

 

 

Elégedettséget mérő kérdőív 

 

Értékelés 

0: nem releváns 

1: egyáltalán nem       2: részben/alig/ritkán, elégséges      

 3: általában igen, de nem mindig /változó-közepes    4: igen/jó/l 
5: kiváló/an-kiemelkedő/en 

 

 Tevékenység értékelés  megjegyzés 

1. Az iskola vezetése folyamatosan 
támogató magatartást tanúsított  

4.7 Indoklás 

.2. Az iskolavezetés minden 
tekintetben segítette a pedagógiai 
munkát 

4.8 Indoklás 

3. Intézményi klíma 

 

 

4.13 Indoklás 

4. Munkakörülmények 

 

 

3.51 Indoklás: pl. elviselhetetlen meleg, 

iskolaépület állaga, nyílászárók stb. 

5. Milyen mértékben lelhető fel az 
összhang a munkaközösségi 
munkaterv és a PP cél-és 
feladatrendszerével 

4.68  

6. Hogyan sikerült megvalósítani 4.15  
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 az 1. és 5. évfolyamon az 
átdolgozott helyi tanterv alapján a 
nevelés-oktatást 

7. Hogyan szolgálta a 
veszélyhelyzeti intézményi 
protokoll a munkavégzést 

4.27 Covid alatt egész osztálylétszámok, 
nem lehetett mindenhol bontani 

8. A GDPR-nak megfelelő 
adatkezelési protokoll 
működtetése 

4.85  

9. A felmerülő problémákkal 
kapcsolatban megkerestem a 

lehető legjobb megoldást 

4.76  

10. Mástól vártam a megoldást 
 

2.36 !!! Ez jó érték! 

11. A munkaközösségi 
foglalkozások hatékonysága 

4.23  

12. Tanulók fejlődésének nyomon 
követése, értékelése 

4.3  

13.. Tanórán kívül vállalt feladataim 
teljesítése 

 

4.28  

14. A munkacsoportok 

tevékenységének ismerete  
3.93  

15. A munkacsoportok munkájában 
való részvétel 

4.26  

16. Az egységes 
követelményrendszer betartása 
nevelőtestület szintjén 

4.13  

17. Az egységes 
követelményrendszer betartatása 
nevelőtestület szintjén 

3.96  

18. Az egységes 
követelményrendszer betartása 
saját részről 

4.41  

19. Az egységes 
követelményrendszer betartatása 
saját részről 

4.06  

20. A kiemelt figyelmet igénylő 
tanulók fejlesztését hogyan 
oldottam meg 

4.17  

21. Tehetséggondozással kapcsolatos 
feladataim 

4.0  

22. A tanulási technikák megtanítása 4.55  

23. Az egyénre szabott fejlesztés 4.18  

24. A lemorzsolódással 
veszélyeztetett tanulók 
érdekében végzett feladataim 
ellátása 

4.15  
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25.. Az ÖKO-programokban való 
részvétel 

4.5  

26. Jubileumi év kapcsán vállalt 
feladatok teljesítése 

3.8  

27. KRÉTA naprakész 
adminisztrációs tevékenység 

4.5  

28. Ügyeleti tevékenység ellátása 4.76  

29. Digitális oktatás megszervezése 
iskolai szinten 

3.64  

29. Digitális oktatás megszervezése, 
lebonyolítása-saját szinten 

4.41  

30. Együttműködés a kollegákkal 4.83  

31. Együttműködés az 
iskolavezetéssel 

4.83.  

32. Együttműködés a szülőkkel 4.82  

33.  Tanításon kívüli 
programok/online 

4.08  

34. Kommunikáció iskolai szinten 4.37  

35. Információáramlás iskolai 
szinten 

4.58  

36. Szervezeti kultúra  4.57  

38. Továbbképzéseken való részvétel 
(akár online) 

4.04  

39. Esélyegyenlőség biztosítása 4.75  

40. Munkafegyelem 4.7  

    

Átlag  4.18  

A következő tanévre tett öt kívánság a munkavégzéssel kapcsolatban 

Összegyűjtött kívánságok. 

 

 1. Teljes tanév kicsattanó egészséggel 
 2. A megfelelő minőségi, szakmai és emberi kapcsolat fenntartása az 

iskolavezetéssel a tanítópárral, a többi kollegával 
 3. Kiváló, minőségi munka végzése 

Folyamatosság, kiegyensúlyozottság, minőség 

 4.Jó minőségű kréta 

 5. Pendrives magnó 

 6.Megfelelő fizetés 

 7. Túlórák fizetése 

 8. Kisebb osztálylétszámok 

 9. Betartható járványügyi intézkedések 

 10. Átláthatóság, részfeladatok pontos leosztása 

 11. A pedagógiai asszisztensek aktívabb bevonása a mindennapi tevékenységbe, 
a nagyobb feladatoknál legyen állandó feladatkötük 

 12.A témahetek valósuljanak meg szakórákon 

 13. Szakórák minőségének emelése 

 14. Kevesebb program 

 15. tantermekben kivetítő, vetítővászon, interaktív tábla 

 16. Tanáriban laptopok töltésére alkalmas konnektorok 
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 17. Ablakok nyithatósága 

 18. Kevesebb helyettesítés, szakszerű idegennyelvi helyettesítés 

 19. Számítógéppark fejlesztése 

 20. Egységes teherviselés 

 21.Tanker részéről „lazább és dinamikusabb” elvárások 

 22. Új, kreatív, fiatalos kollegák 

 23. Kevesebb ügyviteli tevékenység 

 24. Nagyobb hangsúly fektetése az egyéni fejlődésre 

 25.Nyelvi továbbképzéseken való részvétel igénye 

 26.Harmonikus légkör megteremtése az osztályban 

 27. KRÉTA rendszer naprakész vezetése 

 28. Nagyobb hangsúly fektetése saját nyugalmamra 

 29. Épület állaga, klíma!, ventilátor 

 30. Dekorációs anyagok, kényelmes szék 

 31. Számítógépek a könyvtárba 

 32. Jobb minőségű takarítás 

 33. Stabil internet  

 34. Fejlesztő pedagógusok hatékony munkájának növelése miatt egyszemélyes 
fejlesztés biztosítása 

 35. Több „ránk nézést” a felső folyosón 

 „Szeretlek benneteket, de néha nem veszitek figyelembe, mi lenne a leglogikusabb” 

 „ Jelenleg kerek egész minden, maradjon így a következő tanévben is!” 

 

 

 

Név: 
 

 

A pedagógus önértékelő kérdőíve 

A pedagógus neve: 
Kérjük, gondolja végig és értékelje azt, hogy a felsorolt állítások közül melyik milyen 
mértékben igaz. A legördülő menü segítségével válassza a véleményét tükröző értéket 0 és 5 
között, ahol: 
 Szempont Érték 

1. Rendszeresen tájékozódik a szaktárgyára és a pedagógia 
tudományára vonatkozó legújabb eredményekről. 

4.31 

2. Jól ismeri a NAT és a helyi tanterv által támasztott tantárgyi 
követelményeket. 

4.34 

3. Az oktató-nevelő munkához kapcsolódó dokumentációja alapos, 
naprakész, az előírásoknak megfelelő. 

4.33 

4. Színes, változatos, a pedagógiai céloknak megfelelő módszereket 
alkalmaz. 

4.48 

5. Pedagógiai munkájában figyelembe veszi a tanulók előzetes 
tudását, életkori sajátosságait, a környezet lehetőségeit. 

4.86 

6. Pedagógiai munkájában használja a tantárgyi koncentráció 
kínálta lehetőségeket. 

4.72 

7. Pedagógiai munkájában kihasználja a különböző IKT alapú 
oktatási programok nyújtotta lehetőségeket. 

4.07 
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8. Tervezőmunkája igazodik a NAT és a helyi tanterv által 
támasztott tantárgyi követelményekhez. 

4.65 

9. A tehetséges tanulóknak fejlődési lehetőséget biztosít. 4.3 

10. A lemaradó tanulókat korrepetálja. 4.7 

11. Tervezőmunkájában fontos szempont a tanulói tevékenységre 
épülő tanulás. 

4.75 

12. Tervezőmunkája kiterjed az értékelés tervezésére is. 4.92 

13. Pedagógiai munkájában épít a tanulói válaszok, hibák rendszeres 
visszacsatolására. 

4.86 

14. Jó a kapcsolata a diákokkal. 4.65 

15. Pedagógiai munkájára jellemző a példamutatás, a diákok számára 
követhető értékrend átadása. 

4.93 

16. Rendszeresen szervez vonzó, szabadidős programokat a gyerekek 

számára. 
3.74 

17. Értékelése folyamatos, fejlesztő, a tanulók 
személyiségfejlődésére kiterjed. 

4.65 

18. Használja az internet nyújtotta lehetőségeket a tanulás 
támogatásában. 

4.41 

19. Értékelésében, visszacsatolásaiban a fejlesztő cél dominál. 4.89 

20. Ellenőrzése, értékelése következetes, a tantervben előírt 
követelményeknek megfelelő. 

4.75 

21. Teljesíthető követelményeket támaszt. 4.93 

22. A diákok önértékelését a sikeres tanulási folyamat részének 
tekinti. 

4.67 

23. Értékelésében és a követelmények felállításában a tanterv 
nyújtotta lehetőségeken belül figyelembe veszi az egyének és a 
tanulócsoportok sajátosságait. 

4.64 

24. Az értékelések eredményeit beépíti az egyéni és a csoportos 
fejlesztés céljainak, módszereinek kijelölésébe. 

4.65 

25. Az értékelés szempontjait, az elvárásokat mindig előre közli a 
tanulókkal és a szülőkkel. 

4.62 

26. Jó a kapcsolata a szülőkkel. 4.65 

27. Jó a kapcsolata a kollégákkal. 4.73 

28. Gyakran és szívesen vesz részt intézményen belüli vagy kívüli 
szakmai aktivitásokban a nevelő-oktató munkáján túl is. 

3.93 

29. Munkája során érthetően és a pedagógiai céljainak megfelelően 
kommunikál. 

4.56 

30. Határozott, szuggesztív az órákon. 4.59 

31. Nyitott a kollegák visszajelzéseire, szívesen vesz részt szakmai 

vitákban. 
4.4 

32. Nyitott a pedagógiai munkában vele együttműködők 
visszajelzéseire, felhasználja azokat szakmai fejlődése érdekében. 

4.6 

33. Tisztában van önmaga képességeivel, szakmai felkészültségével, 
személyisége sajátosságaival. 

4.6 

34. Pedagógiai munkáját folyamatosan elemzi, értékeli 4.53 

35. A szakterületére vonatkozó legújabb eredményeket beépíti 
pedagógiai gyakorlatába. 

4.3 

36. Szívesen részt vesz innovációban, pályázati feladatokban. 3.33 
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37. Az önálló tanuláshoz biztosítja a megfelelő útmutatókat, 
eszközöket. 

4.64 

38. A tanulói hibákat a tanulói folyamat részeként kezeli, azok 
tapasztalatait beépíti saját pedagógiai gyakorlatába. 

4.72 

39. Tervezőmunkájában figyelembe veszi a vizuális, auditív, verbális 
tanulói típusok sajátosságait. 

4.62 

40. Kihasználja a tananyagban rejlő lehetőségeket a különböző 
tanulási stratégiák kialakítására. 

4.39 

 átlagérték 4.42 

   

 

5= teljesen így van 

4= többségében így van 

3= általában igaz 

2= többnyire nincs így 

1= egyáltalán nem igaz 

0= nincs információja. A „0” megjelölést a kérdőív számított átlagába nem számítjuk bele 

 

 

 

 

 

3. Tantárgyi mérések 

 

 

Országos mérések 
 

 

A 2020/2021. tanévben ismét sor került a miniszteri rendeletben megjelenő országos mérésekre 
6. és 8. évfolyamon. 
Mindkét évfolyamon részt vettünk a tanulók szövegértési és matematikai kompetenciát feltáró 
felmérésben, valamint külön időpontban megtörtént az idegennyelvi mérés német és angol 
nyelvből. 
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Az idegennyelvi mérésekben részt vevő tanulók aránya 

Idegennyelvi csoportok létszámadatai 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pontátlagok és feladatrészek arányai 
 

 

 

Évfolyam!nyelv feladattípus saját iskolai eredmények 

    

6. angol Szövegértés 12 pont 80% 

Hallásértés 13 pont 86% 

    

6. német Szövegértés 7 pont 58% 

 Hallásértés 9 pont 60% 

    

8. angol Szövegértés 15 pont 74% 

 Hallásértés 16 pont 80% 

    

8. német Szövegértés 10 pont 50% 

 Hallásértés 14 pont 70% 

    

 

 

Mivel még nincs országos vagy fővárosi pontátlag, az elmúlt évi mérés kimaradása miatt csak 
a korábbi évek eredményeihez lehet hasonlítani . A nyolc féle elérhető eredménylistában öt 

helyen értünk el 70-80%-os eredményt. 
A három rosszabb eredmény a hatodik évfolyamon szöveg- és hallásértés feladatokból 
született, illetve 8. évfolyamon szövegértésből eredt. Ezt a teljesítményt érdemes lenne 

összevetni a magyar szövegértési felmérés eredményeivel. 
 

Évfolyam Létszám BTM 

 angol német angol német 
     

6. 41fő/72% 16fő/28% 11 fő/27% 6 fő/38% 

     

8. 24fő/59% 17 fő/41% 8 fő/33% 4 fő/24% 

   Az országos átlaghoz képest 
jóval magasabb arány    
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A nem megfelelt, 

vagyis 60%-t el nem érő 
tanulók aránya 

évfolyamonként és nyelvenként 
 

 

A nem megfeleltek aránya esetében egyértelmű összefüggés van a BTM-es státusszal. 
A mérésekkel kapcsolatos összehasonlító elemzést és az Intézkedési tervet az Idegennyelvi 

munkaközösség mellékletben megtalálható beszámolója tartalmazza. 
 

A tanév elején elvégeztük a DIFER méréseket . 
 

DIFER mérés – 1 osztályosok (Diagnosztikus fejlődésvizsgálat) 
Problémás tanulónak kiszűrt: 
• 1.a osztály: 4 tanuló 

• 1.b osztály: 2 tanuló 

Tehetség gyanús: 
• 1.b osztály: 3 tanuló 

Közülük 1 tanuló évet ismétel szülői kérésre 

 

MATALENT matematikai képességmérés 4 évfolyamon 

728 pont vagy e felett teljesített: átütő tehetségfejlődésű tanuló 

Ilyen nincs 
656 pont vagy e felett teljesített: kiemelkedő tehetségfejlődésű tanuló 

Gitta Bernát (4.b) – 672 pont 

Gyurik Lőrinc (4.a) – 666 pont 
570 pont vagy e felett teljesített: tehetségígéret 

Katona István Balázs (4.a) – 605 pont 

Badar Szilver (4.a) – 580 pont 

Kovács Dóra Boglárka (4.b) – 576 pont 

 

8. osztályosok online pályaválasztási mérése (idén először) 
•  

 

Matematika eszközhasználat és szövegértés országos kompetenciamérés 6. és 8. 
évfolyamon (nem sokkal a digitális oktatásból történő visszatérés után) 

(eredmények 2022. februárban) 
 

 

Összegzés: 
A tanulók teljesítménye elfogadható, jó eredményeket értek el. 

A tanulókat évről-évre egyre jobban kell motiválni a még jobb eredmény elérése 
érdekében. 

Évfolyam idegen nyelv létszám %-os arány 

    

    

6. angol 7 fő 18% 

 német 6 fő 50% 

    

8. angol 6 fő 38% 

 német 8 fő 47% 
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3.1. Kompetenciamérés eredményei, az eredményesség növelése érdekében tett 
konkrét lépések 
 

 

Idegennyelvi mérés 6. és 8. évfolyamon (nem sokkal a digitális oktatásból történő 
visszatérés után) 

 

 

 

 A 2019-es elvárásokhoz képest a javuló tendencia angolból megvalósult, németből 
sajnos a tanulók alulmotiváltsága nagyrészt játszott a gyengébb eredményekben. 
 Még mindig magasabb a SNI és a BTM tanulók aránya akár a budapesti, akár az 
országos eddigi átlagokhoz képest. Számukra fokozott gondossággal kell egyéni fejlesztési 
tervet készítenünk. 
 Az alsóbb évfolyamokon kitűzött önálló íráshasználatot nem sikerült teljes mértékben 
elérnünk, a jelenléti oktatásunkban ez kiemelt feladat lesz. 

  A negyedik évfolyamon sikeres volt az on-line versenyekbe való bekapcsolódás, ami 

követendő példa, de életkoruk és gyakorlatlanságuk miatt a jövőben még több segítségre 
szorulnak. 

 Továbbra is reméljük, hogy a magyar nyelvi szövegértési képességek folyamatos 
fejlesztése várhatóan pozitívan befolyásolja az idegennyelvi képességeket. Többféle témában 
kell rövid szövegeket gyakoroltatnunk tanulóinkkal és információkinyerési stratégiákat 
tanítanunk nekik. Több autentikus szöveget kell közvetítenünk a tanulók felé, szorgalmaznunk 
kell a német gyerekújságok megvételét, feldolgozásait, gyakoribbá kell tennünk a 
szókincsversenyeinket. 
 Hallásértésből az eddigi jó gyakorlatot kell folytatni. Az élőszó, a magnó és a 
tankönyvek videói mellett be kell szereznünk hangoskönyveket, amelyekkel nagyon jól lehet 
differenciált foglalkozásokat tartani. A nagyobb évfolyamosok a sikeres külföldi slágerek, azok 
szövegeikkel való ismerkedésük, gyerek színdarabok, internetes oldalak cikkei, interjúi, 
célnyelvi filmek letöltései mind motiválóan hatnak majd nyelvi fejlődésükre. 
 Nagyon szerencsétlenül alakultak a pandémia miatt a felkészülési lehetőségek az 
Országos Mérésre. Nagyon hiányoztak az egyéni visszajelzések, meghallgatások, sajátos 
motivációk. 
Szerencse, hogy a szóbeli középiskolai felvételikre még volt mód, az ottani visszajelzések 
nagyon kedvezőek voltak diákjainkat illetően. 
 

 

 

Szövegértés, matematikai képességek mérése 

 

Az elmúlt évben elmaradt a központi mérés, ezért újabb eredményeket nem ismerünk. Egész 
év folyamán megtörtént a gyakoroltatás. Régebbi mérések feladatbankjából válogattunk, és 
ezeket a feladatokat akár a személyes részvétel, akár az online oktatás idején gyakoroltattuk a 
tanulókkal. 
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3.2. NETFIT mérés 
 

 

Minden érintett tanuló részvételével megtörtént a NETFIT mérés. 
 

NETFIT 
 

A pandémia miatt a távolságtartás figyelembevételével 
Az online oktatás kezdetéig az összes tanulót sikerült felmérni 

Ötödiktől felfelé egyre kevésbé motiváltak a feladatok végrehajtásánál 
Azoknál az osztályoknál, ahol többen sportolnak, jobbak az eredmények 

Az eredmények kialakulásában nagy szerepet játszik a tanulók összetétele, valamint a 
gyerekek testsúlya stb. 

Több tanuló túlsúlyos, ez az eredményeikben is megmutatkozik 

 

 

 

 

 

3.3. Belső mérések eredményei, változások 
 

 A szokásos, immár hagyománnyá vált év eleji és év végi szövegértés és helyesírás felméréseket 
a felső tagozatos osztályokban megírattuk.  
Az eredmények és összehasonlító vizsgálatok eredményei nem relevánsak a digitális oktatás 
fejlesztési lehetőségei miatt. 
A szokásos év végi tantárgyi felmérések kisebb súlyt kaptak, hiszen a digitális oktatás 
következtében nagyobb hangsúlyt fektettek a pedagógusok a hiányok, elmaradások pótlására.  
 

 

 

4. Versenyeredmények 

 

Iskolai tanulmányi versenyek: 

 

 
 Alsó tagozatos versmondó verseny 

 
 Meseillusztrációs verseny 

 
 Ki mit tud? – online produkciók (alsósok nagyobb számban, 1 felsős résztvevő: volt: gitár, 

zongora, tánc, ének, vers, mese, cup song, lovas bemutató) 
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Kerületi versenyek 

 

 

Segítsd az iskoládat :  kétfordulós élő online történelem-műveltségi verseny 

 

7. a osztály: 
Plesz Panni, Fónyad Lili, Ringurál István, Gálik Alexandra és felkészítő tanáruk: Daoudné 

Farkas Margit 

 

IV. helyezés (80.000Ft – IKT eszközök) 
 

 
 

Csokonai Művelődési Központ Képregényíró pályázata: 

Makk Alex 7. a osztály: I. hely 
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Kerületi Önkormányzat novellaíró pályázata 

 

6.a Olasz Ádám - Különdíj 
8.a Sámson Attila is jutalomban részesült 

 

 

 
 

 

 

Környezetvédelmi akadályverseny (élő online) 1.-2. évfolyam: I. hely 

Lukács Mátyás és Pápai Attila (1.b osztály) 
Kárpáti-Balla Hanga és Nagy Nóra (2. a osztály) 

 

 

 
 

 

 

 

 

Kossuth vers- és prózaíró verseny.: 
 

Vers: Nemes Tímea 4.b osztály I. hely 

 

Károly Róbert versmondó verseny: 

 

Oroszi Antónia 1.a osztály I. hely 

Katona Flóra 3.a osztály I. hely 
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Nemzetközi Kenguru Matematika verseny – előző tanévben elmaradt pótlása ősszel, 
idei verseny tavasszal 

 

Nyitrai Gábor Zsombor (2.a) – kerületi I. hely, országos 52. hely 

Várkonyi Ádám (2.a) – kerületi IV. hely 

Fecske Boglárka (2.a) – kerületi VIII. hely 

Kárpáti-Balla Hanga (2.a) – kerületi IX. hely 

 

 

 

 

 

 

Kínai rajzpályázat 
 

26 tanulói munka 
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Babits Kupa területi angol verseny (IV., XIII. és XV. Kerület 8. osztályosai) IV 

helyezés: 
 

Faragó Ivett, Szilágyi Alexandra, Capuani Riccardo (8.b) 
 

 
 

 

Babits Kupa – területi magyar verseny – 8.a osztály: 

 

       Sámson Attila, Kapor Márk, Marosvölgyi Balázs – 12. hely 

       Sípos Hajnalka, Berta Zoé, Balázs Bernadett és felkészítő tanáruk: Szabó Anita – 16. 

hely 

 

 

 

Online ÖKO-vetélkedő – 7.b osztály: IV. hely 

 

 

 

 

HEBE országos történelmi levelező verseny: 

        6.b csapata 21. hely - Dornizs Henrietta, Sárosi Amira,  
                 Szőnyi Tímea, Lopatovszki Ottó (5-6. korosztály). 

7.b csapata 20. hely - Barna Maja, Gyetvai Csilla, Kürti Korina, Petrán Szabolcs (7-12. 

évfolyam) 
 

 

 

Szép Magyar Beszéd – kerületi versenyről az országos döntőbe jutott: Sipos Hajnalka 

(8.a) - A versenyt  országos szinten nem tartották meg 
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Sipos Hajnalka Kazinczy-jelvényt kapott 
 

 
 

 

 

Országos cimbalomverseny: 
 

Kovács Annamária (4.a) I. hely 

Paksy Boglárka (4.a) II. hely 

 

 

Országos német verseny (HEBE): 
 

Paksy Boglárka, Széplaki Enikő (4.a) – I. hely 
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Pályázatok 

 

• Gyermei Iskolatámogató program – I. hely 

 

• 2020/2021-es Európai Unio Iskolagyümölcs és Iskolazöldség-program ÖKO-műhely 
pályázat (Egészséges robotok) – I. hely 

 

• 2020/2021-es Európai Unio Iskolagyümölcs és Iskolazöldség-program Maradj 

egészséges rajzpályázat 
 

• 2020/2021-es Európai Unio Iskolagyümölcs és Iskolazöldség-program Nevelj palántát 
pályázat 

 

 

 

 

 
                               

 

 

 

 
 

 

 

 

 



 

104 

 

BESZÁMOLÓ A 2020/2021. TANÉV NEVELŐ-OKTATÓ MUNKÁJÁRÓL 

Marokházi Levente (5.b) felvételt nyert Rátgéber Kosárlabda Akadémiára 

 

Szalai Lilla (2.a) 

• Szinkronúszás: Orko kupa I. hely 

Monor Delfin kupa II. hely 

• Lovaglás: Jámbor Vilmos emlékverseny csapat I. hely 

egyéni II. hely 

 

Vecseri Bianka (3.a) tenisz 

 

• Kinder Kupa III. hely 

• ZTE Kupa I. hely 

 

 
 

 

 

Marc Emmanuel (3.a) úszás 

 

• XV. DIAPOLO Cikluszáró Verseny  - 50 m gyors VIII. hely 

• Bácsvíz KVSC Kecskemét - X. Aranyhomok Kupa - 50 gyors VI. hely 

• Szalai János Emlékverseny, Százhalombatta - 4x50 m gyors váltó - III. hely 

50 m pillangó - IV. hely 

50 m gyors - X. hely 

• IX. DIAPOLO BVSC Verseny - 50 m pillangó - VI. hely 
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• Molnár Fanni 3.b rocky I.hely 

• Ilcsik Liza (4.a) Országos Ifjúsági Táncverseny II. hely 

 

• Hokky Ábel és Kun Dávid (4.a) Hungary Talent országos hoki verseny I. hely 

 

• Kun Dávid, Iberpaker Domos Zétény (4.a) – Országos Bozsik-kupa II. hely 

 

• Hódos Kristóf 6.a – birkózás országos bajnokság I. és II. hely 

 

• Zsárecz Kristóf 6.c kungfu országos bajnokság 2 kategória I. hely 

 

• Orbán Botond 7.b labdarúgás Országos bajnokság III. hely 

 

• Bunász Gábor 7.b súlyemelés 

• Nyugat-Magyarországi Tini OB – I. hely 

• Férfi Iskolás Országos Bajnokság – II, hely 

• Kelet-Magyarországi Súlyemelő OB – III. hely 
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5. Rendezvények, programok-az intézményi munkatervben foglaltak 
megvalósulása 

5.1. Az iskolaközösség kiemelt rendezvényei 
 

 

 

Témahetek 

 

• Digitális témahét (helyette digitális oktatás) 
• Fenntarthatósági témahét (ősszel és tavasszal) 
• KERT-hét 
• Károly Róbert hét 
• Pénz hét 
Már a rendezvénysorozat előtti hetekben technika órán feladatlapokat oldottak meg a 
tanulók. 
Témákkal: a banki tevékenység, családi pénzgazdálkodás. 
Osztályfőnöki órák keretein belül 
Elmaradt azonban Sánta Balázs banki szakember előadása. 
Tanórákon 

 

 

 

 

 

KERT hét 
 

 

A kimenős programok, nagyobb összejöveteleket igényló programok elmaradtak. 
Az idegennyelvi munkaközösség az órai témákkal vett részt a héthez kapcsolódóan: 

- 2. és 3. évfolyam: állatok témakör szókincshez kapcsolódó feladatlapok 

- 5. évfolyam: a Mi világunk témakör szókincs, kvíz, 
- 6.évfolyam:  olvasott szövegértés feladat:  Making people aware ( Az emberek tudatossá tétele 
a szemétszedés ügyben a Mount Everest-en) 

- 7. évfolyam: Climate change klímaváltozás témaköre, szókincs, hallás utáni értés a 
környezetvédelemről 
 

 

Fenntarthatósági témahét 
 

• Ősszel pótoltuk a 2019/2020-as tanévben elmaradt Fenntarthatósági Témahetet. Kémia, 
biológia, fizika és természetismeret tantárgyakból szakórák keretében a 
hulladékgazdálkodásról tartottak a kollégák a témahéthez kapcsolódó órákat.  

• Kahoot feladatok 

• Online videók, feladatok 

• Olvasmányok 

• Színezők 

• Rajzok 
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Fenntarthatósági témahét / KERT hét a tanórán kívüli digitális oktatás idején 

Kedves Gyerekek! 

„Április 19. és 23. között kerül sor a Fenntarthatósági Témahét lebonyolítására, idén először 
online formában. A héten jelentkezni fogok minden nap apróbb feladatokkal, videókkal. 

Kérlek, dolgozzatok velem!” 

  Első nap a Fenntarthatósági Témahét honlapjának megosztása, ahol online tanórákat 
lehetett megtekinteni.  

  Számoltak még ökológiai lábnyomot 
  Foglalkoztak a Föld népességszám-változásával. 
  A Föld napján egy redmenta teszt várta a tanulókat  
  A felső tagozatból kb. 120 gyereket mozgattak meg ezek a külön feladatok. 
 Az alsó tagozat – reggeli vagy napzáró beszélgetések során foglalkozott a témával. 

 Tanórákon szövegek feldolgozása 

 Rajzolás 

 Természetfilmek 

 Természetvédelem 

 Játékos feladatok 

 Játékok 

 Kvíz naponta 

 Kahoot feladatok a témából naponta (verseny) 
 A Föld népessége 

 Föld teszt 
 Ökológiai lábnyom 

 Globális felmelegedés 

 Digitális lábnyom - informatika 

 Ember és természet – etika 

 Szövegértés: A Szilas-tó - magyar 

 Az év állatai – informatika 

 Az év élőlényei – vizuális kultúra 

 7. osztály: Amazónia erdeinek élővilága – földrajz 

 Globális problémák – biológia 

 Megújuló energiaforrások és a Föld bolygó jellemzői – fizika 

 A környezet szakszókincse – idegennyelv 

 Természeti témájú művek – ének-zene 

 Osztályfőnökök feladatai: érdekes, játékos kérdőívek, vetélkedők, totók  
 

 

Károly Róbert hét 
 

Kerületi vers- és prózamondó verseny online megszervezése 
 - alsó tagozat: nagyon sok szerepló 

 - felső tagozat: mindössze 11 versenyző 

Netes feladatok Károly Róberttel kapcsolatban 
  - informatika és történelem órákon:  
1-2 oldalas képes plakát készítése Károly Róbert királyról, aki a névadónk. 
 Témák:  

• életrajza;  
• koronázásai; 
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• esküvője; 
• rozgonyi csata Csák Máté kiskirállyal;  
• visegrádi királytalálkozó - visegrádi vár-panoptikum róla; 
• játékok: sakk;  
• fia Nagy Lajos, mint lovag király. 

 

Jubileumi év 

 

        
 

 

 

 

 

2021-ben az iskola a 60 éves születésnapját ünnepli. Számos tervünk és elképzelésünk volt a 
jubileummal kapcsolatban, amit a pandémia felülírt. 
Néhány programunk elmaradt, összességében azonban az eddigi tervek nagy része 
magvalósulhatott: 
 

 

 Anyaggyűjtés 

 régi diákok, szülők, pedagógusok, iskolai dolgozók megkeresése (személyesen, online) 
 beszámolók, visszaemlékezések készítése 

 régi tárgyak felkutatása a pincében 

 régi naplók, úttörő albumok, egyéb kincsek gyűjtése, rendszerezése 

 régi fotók keresése 

 kiállítás készítése 
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Könyvtár 

 

• Részleges nyitva tartás 

• Könyvtárhasználati órák, foglalkozások, rendezvények nem voltak 

• A március óta kint lévő könyvek visszavétele 

• Régi tankönyvek selejtezése 

• Kiállítások: A népmese napja 

• Aradi vértanúk 

• Október 23. 
• Advent 

• Mikulás 

• Karácsony 

• Könyvek ajánlása 

• A magyar kultúra napja 

• ÖKO kvízkérdések összeállítása 
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Iskolai megemlékezések, rendezvények, ünnepélyek, ünnepek 

 

A 2020/2021. tanévben nagy tömeget fogadó rendezvényt nem tarthattunk. A tanévnyitó 
és a tanévzáró ünnepély a megszokottól eltérő formában történt: iskolarádión keresztül. 

A nemzeti ünnepekről, a jeles napokról online formában emlékeztünk meg. 
A pandémia miatt legfőképpen osztálykeretben, illetve online kerültek megrendezésre a 

különböző események. 
 

 

• Tanévnyitó - iskolarádión 

• Az elsősök személyes köszöntése 

• A magyar diáksport napja (szeptember) – testnevelés órák keretében 

• Pályaválasztási nap – csak az iskolán belül 
• Fenntarthatósági témahét tanórákon 

• A zene világnapja iskolarádió 

• Állatok világnapja 

• Okt. 23 – iskolarádió 

• Halloween 

• Szent Márton nap 

• A magyar nyelv napja - iskolarádió 

• Alsós könyvajánló 

• Mikulás és karácsony 

• A magyar kultúra napja 

• Március 15. – online közösségi nevelés órákon   
 

Dokumentum vagy prezentáció készítése az 1848. március 15-i ünnepről. 
 

1. Ha engedik a szülők, párban, vagy családdal keressen fel a lakóhelyén az ünneppel 
kapcsolatos emlékhelyeket és készítsen róla képeket, tegye be a dokumentumba! Írja le, 
hogy mit ábrázol az az emlékhely, mi van ott! Ha nem tud elmenni, akkor interneten 
keressen róla képet és onnan szúrja be!  
2. Online térképen keressen utcákat, amik a márciusi ifjakról vannak elnevezve pl. Jókai 
Mór, Irinyi József, Vasvári Pál, Petőfi Sándor. Tegye be azt is a dokumentumba! 
Válasszon ki közülük néhányat és írja le, hogy mi volt a szerepük a forradalomban! 
3. Rajzoljon Paintben kokárdát! Itt is nagyon jó munkák születtek. 
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• Technika óra – kokárda, történelem óra – filmek, informatika – keresés, elmenés 

• Húsvét – online, osztályfőnöki és technika órák keretein belül 
• Költészet napja – osztálykeretben 

• Anyák napja online 

• Nemzeti összetartozás napja – iskolarádió 

• Gyereknap 

• Ballagás 

• Évzáró – iskolarádión 

• Farsang – osztály szinten 

• Osztály mikulás 

• Osztály karácsony 

• ÖKO díszek, ÖKO karácsonyfa 

• Interaktív online színházlátogatások 

• ÖKO kupa, ÖKO faliújság 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A ballagási ünnepély megszervezése a járványügyi szabályoknak megfelelően történt. 
2021. június 15-én az iskola udvarán maximált vendég létszámmal zajlott. Tanulónként 4 
fő jöhetett be az udvarra maszkban, a megfelelő távoltartással vehettek részt az ünnepélyen. 
A búcsúztató hetedik osztályos tanulókon kívül több osztály nem volt jelen.  
A ballagási ünnepséget a két hetedikes osztályfőnök, Klinkóné Kovács Katalin és Daoudné 
Farkas Margit szervezték. A nyolcadikos tanulók tablóképeit és a ballagásról készült 
felvételeket a tavalyi évhez hasonlóan Ludvig Csaba pedagógiai asszisztens készítette el. A 
ballagási ünnepség előkészítésében minden technikai dolgozó kivette a részét. 

 

 



 

112 

 

BESZÁMOLÓ A 2020/2021. TANÉV NEVELŐ-OKTATÓ MUNKÁJÁRÓL 

 
 



 

113 

 

BESZÁMOLÓ A 2020/2021. TANÉV NEVELŐ-OKTATÓ MUNKÁJÁRÓL 

 
 

 

 
 

 

5.2. A tantestület szakmai és közösségi rendezvényei 
 

A pandémia miatt túlnyomórészt online történtek az értekezletek és a különböző 
megbeszélések. A tervezett jubileumi tantestületi tanulmányút elmaradt. 
Munkaértekezleteket tartottunk többek között a tehetséggondozás, a fenntarthatóság 
témakörében.  
Az alsós munkaközösség javaslatára 2021. június 28-án munkaértekezlet formájában gondoltuk 
át a munkaközösségek átszervezésének lehetőségét, módját, értelmét. Mivel az intézményben 
limitált a működő munkaközösségek száma (5 mk.), és több munkaközösség nem szervezhető, 
felvetődött, hogy az alsós munkaközösség igen nagyszámú, és a tanulók több mint a felét érinti 
a tevékenysége.  
Rendkívül hasznos értekezés folyt az átszervezés lehetőségeiről. Minden munkaközösség 
összegyűjtötte a feladatait, majd megkerestük a közös pontokat. Az összevetés eredménye: az 
osztályfőnöki munkaközösség feladatköre átcsoportosítható, így a nevelőtestület döntése 
értelmében a következő tanévtől megmarad az öt munkaközösség, ám más felosztásban: Alsó 
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tagozatos humán és reál, felső tagozatos humán és reál és az egész iskola tevékenységkörét 
átölelő, az intézmény prioritását jelentő idegen nyelvi munkaközösség. Az újonnan alakult 
munkaközösségek megválasztották, vagy feladatköréban megerősítették vezetőiket. 
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5.3. Az iskola által szervezett nyári táborok, erdei iskola 
 

A pandémia miatt az idén nem szerveztünk sem tábort, sem erdei iskolát. 
 

6. Környezetvédelmi tevékenység 

 

A pandémia ellenére kiemelkedően működött az intézmény ÖKO-programja 

 

 
.  
ÖKO-iskolához méltón igyekeztünk a tanulók szemléletét formálni. Ügyeltünk környezetünk 
tisztaságára, szelektíven gyűjtöttük a szemetet, fákat, egyéb növényeket, virágokat ültettünk. 
Fűszerkertet és zöldséges kertet hoztunk létre, melyet a tanulók gondoztak. Virágokat ültettünk 
a bejárathoz is, hogy az intézménybe belépve már szép környezet várja a tanulókat és az iskola 
dolgozóit. Rovarhotelt, süniházat, madáretetőket készítettünk. ÖKO-vándorkupát nyerhettek el 
a tisztasági verseny győztes osztályai. Igyekeztünk spórolni az energiával, kevesebb villanyt 
használtunk. A pandémia miatt a vízfogyasztásunk is kevesebb volt. Környezetvédelmi 
témában többször is pályáztunk, ahol több esetben első díjat hoztunk el. A diákönkormányzat 
tagjaiból megalakítottuk a Tisztasági kommandót, akik nem csak odafigyeltek a 
környezetvédelemre, de segítettek az ÖKO-kupa odaítélésében. A tanórákon és a tanórán kívüli 
foglalkozásokon számos módon közelítettünk a környezetvédelem, a fenntarthatóságra nevelés, 
a környezeti és egészséges életmódra nevelés felé. A tanulóink és a kollegák egy része gyalog 
vagy kerékpárral közlekedik. Szükségessé vált a kerékpártárolónk bővítése. (nyári projekt) 

Karácsonykor ÖKO karácsonyfát is állítottunk. Igyekeztünk környezetbarát termékeket 
használni, műanyag zacskók helyett textil szalvétát kértünk a gyerekektől. 
Sajnos, a pandémia miatt általánosan sok hulladék keletkezett (szájmaszkok, flakonok), de ezek 

nem károsították a közvetlen környezetünket. 
A területi képviselőnk, egyben intézményi tanácsunk elnöke a kerületi önkormányzattal 
együttműködve szív alakú kupakgyűjtőt helyeztetett ki az iskola elé. Szinte naponta megtelik a 
gyűjtő. 
 

 

 

 

Az iskola valamennyi dolgozója – jó gazda módjára -a magáénak tekinti az iskolát. A 
karbantartó és kertész kollegák a munkaköri feladataikon kívül kreatív ötletekkel és ezek 
megvalósításával segítik a környezetvédelmi nevelést. A takarító munkatársak óriási harcot 
vívnak a járvánnyal. Folyamatos fertőtlenítés és takarítás történik reggel 6: 00 órától a 
szünetekben, az egymást váltó csoportok után és természetesen a tanítás befejeztével. Az iskolai 
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szünetekben mindenre kiterjedő általános nagytakarítás jellemző. Az elmúlt tanévben a magas 
számú megbetegedések miatt a honvédség is végzett teljes körű fertőtlenítést. 
Komposztáló található az iskola kertjében, folyamatosan gyűjtjük az elemeket. A kicsiknél az 
1.b-ben csodálatos aquvarium található. 
Környezeti nevelési programunk nem csak a tanítási órákon, hanem a KERT hét és a 
fenntarthatósági témahét keretében is számos érdekes programmal bővül. Ebben az évben 
leginkább online csatornákon keresztül történt a programok levezénylése. Számos gyönyörű 
rajz, festmény készült, melyet a tanulók online küldtek el. 
Kiemelt pályázaton vettünk részt, amit a Magyar-Kínai Kulturális Egyesület hirdetett meg: 

PANDA-KÍNA címen. 26 értékes alkotással neveztünk be, az eredményhirdetésre azonban a 
járványügyi korlátozások miatt csak ősszel kerülhet sor. 
Az étkezést biztosító főzőkonyhával és a büfé vezetőjével rendszeresen megbeszéljük a 
tapasztalatokat az egészséges, jó tápértékű étkezés biztosítása érdekében. A szülőktől, diákoktól 
is véleményt kérünk az étkezés minőségével kapcsolatban.  

Az ökológiai szemlélet mindennapjaink része. Ezt mutatja, hogy szépül az iskola környezete, 
szelektíven gyűjtjük a szemetet, ügyelünk a villamos áram és a víz takarékos fogyasztására. 
Népszerűsítjük a csomagolásmentes termékeket, előnyben részesítjük az újrahasznosított 
anyagokat. Szakórákon, osztályfőnöki órákon konkrét jelenségekkel foglalkoztunk.  
 

 

 

Az egészséges életmód fenntartásához és kialakításához feltétlenül fontos a mozgás. Sajnos, a 

pandémia miatt a tanulók mozgásigényének kielégítése nem lehetett megfelelő. Csakúgy, mint 

az éneklés, mely nagyon hiányzott a tanulók éltéből. A számos korlátozás nagyon 

megnehezítette az életünket. Minden korlátozás ellenére igyekeztünk feszültség és 
szorongásmentes légkört biztosítani. Ebben nagy segítséget jelentett számunkra az iskola 
pszichológusa, a szociális hálózat és az iskolaorvosi szolgálat szakembereinek támogató 
magatartása. 
A pandémia ellenére online szerveztük meg a Környezetvédelmi és a Fenntarthatósági 
témahetek eseményeit. A munkatervben megjelölt egészségneveléssel, fenntarthatósággal 
kapcsolatos feladatainkat a járványügyi korlátozások figyelembe vételével legalább 80%-ban 

sikerült teljesíteni. 
A rendkívüli helyzet ellenére több pályázaton, versenyen vettünk részt. 
Nemes Timea 4. b osztályos tanulónk saját verssel kerületi első helyezést ért el, melynek témája 
tükrözi a környezetvédelemmel, a természetes és mesterségesen épített világgal való 
felelősségteljes  kapcsolatok fontosságát.  
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Nemes Timea: Tanulság az őzikéről 
 

 

 

 
 

Börzsönyi erdő mélyén lakik egy kis őz család, 
velük él legkisebb is, kinek neve: Csanád 

Októberi túra napon arra jár az Ősz család, 
ott is a legkisebb fiú neve: Csanád 

Ősz Csanád már kicsit nagyobb, mint őz Csanád. 
Ezért tudja, hogy nem mehet messze onnan, ahol sétál a 

család. 
A szülők menhelyre vinnék, de Csanád felkiált: 
Állj! Ezt nem szabad, meg ne fogd az őzgidát! 

Nem szabad, mert elpusztulhat! Hidd el itt lesz érte a család! 
Hamarosan így is történt, s boldog lett mindkét Csanád. 

Te is tanuld meg jó barát, hogy kiránduláskor ne fogd meg 
az őzgidát! 

. 
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• ÖKO-kupa 

• Bambíni a kertben – kiállítás 

• Világnapok (takarítási, autómentes, ne vásárolj semmit) 
• Szelektív hulladékgyűjtés 

• Madáretetők, rovarhotel, sün-ház 

• Egészséges táplálkozás – zöldség-gyümölcs a diákoknak 

• Környezetvédelem 

• Tiszta, esztétikus környezet, igényesség 

• Online oktatócsomag feldolgozása (8.b) 
• Szept. takarítási világnap – (osztálykeretek között) 
• Autómentes világnap (osztályfőnöki órák) 
• Ne vásárolj semmit világnap (osztályfőnöki órák) 
• Technika órán környezetbarát és újrahasznosítható anyagokból halloween és Szent 

Márton napi dekorációk 
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                      Az ültető brigád                                                         Az ültetés 

 

 
A fűszerkert 
 

 

 
                                                                                         

                                          Sünpanzió      A lakó 
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                       Csigabiga gyere ki!                                                                Rovarhotel 

                                
 

Illegális lakhelyfoglalás 

 

                  
 

                                                     Vendégségben 
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ÖKO kupa – 1.b, 2.a, 2.b, 3.b, 8.b 

             
 

                                                                      ÖKOKUPA 

 

 

                        
 

                                                                                                            ÖKOKUPA 

Madáretető 
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7. Egészségnevelés, prevenció 

 

Tanuló balesetek megelőzésére megelőzésére tett intézkedések 
 

 

Ebben az évben, csakúgy, mint az elmúlt évben is a fő feladat a pandémia okán kialakult helyzet 
megfelelő és szakszerű kezelése, a megelőző higiéniás és védő-óvó intézkedések megtétele. A 
miniszteri utasítások alapján sajátos eljárásrendet dolgoztunk ki az összes partner tekintetében. 
Az alkalmazotti közösség részére külön értekezleteket, megbeszéléseket tartottunk. A technikai 
munkatársak számára intézményvezetői utasításban is megfogalmaztuk a teendőket.  
A tanév előkészítésekor az alkalmazotti közösség balesetvédelmi és tűzvédelmi oktatásban 
részesült, melyet pótlólag az új kollegák belépésével is meg kellett szervezni. 
Az első tanítási napon a tanulók is balesetvédelmi és tűzvédelmi oktatásban részesültek, és az 
év elején tűzriadó próbát is tartottunk. 
A folyamatos fertőtlenítőszerekkel történő fertőtlenítés, a takarítás, a maszkviselet, a 
hőmérőzés és a rendszeres, folyamatos kézmosás, kézfertőtlenítés sem volt elegendő, többen a 
kollegák és a tanulók közül is elkapták a vírust. Voltak súlyosabb időszakok, amikor vagy 
rendkívüli szünetet, vagy digitális oktatás elrendelését voltunk kénytelenek kérvényezni. A 
miniszteri utasításoknak megfelelően folyamatosan újra és újra megerősítettük a járványügyi 
intézkedéseket. A közel négyszáz tanuló részére új kapukat nyitottunk a be- és hazamenetel 

alkalmával (a tömeg elkerülése érdekében). A két igazgatóhelyettes a kapuknál minden reggel 
felügyelte a bejövetelt, segítve ezzel az ügyeletesek munkáját. 
Nehezítette az amúgy is nehéz helyzetet, hogy csatornaépítési munkálatok miatt a buszokat a 

Bogáncs utcára terelték. A forgalom megnövekedése miatt veszélyessé vált a gyerekek számára 
a közlekedés. Az iskola vezetője, valamint az önkormányzati Közterület felügyelet és a 
Polgárőrség által biztosított reggeli és részben délutáni felügyelet tompította a veszélyt. 
Ezzel együtt az intézmény vezetője levélben kérte a XV. Kerületi Önkormányzat, valamint a 
Fővárosi Önkormányzat vezetőjét zebra, esetleg egy jelzőlámpa kitelepítésére. Sajnos mindkét 
esetben nemleges választ kaptunk.  
Intézkedések a pandémiával kapcsolatban: 
 

 Folyamatos tájékoztatás és elrendelés 

 A tanulók beléptetésének szabályrendszere 

 A tanulók közlekedésének segítése (elterelések, veszélyforrások) 
 Belépésre jogosult személyek meghatározása 

 A szülői személyes jelenlét tilalma 

 Portai űrlap kitöltésének kötelezettsége 

 Figyelemfelkeltő táblák kihelyezése 

 Gyakori kézmosás, fertőtlenítés, belépéskor lázmérés 

 Saját környezet tisztántartása 

 Kuka használati szabályok 

 Szelektív hulladékgyűjtés 

 A be-és hazemenetelhez több kapu biztosítása 

 A megfelelő távolságtartás- felfestések a közös tereken 

 Elkülönítő helyiség kijelölése 

 Köhögési- tüsszentési protokoll 
 Beteg tanuló, iskolai dolgozó intézménybe való belépésének tilalma 
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 Betegségből gyógyultan visszatérők igazolási kötelezettsége 

 Karantén szabályok 

 Fenntartóval, iskolaorvosi szolgálattal való állandó kapcsolata 

 Teszteléssel kapcsolatos intézkedések (saját szervezésben tesztelés kérése) 
 A fenntartó által elrendelt illetve javasolt intézkedések folyamatos figyelemmel 

kísérése, betartása és betartatása 

 
Egészségnevelés 

 

 

 
 

• A tanulók igényességre nevelése, szoktatása 

• A környezet tisztán tartása 

• Napi szinten esznek a gyerekek gyümölcsöt (iskolagyümölcs akció) 
• Mindennapos testnevelés, testmozgás 

• Játszótér 
• Gyakori levegőzés 

• A helyes táplálkozás ismérvei  

• Biológia-egészségtan óra 

• Természettudomány / természetismeret óra 

• Osztályfőnöki órák kötelező témája 

• Pandémia idején a maszk használata, a rendszeres kézmosás mindennapos téma volt, 
amit a diákok többnyire be is tartottak. 
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Szabad levegőn 
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8. Gyermekvédelem 

 

Gyermekvédelem 

 

Az iskolai környezet jellemzői, problémái gyermekvédelem területén 

 

Szociális problémák, deviancia, jelzések a gyermekvédelmi szolgálat felé 

 

Prevenciós munka 

 

 

 
 

Az iskolai gyermekvédelmi tevékenység három fő feladata:  
 A tanuló fejlődését veszélyeztető okok megelőzése, feltárása és megszüntetése. Ez csak közös, 
összefogáson alapuló munka eredménye lehet. A köznevelés valamennyi szereplőjének 
együttes odafigyelésére van szükség, de elsődlegesen az osztályt tanító pedagógus feltáró 
tevékenysége a legcélravezetőbb.  
Intézményünkben napi feladat az összefogáson alapuló gyermekvédelmi tevékenység.  
Sajnos van olyan diákunk, aki néhány napnyi iskolába járás után egész évben folyamatosan 

igazolatlanul hiányzott. A jogszabályi előírásoknak megfelelően jártunk el csakúgy, mint a 
többi hiányzó tanuló – elsődlegesen igazolt hiányzásai esetén. 
A 2020/2021-es tanév már a második volt, amit beárnyékolt a covid-19 járvány. Ez sok 

szempontból nagyon megterhelő volt a családok, a tanulók és a kollegák számára. Mindenkinek 
fokozottan kellett figyelni a környezetére, hogy megelőzzük a problémákat, illetve, ha az már 
bekövetkezett, segítséget tudjunk nyújtani. Két csodálatos szakembert kaptunk ebben a 

tanévben, akik rengeteget segítettek nekünk a nehéz helyzetben: Zombori Zsófia 
iskolapszichológust és Borbáth Zsuzsanna szociális segítőt, a FIÓKA Gyermekjóléti Szolgálat 
munkatársát. Ők mindketten szívvel-lélekkel végezték a dolgukat, segítettek, ahol szükség volt 
rájuk, legyen a bajbajutott akár gyermek, akár felnőtt. Rendszeresen konzultáltunk egymással, 
mindig keresték a megoldást minden helyzetben. A digitális oktatás ideje alatt is rendelkezésre 
álltak. Volt, amikor egyéni segítségnyújtásra volt szükség, de több ízben tartottak 
csoportterápiás foglalkozásokat. Ebben a tanévben két alsó tagozatos osztályban került erre sor, 
de a tervek szerint a jövő tanévben a kör kibővítésével folytatni fogják a megkezdett munkát. 
Amikor egy-egy esetben külső segítségre volt szükségünk, akkor is tudtuk, hogy számíthatunk 
rájuk, utánajártak a lehetséges megoldásnak. Lelkiismeretes munkájukért köszönet illeti 
mindkettőjüket. 
 

A részletes beszámoló a gyermekvédelmi munkáról a mellékletekben megtalálható. 
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 1.a 1.b 2.a 2.b 3.a 3.b 4.a 4.b Összes 

Iskolában 
étkezik 

23 20 26 24 23 26 22 19 183 

Étkezési 
probléma 

1 3 2 2 1 1 1 0 11 

 

 

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

Összes 

Iskolában 
étkezik 

10 9 6 4 2 10 5 5 3 

 

 

54 

Étkezési 
probléma 

0 2 0 0 3 2 0 3 3 

 

 

13 

 

 

 

 

 

 

 

Tagozat Létszám Étkezési probléma 

   

Alsó tagozat 183 11 

   

Felső tagozat 54 13 

   

Iskola összes 237 24 

 

 

 

 

A tanulók 64 százaléka étkezik az iskolában 
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9.Pályaválasztás tapasztalatai, eredményei, továbbtanulási mutatók 

 

Pályaválasztási tevékenység 

 
A tanévkezdő rendeletben meghatározott határidők betartásával időre megtörtént a nyolcadik 
évfolyamos tanulók középiskolai beiskolázásával kapcsolatos eljárás. 
2020. szeptember 24-én online került megrendezésre a pályaorientációs nap. 
Ebben a tanévben is volt lehetőség a nyolcadikos diákoknak próbafelvételi írására 
matematikából és magyarból. Reménykeltő eredmények is születtek. 
A továbbtanulási mutatók a következők: 
 

Osztály Összes 
létszám 

Gimnáziumba 
jelentkezett 

Szakgimnáziumba 

jelentkezett 

Szakközépiskolába 

jelentkezett 

     

8.a 22 /100% 10 /45% 12 /55% 0 

     

8.b 19 /100% 3 /16% 15 /79% 1 /5% 

     

Összes 41 /100% 13 /32% 27 /66% 1 /2% 

 

 

A szokásos élő, személyes részvétellel történő bemutatkozás helyett online mutatkoztak be a 

középiskolák. 
 

 

 

 
Pályaválasztási tevékenység 

 

• Teljes 8 éves folyamat az előkészítés 

• Osztályfőnöki órák, egyéb foglalkozások 

• Szeptember 24. pályaorientációs nap (csak az iskolán belül) 
• Alsó tagozat: film a foglalkozásokról, feladatlapok, játékos rejtvények, Amerikából 

jöttem, színezős feladatok. 
• 5-7. évfolyam: filmek a foglalkozásokról, pályák bemutatása, feladatlapok, játékos 

feladatok 

• 6.a osztály: ismerkedés az iskolában előforduló foglalkozásokkal 
• 8. évfolyam: OH pályaorientációs kérdőív kitöltése, ismerkedés a felvételi 

feladatlapokkal, elvárásokkal, továbbtanulási tudnivalók 

 

Feladatok: 

 

• Próbafelvételi matematika és magyar 
• Pályaorientációs nap: 8. osztályosok online pályaválasztási kérdőív 

• Középiskolai börzék (pandémia) 
• Ősszel továbbtanulási fórum – középiskolák meghívása (nem volt) 
• Folyamatos email reklámok – továbbítás 

• Próba felvételi írása magyarból és matematikából 
• Iskolai felvételi előkészítő 
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• Központi írásbeli felvételik 

• Továbbtanulási lapok kitöltése, továbbítása 

• Írásbeli, szóbeli felvételik, elbeszélgetések 

• Továbbtanulási sorrendek módosítása 

• Kiértesítés a felvételekről / elutasításokról 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

133 

 

BESZÁMOLÓ A 2020/2021. TANÉV NEVELŐ-OKTATÓ MUNKÁJÁRÓL 

III. Az intézmény kapcsolatrendszere 

1. Szülőkkel való kapcsolattartás 
Évek óta kiváló a szülői házzal való kapcsolat. Bár a szülők személyesen az iskolát nem 
látogathatták, telefonon, e-maileken, facebook csoportokon, a KRÉTA rendszeren keresztül a 
kollegák folyamatosan tartották a kapcsolatot a szülőkkel. 
Az aktuális eseményekről folyamatosan hírt adtunk a honlapon keresztül, a szokásos módon-

hirdetőtáblán,- szükség esetén levélben értesítettük a szülőket a legfontosabb tudnivalókról. 
A szülői választmány elnökével folyamatosan megtárgyaltuk az iskola életével kapcsolatos 
eseményeket, valamint szoros együttműködés alakult ki az intézményi tanács tagjával. 
Miután a szülők nem jöhettek be az épületbe, ezért, és a gyerekek biztonsága érdekében- busz 

forgalom elterelés- az intézményvezető reggelente a kapuknál várta a tanulókat. Így biztosítva 
volt a szülőkkel való személyes találkozás az esetleges fontos, halasztást nem tűrő problémák 
megbeszélése érdekében. Ez a gyakorlat különleges” bensőséges” kapcsolatot eredményezett a 
szülőkkel.  

2. Szakmai együttműködés civil szervezetekkel, egymással, más 
intézményekkel 

 

 Külsős partnereink a következők: 
 

Az általános iskolai - az alapító okiratban meghatározott – feladatainak zavartalan és magas 
szintű ellátása érdekében kerületi, illetve budapesti (országos) intézményekkel tartunk fenn 
rendszeres kapcsolatot: 

 

 

Folyamatos együttműködés jellemzi az iskola és a TERKE – Tegyünk Együtt 
Rákospalotáért Közhasznú Egyesület kapcsolatát. A környezet szépítése, tisztántartása 
érdekében igyekszünk közösen fellépni. Szerettük volna elérni, hogy a Bogáncs utcában az ide 
terelt buszjáratok miatt kerüljön zebra, vagy jelzőlámpa megvalósításra. Ebben a tekintetben 
együttműködtünk a szülői szervezettel is, illetve a terület önkormányzati képviselőjével, sőt a 
főpolgármesternek is írtunk ez ügyben levelet. Mivel az iskola előtt kevés a parkolási lehetőség, 
szeretnénk, ha a szülők nem közvetlenül a bejárat előtt tennék ki a gépjárművekből a 
gyerekeket. Célunk, hogy minél többen válasszák a kerékpáros és a gyalogos közlekedést. Az 
elmúlt tanévben minden próbálkozásunk a zebra, illetve a jelzőlámpa kihelyezése ügyében 
elutasításra talált. 
A közterület fenntartó munkatársai és a kerületi Polgárőrség végeztek felügyeletet reggel 8.00 
óráig és délután a hazamenős időszakban 16.00 órakor. (Vezetőjük megkeresése eredménnyel 
járt, személyesen győződtek meg arról, hogy az útszakasz a buszok és a gépkocsik elterelése 
miatt rendkívül veszélyessé vált.) 
A terület önkormányzati képviselője egyben az Intézményi Tanács tagja. Ezáltal még 
alaposabban ismeri az iskola problémáit. Segítségére folyamatosan számíthattunk. 
Közbenjárására az iskola előtt az önkormányzat égisze alatt kupakgyűjtő került kihelyezésre. 
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A bevétel a Bogáncs Utcai Iskolásokat Segítő Alapítvány számlájára érkezik. 
Köszönjük! 

 

 

Külsős partnereink a következők: 
 

 Észak-Pesti Tankerületi Központ 
 Oktatási Hivatal 
 Budapest Főváros XV. Kerület Rákospalota – Pestújhely - Újpalota Önkormányzata 

 Budapest Főváros Kormányhivatala XV. Kerületi Hivatala 

 Újpalotai Család- és Gyermekjóléti Központ 
 XV. kerületi Rendőrkapitányság 

 Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság 

 Budapest IV-XV. kerület Tűzoltó parancsnokság 

 Csokonai Kulturális és Sportközpont  
 Helyem, Házam, Palotám kiadvány szerkesztősége 

 kerületi óvodák 

 kerületi iskolák és a szomszéd kerületek középiskolái (pályaválasztás) 
 Hubay Jenő Zeneiskola és Alapfokú Művészeti Iskola 

 Kerületi Tehetségpont 
 Kerületi munkaközösségek 

 Iskolaorvosi és védőnői szolgálat 
 Iskolafogászat 
 A hittan oktatással kapcsolatos egyházak képviselői 
 TERKE- Tegyünk Együtt Rákospalota - Kertvárosért Közhasznú Egyesület 
 XV. kerületi média 

 Magyar-Kínai Kulturális Egyesület 
 Budapesti Legyőzhetetlen Feketék (BLF) 
 A Négy Muskétás (tánc egyesület) 
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 KELLÓ Könyvtárellátó Nonprofit Kft. 
 Pedagógiai Oktatási Központ 
 EGYMI 

 Szakértői bizottságok 

 Színházak, bábszínházak 

 Fővárosi Nagycirkusz 

 XV. kerület óvodái, alap- és középfokú intézményei, 
 Újpalotai Család- és Gyermekjóléti Központ,  
 Hubay Jenő Zeneiskola és Alapfokú Művészeti Iskola 

 Csokonai Kulturális Központ 
 Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat Továbbtanulási és Pályaválasztási Tanácsadó 

Tagintézménye 

 Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat XV. Kerületi Tagintézménye 

 „FIÓKA” Család- és Gyermekjóléti Központ 
 Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat I. Szakértői Bizottság Tagintézménye 

 Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat Izabella utca 1. Telephelye 

 Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat III. Szakértői Bizottság Tagintézménye 

 Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat III. Szakértői Bizottság Tagintézménye 

 Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat Hallásvizsgáló, Gyógypedagógiai Tanácsadó, 
Korai Fejlesztő, Oktató és Gondozó Tagintézménye 

 Részvétel a közéletben 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.bpxv.hu/szocial-intezmenyek/ujpalotai-csalad-es-gyermekjoleti-kozpont
https://www.bpxv.hu/szocial-intezmenyek/ujpalotai-csalad-es-gyermekjoleti-kozpont
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&ved=2ahUKEwjpybr2hsfoAhUPtYsKHW-NBaYQFjACegQIAxAB&url=https%3A%2F%2Fwww.bpxv.hu%2Fszocial-intezmenyek%2Ffioka-csalad-es-gyermekjoleti-kozpont-kolozsvar-u-4-b&usg=AOvVaw1fBsUZ4hM01SvAtknf_q8z
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&ved=2ahUKEwjpybr2hsfoAhUPtYsKHW-NBaYQFjACegQIAxAB&url=https%3A%2F%2Fwww.bpxv.hu%2Fszocial-intezmenyek%2Ffioka-csalad-es-gyermekjoleti-kozpont-kolozsvar-u-4-b&usg=AOvVaw1fBsUZ4hM01SvAtknf_q8z
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IV. Pályázatok 

 

• Gyermelyi Iskolatámogató program – I. hely 

 

• 2020/2021-es Európai Unio Iskolagyümölcs és Iskolazöldség-program ÖKO-műhely 
pályázat (Egészséges robotok) – I. hely 

 

• 2020/2021-es Európai Unio Iskolagyümölcs és Iskolazöldség-program Maradj 

egészséges rajzpályázat pályázat 
 

• 2020/2021-es Európai Unio Iskolagyümölcs és Iskolazöldség-program Nevelj palántát 
pályázat 

 

 

 

 

 
                               

 

 

 

 

 

 

 
 






















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































