Tanév végi beszámoló
2016/2017 tanév
Gyurátz Ferenc Evangélikus Általános Iskola
Pápa

A munkatervben, tanév helyi rendjében leírt szünetek, nevelés nélküli munkanapok,
áthelyezett munkanapok, egyházi ünnepek, kiemelt rendezvények, táborok,
versenyek, nyílt napok, fogadóórák, szülői értekezletek tervezés szerinti
megvalósulása. (Munkatervi szempont)
(rövid, pár mondatos beszámoló; ha van olyan téma, amely nem releváns, nem kell kitölteni)
Szünetek: Őszi szünet: 2016. október 31-től november 4-ig
Téli szünet: 2016. december 22-től 2017 január 2-ig.
Tavaszi szünet: 2017. április 13-tól április 18-ig.
Tanítás nélküli munkanapok:
2016. október 22. Pedagógus csendesnap
2016. december 9. Mesenap
2017. április 11. Értekezlet
2017. április 12. Lelkigyakorlat
2017. május 7. Gyurátz-nap
Szülői értekezlet:
2016. szeptember 6.
2017. január 31.
Fogadóórák: 2016. október 4. december 6. 2017. március 7. április 4.
Iskolai istentiszteletek: október 9. november 13. február 12. március 12.
Egyházi ünnepek: karácsonyi áhítat dec.21. Gyurátz ünnep május 7.
Kiemelt rendezvény: Mesenap dec. 9. – Mesenapi gála (kulturális bemutató)
Versenyek: Mesenapi versenyek: Városi mesemondó verseny, Városi Rajzverseny, Meseíró
verseny az evangélikus iskolák körében.
Nyílt napok: Nyílt napok szülőknek október 24-21. Nyílt nap leendő elsősöknek március 14.
Iskolai tábor Rábcakapi: június 26-tól július 2-ig

Tantestületi és munkaértekezletek bemutatása. Nevelőtestületi értekezletek
tervezett és megvalósított időpontja, témája (Munkatervi szempont)

A tantestület értekezletei
Alakuló értekezlet (aug. 22.)
Témája: A tanévindítás előkészítő feladatainak megbeszélése volt (pótvizsgák stb.).
Tanévnyitó értekezlet (aug. 29.)
Témája: A tanév rendje, fő feladatai,
a szorosan vett pedagógiai feladatok megbeszélése volt.
Félévi osztályozó értekezlet (jan 20.): A tanulók félévi értékelésének egyeztetése történt meg.
Félévi értekezlet (január 27.): A félév értékelése.
Tanévzáró osztályozó értekezlet (jún. 9): A tanulók év végi értékelésének egyeztetése
Tanévzáró értekezlet (június 20.):
Témája: A tanév értékelése, a munkatervi feladatok megvalósulásának elemzése.
Tantestületi értekezletet (munkaértekezlet) havonta tartottunk.
Az igazgató az igazgatóhelyettes és a munkaközösségvezetők szükség szerint (általában hétfőn 14
órakor) tartottak megbeszélést figyelembe véve az aktuális feladatokat.
Minden pedagógus kezdeményezhetett témát értekezletre, de azt az értekezlet előtti héten jeleznie
kellett az iskola vezetőségénél, hogy a megbeszélést elő lehessen készíteni.
Az értekezletek hatékonyak voltak. Az idei tanévben külön odafigyeltünk a tudásmegosztásra.
Értekezleteink állandó eleme volt azon kollégák beszámolója, kik az elmúlt időszakban valamilyen
továbbképzésen, szakmai programon vettek részt. A tanév második félévében a vezetőségi
megbeszélésekbe bevontuk Polgárdi Sándor esperes urat a fenntartó részéről.

Pedagógusok előmeneteli rendszerével kapcsolatos események, eredmények
(Munkatervi szempont)

Minősítésre jelentkezett pedagógusok
Pedagógus II. minősítő eljárásra
Jakabné Teke Ágota – sikeresen teljesítette
Horváth-Gecse Nikolett – sikeresen teljesítette
Mesterpedagógus minősítő eljárásra
Szücs Gábor – sikeresen teljesítette
A 2018. évi eljárási időszakban 2 pedagógus jelentkezett Pedagógus II. minősítésre:
Békefiné Fodor Helga, Strenner Györgyi

Személyi feltételek (Munkatervi szempont)
(rövid, pár mondatos beszámoló; ha van olyan téma, amely nem releváns, nem kell kitölteni)
Pedagógusok, nevelő-oktató munkát segítők, gazdasági-technikai dolgozók
számának és felekezeti megoszlásának alakulása

A tantestület összetétele:
Főállású: 15 fő (9 ev, 1 kat, 5 ref ) ebből 14 határozatlan 1 határozott idejű (Kiss Judit ref )
Részmunkaidős: 3 fő ebből 1 határozatlan (Káldi Andrea ev) 2 határozott idejű (Mátyás Anna ev,
Parola Csaba ref)
Tartósan távol 2 fő (szülési szabadságon) (Bálint Dalma ev, Borsos Rita ev)
Iskolalelkész: 1 fő félállásban
Óraadók (kötelező tanórákhoz): 5 fő
Óraadók (szakkörökhöz): 4 fő
Hitoktatók: Evangélikus 3 fő, református 2 fő, katolikus 1 fő
Pedagógiai asszisztens: 1 fő Tárczy Tímea (közhasznú november végéig)
Nem pedagógus dolgozók:

Gazdasági vezető: Horváth Irén
Félállású iskolatitkár: Böröczkyné Dózsa Lívia
3 fő 8 órás takarító: Bódai Mária, Buzás Károlyné, Csíki Edit (közhasznúként nov. 30-ig)
1 fő portás-karbantartó: Szép István
A tanév során végig alkalmaztunk pedagógiai asszisztenst a munkaügyi központ támogtásával

A tantestület feladat szerint
Igazgató: Szücs Gábor
Igazgatóhelyettes: Tóth Beáta
Alsós munkaközösség-vezető: Jakabné Teke Ágota
Iskolalelkész: Német Katalin, aki a hitoktatást is ellátja (1-4.)
Egyéb megbízások:
Tankönyvfelelős: Böröczyné Dózsa Lívia
Honlapszerkesztő: Böröczkyné Dózsa Lívia
Iskolai könyvtárért felelős pedagógus: Cserné Szilágyi Erzsébet
Gyermekvédelemi feladatok: Tóth Beáta
SNI: Fábiánné Horváth Henriette
Továbbtanulás 8. osztály: Hajas Ildikó
Logopédia: Bekéné Kéri Judit
Fizikai állapotmérés mérés: Hajas Ildikó
Iskolarádió: Parola Csaba
DÖK: Samuné Jámbor Anikó
Tűzvédelmi felelős: Külső szakember (Piroprotekt Bt.)
Munkavédelmi felelős: Külső szakember (Piroprotekt Bt.)

Osztályfőnökök:
Alsó tagozat
1. Horváth-Gecse Nikoletta
2. Kiss Judit
3. Jakabné Teke Ágota
4. Cserné Szilágyi Erzsébet

Felső tagozat
5. Strenner Györgyi
6. Békefiné Fodor Helga
7. Káldi Andrea
8. Horváthné Kovács Veronika

A személyi feltételek biztosítottak voltak. A gyesen lévő angolszakos kolléganő helyettesítését is
meg tudtuk oldani, de látni lehetett, hogy milyen nehéz erre a szakra pedagógust találni.
Egy főállású új kolléganő (Strenner Györgyi) került az iskolához, aki jól be tudott illeszkedni a
tantestület közösségébe. Külön eredménynek tekintendő, hogy ő és egy másik evangélikus
kolléganő megkonfirmálkodtak.
Személyi változások a beszámoló által érintett időszakban
Személyi változás nem volt.

Szakos ellátottság alakulása
A szakos ellátottságot biztosítottuk.

Továbbképzések (Munkatervi szempont)

Rókáné Varga Mónika
Játszóház és kézművesség foglalkozás vezető
Gyermekek Háza Győr

Tárgyi feltételek (Munkatervi szempont)
(rövid, pár mondatos beszámoló; ha van olyan téma, amely nem releváns, nem kell kitölteni)
Épület állapota

Az épületek jó állapotban vannak.
Az oktatás az Árok u. 12. számú és a Széchenyi u. 15. számú épületben folyt.

A testnevelés órákat az iskolaudvaron, a a Pápai Református Kollégium Gimnáziumában és a Balance
Dance Team tánctermében (Anna tér) tartottuk. Továbbá uszodai foglalkozásokra jártunk. Ez a
széttagoltság a gyerekeknek és a pedagógusoknak is megterhelő volt és jelentős bérleti díjat rótt az
intézmény költségvetésére.
Az elmúlt két tanévben sikerült megvásárolni a fenntartóval karöltve két szomszédos ingatlant.
Ezekkel a távlati fejlesztéseket sikerült megalapozni.
Jelenleg remény van arra, hogy az EFOP 4.1.5-16. pályázattal az iskolának tornaterme és étkezője
épüljön. Az előkészítések folynak, ezek jelentős anyagi terhet rónak az iskolára (kb. 10 millió ft)
A tanév jelentős fejlesztése volt a számítástechnika oktatás megoldás helyben, amely 25 laptop
megvásárlásával történ.

Eszközellátottság, beszerzések, selejtezések

Az épületek eszközellátottsága jó. A legjelentősebb beszerzés a 25 laptop megvásárlása volt.
Tovább munkák beszerzések:
Árok u 12.
 árnyékoló felszerelése a 4. osztályban
 két új öltözőpad csináltatása a 2. osztályba
 fogasok felszerelése az 1. osztályba
 régi aula lábazati festése
 polcrendszer szerelése a stúdióba
 régi lány WC csapjainak javítása
 bejárati aula lábazati festése
 piszoárok szifonjainak javítása
 1-5-8. osztály lábazati festése
 1. osztályban polcok felszerelése
 táblafestés 5. 7. 8. osztályban
 kapaszkodókorlát javítása az aulában
 ereszcsatorna csere a templom melletti épületnél
 bejárati kapu fordítása, hogy befelé nyíljon
Széchenyi u. 15.
 SNI terem lábazati festése
 termek festése
 ajtók festése
 lábazati festések (előtér)
 öltözőpadok vásárlása

Működtetési igények a beszámolási időszakra vonatkozóan
Az intézménynek hiányzik a tornaterem és az étkező. Ezekre nagyon nagy szükség lenne,
annál is inkább, mert jelentős bérleti díj terheli az intézmény költségvetését elsősorban a
tornaterem hiánya miatt
Fejlesztési tervek időarányos megvalósulása
A fenti munkák, beszerzések a tanév kezdetére megvalósultak. A laptopok beszerzése csak az
őszi szünetre valósult meg.

Külső források bevonása az intézményfejlesztésbe, egyházi és állami pályázati
eredmények (Munkatervi szempont)
A fejlesztések önerőből és az egyházi eszközfejlesztési pályázat segítségével valósultak meg,
amelynek összege 250.000 Ft volt.

A beszámolási időszak kiemelt feladatainak megvalósulása
(rövid, pár mondatos beszámoló; ha van olyan téma, amely nem releváns, nem kell kitölteni)
Gyermekek, tanulók létszámának és felekezeti megoszlásának alakulása (Munkatervi
szempont)
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egy magántanuló
A felekezeti megoszlás közelít a kiegyenlítődésre a három fő felekezetet nézve.
A korábbi évekhez képest emelkedett az evangélikus tanulók száma

A tanév közbeni gyermeklétszám mozgásának (távozás, beiratkozás) okai,
lemorzsolódás helyzete
A tanév során egy tanuló érkezett a 6 osztályba. Ketten távoztak (testvérek), a család
visszaköltözött Kárpátaljára.

SNI, HH, HHH, BTM, magántanulók számának alakulása (Munkatervi szempont)

SNI: Alsó tagozatban 2 felsőben 12 tanuló volt
A tanulókat a szakvéleményben foglaltaknak megfelelően látjuk el. Odafigyelünk a
kontrollvizsgálatra is. Az sni-s tanulókról nyilvántartást vezetünk, mindenkinek van egyéni
fejlődési lapja, amelyen követhető az előrehaladása. Az osztályfőnököket és az érintett
szaktanárokat a fejlesztő pedagógus kolléganő tájékoztatja a rehabilitációs bizottság
szakvéleményéről, a tantárgyi mentességekről.
A BTM-es tanulók száma alsóban 8 felsőben 11 fő.
Ők is a szakvéleményben foglaltaknak megfelelő mentesítést kapnak. Nyilvántartásuk
fejlődésüknek nyomon követése, kontrollvizsgálatuk az SNI-s tanulókhoz hasonlóan történik.
Továbbtanulás, iskolába lépés
Az iskolába 32 elsős iratkozott be, nagy volt a túljelentkezés. Örvendetes az iskola iránti nagy
érdeklődés. A beiratkozás előtt a fenntartóval is történt egyeztetés különös tekintettel az
evangélikus jelentkezőkre.
A 8. osztályosok továbbtanulása a következőképpen alakult.
Gimnázium: 10 fő
Szakközépiskola: 8 fő
Szakképző iskola 2 fő
Fegyelmi eljárások
Nem volt.

Mulasztott órák, napok
Az összes iskolai mulasztás: 10435 óra ebből 4 igazolatlan.
A hiányzásokat az alábbi táblázat tartalmazza osztályonként
A hiányzás mértékében az osztályokat összehasonlítva nincs jelentős eltérés.
A különbségeket legtöbbször egy-egy tanuló tartós betegsége okozza. Igazolatlan hiányzás a
8. osztályban fordult elő. A négy óra úgy jön össze, hogy négy tanuló hiányzott egy-egy órát.
Az iskola megtette a szükséges intézkedést.
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Munkaközösségek programjának teljesítése
Alsós és felsős munkaközösség működik az iskolában. Kiemelt feladatuk a tanulmányi
versenyek szervezése. A felsős munkaközösség-vezető feladatait a vezetőség között
szétosztottuk.
A munkaközösségek állandó feladatai voltak a tanulmányi versenyek szervezése, az
eredmények regisztrálása, a városi szakmai programok követése, részvétel megszervezése
ezeken, fogadóórák szülői értekezletek előkészítése, tanulmányi munkával összefüggő operatív
feladatok (pl. bukási értesítők, havi magatartás szorgalom egyeztetések) az adminisztratív
feladatok segítése ellenőrzése, az iskolai dekorációk szervezése ellenőrzése, iskolai alkalmak
előkészítése szervezése (bemutató órák iskolavár stb.) Az idei évben több szakmai napot is
tartottunk, amelyet a munkaközösségek szerveztek. Kiemelt feladat volt továbbá az egymás
közti szakmai tapasztalatcsere, a tudásmegosztás.
Az iskolai projektek magvalósításában mindkét munkaközösség kivette a részét
(ökoprogramok, Boldogságprogram)
Rókáné Varga Mónika 120 órás továbbképzésen vett részt kézműves tevékenység és
játszóház-vezető témában ősszel fejezte be a tanulást.

Intézményen kívüli rendezvények szervezése, azokon való részvétel
Intézményen kívüli rendezvényt nem szerveztünk. Viszont több olyan gyerekeknek szánt
program valósult meg, amely nem az intézményben történt. Ilyen volt a pályázati
támogatással működő TTT természettudósok társasága. Említésre méltó a soproni Hunyadival
való kapcsolat. Továbbá több olyan intézményen kívüli szervezés volt a pedagógusok részére.
Egyházkerületi csendesnap, reformációi kamion stb.
A továbbképzéseken és a szakmai programokon való részvételt összesítettük. Megállapítható,
hogy a pedagógusok összesen 54 szakmai programon vettek részt. Ez 3-4 ilyen programot
jelent személyenként.

Gyermekvédelmi feladatok
Az iskolában a gyermekvédelmi feladatokat Tóth Beáta igazgatóhelyettes végezte. Részt vett a
város gyermekvédelmi tevékenységében, segítette az osztályfőnökök munkáját ezen a téren.

Gyermek-és tanulói balesetek, és az azok megelőzésére tett intézkedések
Két gyermekbaleset történt a tanév során, egyik sem volt súlyos. Az egyik az intézményben, a
másik pedig kiránduláson történt. Mindkét esetben megtettük a szükséges intézkedéseket,
megtörtént a jegyzőkönyvezés.
Diákönkormányzat tevékenységének értékelése
Az idei évben a diákönkormányzatot segítő pedagógus Samuné Jámbor Anikó volt. A
diákönkormányzat többször ülésezett. Ki is kértük a véleményüket. A tanulók visszajelzése
szerin még tovább szükséges a diákönkormányzat szerepének erősítése.
A tanév közepe táján konkrét kérdésben is egyeztettünk a diákönkormányzattal. Ennek
nyomán alakult ki a jelenlegi csengetési rendünk és a felsősök szüneti rendje. Komoly
eredmény volt az, hogy a gyerekek érezték: van beleszólásuk az iskola ügyeibe.
Tanórán (óvodai nevelésen) kívüli programok, szabadidős tevékenységek

Szakkörök:
Nyelvi szakkörök (német, angol)
Tömegsport
Foci 2 csoportban
Citera szakkör

Rajz szakkör
Színjátszó szakkör (felső tagozat)
Énekkar (csengettyű)
Matematika
Kézműves szakkör
Kerámia szakkör

Gazdag volt a tanév programja.
Nemzeti ünnepek,
Mesenap (gálaműsorral)
Családi napok hétvégén több osztályban
Kirándulások
Határtalanul Erdélyben 7.
A kirándulások tartalmasak és jól szervezettek voltak.
Szokásos vidám rendezvények: Mikulás, farsang, gyereknap
Külön említendő a Marcalgergelyiben megtartott iskolanap a Gyurátz-ünnep előtt.

Az egyházi jellegből fakadó hagyományok őrzése, továbbfejlesztése (Munkatervi
szempont)
Gyurátz-ünnep: Tartalmas előadás gazdagította: Raffai Balázs: Mózes az Isten vegyésze
Részvétel a gyülekezeti napon (Iskolai műsor)
Részvétel a gyülekezeti szeretetvendégségen
Pedagógusok részvétele a reformációi kamion rendezvényen Sárváron
Diák istentiszteletek a kijelölt osztályok szereplésével.
Gyerekfoglalkozások a vasárnapi istentiszteletek alatt.
Pedagógusok részvétele a z egyházkerületi pedagógus csendesnapon Bakonycsernyén
Közös tanévkezdő és záró áhítat volt a tantestületnek és presbitériumnak.

A nevelő-oktató munka eredményeinek mérése-értékelése
(rövid, pár mondatos beszámoló; ha van olyan téma, amely nem releváns, nem kell
kitölteni)
Tanulmányi eredmények és azok változásának tendenciái

A tanulmányi eredmények javuló tendenciát mutatnak.
Többféle elemzést is készítettünk, ezt közlöm:
Tanulmányi átlagok 2016/17.
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Összességében elmondható, hogy a tanulók és s szülők számára is komoly érték a jó tanulmányi
előmenetel. A felső tagozatban sem tapasztalható jelentős visszaesés. A tanulók kellően motiváltak
a jó jegyek megszerzésére.

Országos mérések (kompetenciamérés, NETFIT), érettségi vizsgák
eredménye, értékelése (Munkatervi szempont)
A kompetenciamérések eredményei 2016

Az országos kompetenciamérés eredményei jónak mondhatók, magasabbak az
országos átlagnál. Az elmúlt négy évben folyamatos javulás látszik.
A kompetenciamérés lebonyolításának felelőse Tóth Beáta volt.
A NETFIT vizsgálatot a tanév rendjében foglaltaknak megfelelően végeztük: felelőse
Hajas Ildikó testnevelő tanár volt.
Belső –helyi tantervben, pedagógiai programban foglalt- mérések, vizsgák
(óvodában iskolaérettségi vizsgálat) eredménye

A tantárgyi mérések félévente történtek.
Az értékelés százalékai a következők %-ban.

100 – 90 jeles
89 -76 jó
75-56 közepes
55 -36 elégséges
36 – 0 elégtelen
A pedagógusok a félévi és a tanévzáró értekezleten számoltak be az eredményekről.
Nevelő-oktató munka eredményei, felvetődő problémák
Az oktatási munka rendkívül eredményes volt. Nagyon sok versenyeredménnyel
büszkélkedhetünk. Az eredményeket a honlapon tesszük közzé.
A szülők megfelelő tájékoztatására helyeztük a hangsúlyt. Ez azért fontos, mert
sokszor a szülő nem méri fel reálisan gyermeke képességeit, így problémát jelet neki,
ha gyermeke az általa támasztott elvárás alatt teljesít. Odafigyeléssel, jó
kommunikációval kezelni lehet az ilyen típusú problémákat.
A nevelő munka terén az eddig megszokott igényesség volt az irányadó. Nagy öröm,
hogy a gyerekek általános neveltségi szintje, kiváló. Köszönnek, bizalommal vannak a

pedagógusaik iránt. A tanulók egymás közti elfogadó, kulturált magatartását kell
erősíteni.

Az intézményben folyó munkavégzés értékelése, ellenőrzése (Munkatervi szempont)
(rövid, pár mondatos beszámoló; ha van olyan téma, amely nem releváns, nem kell kitölteni)
Az önértékelési1 program megvalósulása
Az idei évben a vezető önértékelésére került sor.
Az elvégzett feladatok a következők voltak:
-

dokumentumelemzések (Alapító okirat, Pedagógiai program, SZMSZ, Házirend)
Interjúk (Fenntartó képviselőivel, vezetőtársakkal)
Kérdőívek (Szülői, pedagógusi)
az önértékelés végén önfejlesztési terv készült, amely az OH által működtetett
informatikai felületen érhető el.
Belső ellenőrzési rendszer működése, a tervek megvalósulása

A munkatervben határoztuk meg az ellenőrzéseket, dokumentumellenőrzéseket és
óralátogatásokat. A vezetői ellenőrzéseket végezték: Szücs Gábor igazgató, Tóth Beáta
igazgatóhelyettes, Jakabné Teke Ágota alsós munkaközösség-vezető

Intézményvezetői, magasabb-vezetői ellenőrzési terv megvalósulása
Az intézményvezetői ellenőrzés az idei tanévben a továbbképzések megvalósulására, a
munkatervi külön vállalásokra, és az egyházi, elsősorban gyülekezeti programokban való
részvételre koncentrált. Ebből összegző értékelés készült.
A tanév végén sor került a pedagógusok kérdőíves vizsgálatára, a munkatársi kapcsolatok az
intézményi kommunikáció szempontjából.
Munkaszervezés, információáramlás értékelése
Az iskola működése jól tervezett. Alapelv, hogy, legyen minden előre tervezett, jól
meghatározott. Ilyen az ügyeleti rend, a helyettesítési rend. Az egész tanévre készítjük el a
tanév rendjét, amely naptárszerű.

1

Az önértékelés és a belső ellenőrzés két külön rendszer, kérjük ezeket elkülönítve kezelni.

Külső ellenőrzések (tanulmányi, szakmai, törvényességi) főbb megállapításai,
következményei
Az intézményvezető értékelésére került sor januárban.
A iskolában dokumentumellenőrzés volt (Pedagógiai program, SZMSZ, Házirend,
Továbbképzési terv, személyi anyagok. A dokumentumellenőrzést két pedagógiai szakértő Dr.
Halász Miklósné és Valentinyi Erika végezte.
MÁK ellenőrzésre került sor májusban a jegyzőkönyv még nem készült el.

Intézményi fejlesztési feladatok kijelölése
Intézményi kommunikáció hatékonyságának növelése. Mérési eredmények nyomon követése
felhasználása.

Külső kapcsolattartás
(rövid, pár mondatos beszámoló; ha van olyan téma, amely nem releváns, nem kell kitölteni)
Egyházi intézményekkel
A közeli evangélikus intézményekkel személyesen is tartjuk a kapcsolatot, kölcsönösen részt
veszünk egymás rendezvényein, tanulmányi versenyein. (Reményik-vetélkedő, Mesenap)

Más közintézményekkel (helyi és regionális közgyűjtemények, művelődési
központok)
A pápai intézményekkel van elsősorban kapcsolatunk:

Pápai Tankerületi Központ. 8500 Pápa, Mézeskalács u. 2.
Jókai Mór Városi Könyvtár
JMSZK
Pápai Református Kollégium Gimnáziuma
Szent István Római Katolikus Általános Iskola, Pápa
Szent Anna Római Katolikus Óvoda, Pápa
Városi Óvodák, Pápa

Pedagógiai szakszolgálatokkal, tanulási képességet vizsgáló szakértői bizottsággal
Veszprém Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Pápai Tagintézménye
Tanulási Képességeket Vizsgáló Szekértői és Rehabilitációs Bizottság, Veszprém
Tanulóinkat először a pápai intézménybe, majd a megkapott szakvélemény alapján a
veszprémi rehabilitációs bizottsághoz irányítjuk.
Szakmai szervezetekkel
MATEHETSZ alapítvány
EPOSZ egyesület
TEKIOE egyesület
Gyermekjóléti intézményekkel
Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat, Pápa

Gyámhatósággal, más kormányhivatali szervekkel
Járási Hivatal Pápa, Gyámügyi Osztály

Szülői szervezetekkel

Igazgatótanáccsal való kapcsolattartás
Az igazgatótanáccsal a kapcsolattartás az éves tervnek megfelelően történik.
Az igazgatótanács üléseinek éves rendje a következő:
Szeptember: Tanév indítása, Munkaterv

Március: Zárszámadás, Költségvetés
Beiskolázással kapcsolatos teendők
A következő tanév előkészítése: személyi tárgyi feltételek
Június: A tanév értékelése

Fenntartó egyházi önkormányzati szervvel (presbitérium, közgyűlés) való
kapcsolattartás
A fenntartói testülettel az elnökséggel folytatott megbeszélések során és presbiteri üléseken
tartjuk a kapcsolatot. A tantestületnek két tagja presbiter (igazgató és helyettes)

MEE országos irodája Nevelési és Oktatási Osztályával való kapcsolattartás
Az igazgatói értekezleteken és az intézményvezetői konzultációkon az igazgató rendszeresen
részt vesz, az információkat megosztja az érintettekkel.

Pedagógiai-szakmai szolgáltató intézményekkel (pl. EPSZTI) való kapcsolattartás
Szakmai programok szervezésében, továbbképzéseken való részvételben történik a fő
kapcsolattartás.

Gyülekezetekkel való kapcsolattartás
A Pápai Evangélikus Egyházközség alkalmain aktívan részt vesznek az iskola pedagógusai. Az
istentiszteletek alatt gyermekfoglalkozásokat tartottak. További alkalmak voltak még:
szeretetvendégség, gyülekezeti nap.
Egyéb
Városi Ökumenikus Napon való részvétel. Az intézmény volt a szervezője a rendezvény bibliai
történetmondó versenyének. Gyermekmunkával, egyéb támogatással járultunk hozzá a
rendezvényhez.

Aktuális éves költségvetés időarányos teljesülése
(rövid, pár mondatos beszámoló; ha van olyan téma, amely nem releváns, nem kell kitölteni)
A tanuló/gyermeklétszám alakulása, költségvetésre gyakorolt hatása a tervezetthez
képest
A gyermeklétszámban jelentős változás a tanév során nem volt. Az utóbbi évekre elmondható,
hogy az iskola elérte a befogadóképessége határát. Alapvetően magasak a gyermeklétszámok,
ez képezi az alapját az iskola anyagi stabilitásának.

Jelentősebb beszerzések, felújítások
A legjelentősebb beruházás 2016-ban az Árok u. 14. számú ingatlan volt, ez az iskolával
szomszédos telek, rajta egy régi házzal. A beruházás az intézmény hosszú távú jövőjét
szolgálja. Az anyagi ráfordítást az iskola biztosította.
A tervezett költségvetéshez képest eltérések, változások (jelen naptári év)
A költségvetéshez képes jelentős eltérés nem volt kivéve a fenti ingatlan megvásárlását,
amely 14 millió forintba került.

A megelőző naptári évi tervezett költségvetéshez képest eltérések, változások
Jelentős eltérés nem mutatkozott. A bérek növekedtek, de ennek a bevétele is megvolt.

Rendkívüli események
(rövid, pár mondatos beszámoló)
Ha voltak ilyenek: leírásuk, hatásuk, feladatok meghatározása
Szakmai napok.
A szakmai program mellett arra törekedtünk, hogy vendégeink megismerjék intézményünket.
Mesenap.
Az osztályok bemutatkoztak a gálaműsoron, amely tulajdonképpen egy iskolai kulturális
bemutató. Az iskola pedagógusi példás helytállást mutattak, mind a bemutatott produkciók,
mind a szervezettség magas színvonalú volt.

Összegzés, értékelés, a következő nevelési év fő feladatainak meghatározása
(rövid, pár mondatos beszámoló)
Az iskola szakmai munkája nagyon jó volt. Bátran el lehet mondani, hogy az intézmény
virágkorát éli. Jelentős előrelépés mutatkozik a fenntartóval való kapcsolatban. Az intézmény
és a fenntartó kapcsolatát a hatékony együttműködés jellemezte.
Néhány az intézmény erősségei közül

Erősségek: egyházi nevelés, szülőkkel való jó kapcsolat, stabil gazdálkodás, folyamatos
fejlődés

Néhány azok közül az eredmények közül, amire az intézmény a legbüszkébb
Jelentős túljelentkezés. Infrastrukturális fejlesztések megalapozása új ingatlan vásárlásával.
Hatékony szakmai együttműködés a tantestületben. Intézményi innovációk folytatása az
ökoiskolai programban a boldog iskolai programban és a tehetséggondozás területén.
A gyülekezettel való kapcsolat erősödése.

Kelt, Pápa 2017. 07.07.

Aláírás

