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Éves beszámoló 

2020/2021. évi tanév 

Intézmény neve: Gyurátz Ferenc Evangélikus Általános Iskola 

 

 

Kérjük, hogy a beszámoló kitöltésénél az alábbi szempontokat tartsák szem előtt. A 
beszámoló releváns szempontjai esetében szerepeljen az intézményi munkatervben 
előirányzott főbb feladatok felsorolása. Szerepeljen azok megvalósulása is. Ha valamelyik 
tervezett elem részben valósult meg, vagy nem sikerült megvalósítani, akkor szerepeljen, 
hogy milyen intézkedések tervezése várható ennek kapcsán. A megfelelő helyeken utalunk 
is rá, hogy kötelező munkatervi elemről van szó. 

 

A beszámolóban vannak olyan szempontok, amelyek nincsenek a NOB által elfogadott 
munkatervi elemek között. Természetesen ezek is fontosak az intézmény tényleges 
munkája, működése szempontjából, így ezek kitöltése is szükséges. 

 

Együttműködését, segítségét előre is köszönjük! 

 

COVID19 világjárvány kezelése az intézményben 

(rövid, pár mondatos beszámoló) 

Események, intézkedések leírása 

A COVID 19 világjárvánnyal kapcsolatos intézkedések az iskolai járványügyi szabályzat és az 

aktuális országos szabályozás szerint történtek. A hőmérsékletellenőrzést már az országos 

elrendelés előtt bevezettük. Az online oktatás megszervezésénél figyelembe vettük az előző év 

tapasztalatait. A tanítás online órarend szerint folyt. A rászoruló tanulóknak biztosítottunk 

digitális eszközöket. A márciusban kezdődött országos online oktatáson kívül a következő 

esetekben kellett online oktatást elrendelni: 

8. osztály: nov. 16-20.; nov. 23-25. 

5. osztály: nov. 20-27. 

7. osztály: nov. 20-27. 

2. osztály: nov. 23-27. 

4. osztály: nov. 23-27. 

6. osztály: nov. 23-27. 
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Az iskolai dolgozók közül többen is megkapták a vírust. Ez fekvőbetegséggel járt többeknél. 

Kórházi ápolásra senkinél sem került sor.  

 

  

Tapasztalatok, intézményi fejlesztések 

A fejlesztések elsősorban a kommunikáció terén történtek: 

Az áhítatok hangosításon keresztüli megoldása. 

Hangzó énekeskönyv használata. 

Online fogadóórák. 

Online szülői értekezletek. 

Online előadás. 

Osztály facebook csoportok alakultak. 

Több digitális felületen próbáltuk ki az értekezleteket: ZOOM, Microsoft Teams, Google Meet. 

Lényegesen fejlődött mindenkinek a tudása a digitális eszközhasználatban. 

Megkezdtük a Wifi hálózat fejlesztését. 

 

 

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) 

A Tanévet 179 tanítási nappal zártuk. 

 

Tanítás nélküli munkanapok: 

1. Mesenap (A járványügyi szabályok betartásával megtartottuk) 

2. Gyurátz-nap (a programokat online tartottuk: előadás, ünnepi it., a nyolcadikosok Gyurátz-filmet    

    készítettek. 

3. Tantestületi szakmai nap (Téma: digitális oktatás) 

4. Félévi értekezlet 

5. Pályaorientációs nap 

6. Tantestületi közösségépítő nap 

 

Az istentiszteleteket online, az áhítatokat iskolarádión keresztül tartottuk,  

Táborok: Napközis tábor az alsósoknak: 2021. június 21-25. 

mailto:marta.varga@lutheran.hu
https://epszti.hu/noo-fooldal


 

MAGYARORSZÁGI EVANGÉLIKUS EGYHÁZ 
Országos Iroda – Nevelési és Oktatási osztály 

Varga Márta osztályvezető 

1085 Budapest, Üllői út 24. 

Tel.: (+36) 1/429-2035 

E-mail: marta.varga@lutheran.hu; ● Honlap: https://epszti.hu/noo-fooldal 

 

Gyurátz-tábor: 2021. június 28 – július 3. (Kőröshegy, Somogy megye) 

Versenyek: Mesemondó verseny, Országos meseíró verseny, Rajzverseny. 

Nyílt napok: November közepén tartottuk. Mivel a szülők belépése nem volt lehetséges, az osztály 

facebook csoportokban tettünk közzé nyílt órarészleteket. 

Fogadóórák, szülői értekezletek online történtek, így valósítottuk meg az áprilisi rendhagyó szülői 

értekezletet is, amelyen Hernczki Márton klinikai szakpszichológus tartott előadást Mentés másként 

címmel. Ezt az alkalmat elérhetővé tettük az evangélikus iskolarendszerben is, több kolléga részt vett 

rajta az ország különböző intézményéből. 

 

Tantestületi és munkaértekezletek bemutatása. Nevelőtestületi értekezletek 

tervezett és megvalósított időpontja, témája (Munkatervi szempont) 

 

Az alábbiak szerint történtek: 

Alakuló értekezlet (aug. 24.) 

Témája: A tanévindítás előkészítő feladatainak megbeszélése.  

Tanévnyitó értekezlet (aug. 27.) 

Témája: A tanév rendje, fő feladatai, a szorosan vett 
pedagógiai feladatok megbeszélése  

  

Félévi osztályozó értekezlet (jan. 29): A tanulók félévi értékelésének egyeztetése, az osztályok tanulmányi 
munkájának értékelése. 

Félévi értekezlet (január 29.): A félév értékelése  

  

Tanévzáró osztályozó értekezlet (jún. 11.): A tanulók év végi értékelésének egyeztetése  

  

Tanévzáró értekezlet (jún. 16):  

Témája: A tanév értékelése, a munkatervi feladatok megvalósulásának elemzése, a következő tanév 
előkészítése.  

Tantestületi értekezletet (munkaértekezlet) havonta tartottunk. Mindegyiket jegyzőkönyveztük. Állandó 
eleme volt az értekezleteknek a tudásmegosztás.  

  

Az iskola vezetősége hétfőnként tartott megbeszélést az igazgató, az igazgatóhelyettes és a 

munkaközösség-vezetők jelenlétével. Ezeket az értekezleteket megelőzte az igazgatónak és az 

iskolalelkésznek a hétfő reggeli megbeszélése.  

 

Az iskolalelkésszel történő megbeszélés biztosítja a gyülekezettel való kapcsolattartást. 
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A digitális oktatás ideje alatt is tartottunk értekezletet a Google Meet alkalmazást használva. 

  

Pedagógusok előmeneteli rendszerével kapcsolatos események, eredmények 

(Munkatervi szempont) 

 Tanfelügyeleti ellenőrzés nem volt. 

Pedagógus II. minősítése történt az alábbi kollégáknak: 

Rókáné Varga Mónika 

Kovács Veronika (online) 

Hajas Ildikó (online) 

Mindegyik minősítés sikeres volt, a bizottság elismerően szólt a minősülő pedagógusokról. A 

minősítő eljárásokon intézményi delegáltként Szücs Gábor igazgató vett részt. 

 

 

 

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 pedagógus: 18 fő ebből 18 határozatlan idejű. Felekezeti megoszlás 11evangélikus, 6 

református, 1 katolikus. 

Részmunkaidős pedagógus: 3 fő, ebből 2 határozott idejű, 1 határozatlan idejű (Kovács-Ölbei Ildikó, 

katolikus, Szabadkai Viola református, Parola Csaba református)  

Iskolalelkész: 1 fő félállásban 

Óraadó: 8 fő (4 a kötelező órákhoz, 3 a szakkörökhöz, 1 a logopédiához) 

Hitoktatók: evangélikus 3 fő (Németh Katalin 1-4. osztály, Pablényi Edina 5-6. osztály Szücs     

                    Gábor 7-8. osztály), református 2 fő (Némethné Schédl Tímea 1-6. osztály   

                    Kisantal Zsuzsanna 7-8. osztály), katolikus 1 fő (Tóthné Oláh Erzsébet) 

Pedagógiai asszisztens: 1 fő félállású (Lakat Lászlóné kat) 

 

Nem pedagógus dolgozók:  

Gazdasági vezető: Horváth Irén (katolikus) 

mailto:marta.varga@lutheran.hu
https://epszti.hu/noo-fooldal


 

MAGYARORSZÁGI EVANGÉLIKUS EGYHÁZ 
Országos Iroda – Nevelési és Oktatási osztály 

Varga Márta osztályvezető 

1085 Budapest, Üllői út 24. 

Tel.: (+36) 1/429-2035 

E-mail: marta.varga@lutheran.hu; ● Honlap: https://epszti.hu/noo-fooldal 

 

Iskolatitkár: Holbok Szilvia (evangélikus) 

2 fő 8 órás takarító, 1 fő 4 órás: Józsa Gáborné (evangélikus), Csíki Edit (katolikus), Banainé Radics 

Judit (evangélikus) 

1 fő portás-karbantartó: Szép István (katolikus) 

Gondnok: Végh Gyula (evangélikus) 

Személyi változások a beszámoló által érintett időszakban 

Nem volt.  

Szakos ellátottság alakulása 

 Biztosított. 

Továbbképzések, belső képzések (Munkatervi szempont) 

Az EPSZTI által szervezett továbbképzéseken vettünk részt, valamennyi online módon történt. 

Egyszer tartottunk belső továbbképzést, amelynek a témája a digitális oktatás volt, 

ismertetésre került a digitális munkarend, kipróbáltunk együtt néhány online alkalmazást. 

 

Szakvizsgás továbbképzésre járt Kovács Veronika drámapedagógia területen, júniusban végez. 

Gyógypedagógia szakot végez Horváth Katalin, másodéves volt. 

Ének tanári szakon végzett Parola Csaba. 

 

 

 

Tárgyi feltételek (Munkatervi szempont)  

(rövid, pár mondatos beszámoló; ha van olyan téma, amely nem releváns, nem kell kitölteni) 

Épület állapota 

Az oktatás az Árok u. 12. számú és a Széchenyi u. 15. számú épületben folyt.  

Az épületek jó állapotúak a folyamatos karbantartásnak és állagmegóvásnak köszönhetően. 

A tanévkezdésre a következő munkákat végeztük el. 

 Konyhasarok kialakítása a Széchenyi utcai épületben 

 Udvari padok ülőlapjának cseréje, virágládák javítása 

 Udvari palánk festése (200 m2 fa) 
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 Játszóvár teljes festése 

 Kerékpártároló kerítés festése, javítása, drótkerítés lebontása, helyette fémszerkezet 

felszerelése 

 Csapadékelvezető csatornák tisztítása, rácsozatának javítása 

 Új épületben tantermek, folyosók, aula festése. 

 Új épület oldalajtójának javítása: négypontos biztonsági zár cseréje 

 Zászlótartó rudak saválló fémcsőre cserélése 

 Vizesblokkoknál piszoárok szifonjainak tisztítása, kettő cseréje 

 Egy tantermi mosdókagyló szifon cseréje 

 Templom melletti épületszárny külső falburkolása műanyag lemezzel a beázás elkerülése 

végett 

 Új padok beszerzése: 5 db egyszemélyes, 5 db kétszemélyes 

 Új székek vásárlása: 25 db. 

  

Eszközellátottság, beszerzések, selejtezések 

  Nagyobb beszerzések: 

  Apple 10.2iPad7 32 db 

BenQ projektor 1 db 

                     számítógépek, laptopok fejlesztése 

                                                      Eco tanulóasztal 1 és 2 személyes 5-5 db 

                                                      Eco tanulószék 25 db  

                                                      Sencor kávéfőző 1 db 

                                                      Fellowes laminálógép 1 db 

                                                      Udvari padok 9 db 

                                                      Laney kültéri hangosító 1 db  

 

Működtetési igények a beszámolási időszakra vonatkozóan 

A testnevelés órákat az iskolaudvaron, a Református Kollégium tornatermében és a Megaforce 

tánctermében (Anna tér) tartottuk.  

A járvány miatt szüneteltek az uszodai foglalkozások. A terembérlések sem voltak folyamatosak 

szintén a járvány miatt. 

 

 A tornaterem és az étkező hiányával ebben a tanévben még meg kellett küzdenünk. Az 

étkezés a Református Kollégium étkezőjében folyt. 
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Fejlesztési tervek időarányos megvalósulása 

 Az intézmény jelentős támogatást kapott (beruházási pályázat utólagos finanszírozás 184 

millió Ft) egy új épületszárny létesítésére. Az építkezés egész évben folyt (nyáron is folyik) de 

a munkálatok nem zavarták az oktatást. A kivitelezővel kötött megállapodás szerint a 2021/22. 

tanévre a beruházás megvalósul egy testnevelő teremmel és étkezővel. 

Külső források bevonása az intézményfejlesztésbe, egyházi és állami pályázati 

eredmények (Munkatervi szempont) 

- határtalanul 2.342.800.-Ft (09.15.)   Szlovénia (jelenlegi hetedik osztály kirándulása, még függőben van)                           

- eszközfejlesztési 8.670.925.-Ft (előzetes beszerzések étkező, konyha, tornaszoba berendezések, 
tankonyha) 

- beruházási 64.361.107.-Ft Eddig megkapott támogatás az Árok u. 14. építkezéshez        

- félállás MEE 650.650.-Ft (Horváth Katalin, fejlesztő pedagógus)     

- köznevelési kulturális pályázat 405.000 Ft (tanári tanévkezdő program, mesenapi költségek) 

- NTP pályázat 1.206.000 (Természettudósok társasága: Ikervári kirándulás a vízi műtárgynál, Egyek-
Zsámbék-Dunakanyar kirándulás, Kőröshegy nyári tábor költségei, mikroszkópok, vízvizsgáló berendezések, 
földgömb. 

 

 

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) 

 Összlétszám:  

Nyitó: 231 fő 

Változások: távozott 2 fő 

 

 

Záró létszámok: 

Felekezeti megoszlás          2020/21. tanév év vége 

        

  katolikus evangélikus református baptista ÖSSZESEN: 

1. osztály 10 15 7 0 32 
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2. osztály 10 10 10 0 30 

3. osztály 14 5 8 0 27 

4. osztály 10 13 8 0 31 

Alsó 44 43 33 0 120 

5. osztály 10 7 7 1 25 

6. osztály 10 11 8 0 29 

7. osztály 12 9 6 0 27 

8. osztály 8 11 9 0 28 

Felső 40 38 30 1 109 

ÖSSZESEN: 84 81 63 1 229 
 

A tanév közbeni gyermeklétszám mozgásának (távozás, beiratkozás) okai, 

lemorzsolódás helyzete 

Egy fő jött hozzánk más iskolából (Tarczy) a hetedik osztályba. De nehezen tudott beilleszkedni, 

ezért a 2. félévtől szülei visszavitték abba az iskolába, ahonnét jött.  

Egy fő elment tőlünk a második osztályból a 2. félév folyamán tanulási nehézségek miatt a 

Pápakovácsi iskolába. 

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

SNI létszám:  

2019/20: 16 fő                                     2020/21: 12 fő 

BTM létszám: 

2019/20: 28 fő                              2020/21: 26 fő   

HH létszám: 1 

HHH létszám: 0 

Továbbtanulás, iskolába lépés 

 28 fő volt a nyolcadikosok száma, mindenki továbbtanult. 

Gimnázium: 12 fő 

Szakgimnázium: 11 fő 

Szakközépiskola: 5 fő 

Alsóbb évfolyamokból továbbtanulók: 

4 fő megy hat osztályos gimnáziumba 
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4 fő megy nyolcosztályos gimnáziumba 

Fegyelmi eljárások 

 Nem volt. 

Mulasztott órák, napok 

 

osztály létszám óra óra/fő 

1. 32 2156 67,38 

2. 31 1532 49,42 

3. 27 1783 66,04 

4. 31 1550 50,00 

5. 25 492 19,68 

6. 29 2131 73,48 

7. 28 1989 71,04 

8. 28 3190 113,93 

 

Összes: 

 

 

231 

 

14823 

 

64,17 

Munkaközösségek programjának teljesítése 

 Alsós és felsős munkaközösség, angol munkaközösség működik az iskolában. Kiemelt feladatuk 

a tanulmányi versenyek szervezése, az iskola színvonalas nyelvoktatásának a megvalósítása. 

A munkaközösségek állandó feladatai voltak: városi, egyházi 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.). Kiemelt 

feladat volt továbbá az egymás közti szakmai tapasztalatcsere, a tudásmegosztás. 
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Intézményen kívüli rendezvények szervezése, azokon való részvétel 

 Nem releváns.   

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 

Jegyzőkönyvezett balesetek száma: 2 

Egy tanulónak a homloka sérült meg, amikor egy ajtónak ütközött.  

Egy másik tanulót a társa rúgott meg, neki az ujjai törtek el.  

A diákoknak minden esetben felhívtuk a figyelmét a hasonló esetek elkerülésére. 

 

Diákönkormányzat tevékenységének értékelése 

Az idei évben a diákönkormányzatot segítő pedagógus Jámbor Anikó volt. A diákönkormányzat 

többször ülésezett. Ki is kértük a véleményüket az aktuális kérdésekben. 

A diákönkormányzat szervezte volna a Gyurátz-napi KI MIT TUD?-ot, de ez az idén elmaradt. 

Tanórán (óvodai nevelésen) kívüli programok, szabadidős tevékenységek 

 Szakkörök: 
Nyelvi szakkörök (német, angol) 
Tömegsport  
Foci 2 csoportban  
Citera szakkör 
Rajz szakkör 
Dráma szakkör (alsó tagozat) 
Matematika 
Kézműves szakkör 
Kerámia szakkör 

  

Gazdag volt a tanév programja.  

Nemzeti ünnepek 

Kirándulások: május, június hónapban minden osztály megtartotta. 
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Szokásos vidám rendezvények: Mikulás, farsang, gyereknap  

 

A közösségi alkalmak megvalósításánál folyamatosan figyelembe kellett venni a járványügyi 

helyzetet. 

 

Az egyházi jellegből fakadó hagyományok őrzése, továbbfejlesztése (Munkatervi 

szempont)  

  Gyurátz-ünnep (online tartottuk). 

Diák istentiszteletek a kijelölt osztályok szereplésével. 

Gyerekfoglalkozások a vasárnapi istentiszteletek alatt. 

Gyülekezetlátogatások (elmaradt). 

Tanévzáró közös áhítat a presbitériummal (elmaradt). 

 

 

 

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 

 

  2. osztály 3. osztály 4. osztály Alsós átlag 5. osztály 6. osztály 7. osztály 8. osztály Felsős átlag 

Magatartás 4,33 4,44 4,03 4,27 4,36 3,93 4,44 4,29 4,26 

Szorgalom 4,63 4,56 4,23 4,47 4,24 4,14 4,37 3,96 4,18 

                    

Magyar ny 4,53 4,52 4,23 4,43 4,24 4,17 4,17 3,96 4,14 

Magyar i 4,7 4,56 4,48 4,58 4,44 4,28 4,28 4,29 4,32 

Történelem         4,44 4,21 4,37 4,36 4,35 

Hittan 5 4,78 4,71 4,83 4,92 4,79 4,63 4,61 4,74 

Angol 4,76 4,7 4,58 4,68 4,44 4,07 4,56 4,11 4,30 

Matematika 4,53 4,52 4,03 4,36 4,24 3,79 4,04 3,75 3,96 

Digit. Kult.         4,6         

Informatika           4,97 4,85 4,07 4,63 

Környezetism. 4,67 4,56 4,45 4,56           

Természetism.         4 4,28     4,14 
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Földrajz             4,22 3,54 3,88 

Biológia              4,11 3,75 3,93 

Kémia             3,93 3,36 3,65 

Fizika             4,07 3,64 3,86 

Rajz 4,73 4,81 4,81 4,78 4,76 4,72 4,74 4,54 4,69 

Technika 4,7 4,89 4,97 4,85 4,8 4,41 4,89   4,70 

Ének-zene 4,8 4,81 4,65 4,75 4,64 4,17 4,74 4,68 4,56 

Testnevelés 5 4,78 4,65 4,81 4,63 4,41 4,63 4,14 4,45 

Össz. 4,74 4,69 4,56 4,66 4,51 4,36 4,42 4,06 4,34 

 

Az utolsó két tanév összesített tanulmányi átlaga: 4,37; 4,43 

Minden osztálynak jobb az átlaga 4-gyesnél 

Nagyon magas a kitűnő tanulók száma: 40 (17%)  

Bukás nincs 

137 tantárgyi dicséretet adtunk. Jó hogy a pedagógusok éltek az elismerésnek ezzel a lehetőségével. 

 

Érettségi vizsgák eredménye, értékelése 

  

Belső –helyi tantervben, pedagógiai programban foglalt- mérések, vizsgák  eredménye 

A méréseket félévente a pedagógusok tantárgy specifikusan végzik. 

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. 
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Nevelő-oktató munka eredményei, felvetődő problémák 

Az oktatási munka eredményes volt, ezt bizonyítják az átlagok, a felvételi eredmények. Az idei évben 

a versenyeredményeket nagyon befolyásolta a járványhelyzet. Így is vannak jó eredmények, 

kiemelendő a matematika tantárgy, ebből vannak megyei és országos eredmények is. Kiemelendő 

még a Bendegúz Nyelvészverseny amelyen két tanulónk is országos döntőbe jutott. 

A szülők megfelelő tájékoztatására helyeztük a hangsúlyt, sokat fejlődtünk az online kommunikáció 

terén. 

A nevelő munkában az eddig megszokott igényesség volt az irányadó. Minden hitéleti alkalmat 

megtartottunk, de sajnos a járvány okozta nehézségekkel meg kellett küzdenünk. A gyerekek 

általános neveltségi szintje továbbra is kiváló. Köszönnek, bizalommal vannak a pedagógusaik iránt. 

Kiemelkedik a vallásos nevelés az intézmény életében.  

Megoldandó feladatot a digitális oktatás jelentett, de a tavalyi évhez képest sokkal zavartalanabbul 

sikerült átállnunk, amikor erre szükség volt. 

 

 

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  

Elvárás Teljesülés 

Az éves munkaterv összhangban van a 
stratégiai dokumentumokkal és a 

munkaközösségek terveivel 

Igen 

A tanév végi beszámoló megállapításai 

alapján történik a következő tanév tervezése.  

 

Igen, a tantestülettel és a fenntartóval 
egyeztetve. 

A pedagógiai programnak és az egyéni 

fejlesztési terveknek megfelelően történik az 

egyénre szabott értékelés, amely az értékelő 

naplóban nyomon követhető.  

 

Igen. Mindez a digitális naplóban követhető. 
Az SNI-s tanulókról külön készül papír alapú 

nyilvántartás. 

A tanuló eredményeiről fejlesztő céllal 

folyamatosan visszacsatolnak a tanulónak és 

szüleinek/gondviselőjének.  

Igen, naplón keresztül, szülői értekezleteken 
és fogadóórákon, fogadóórákra külön hívjuk 
a szülőket, amennyiben ez szükséges. Az idei 

                                                           
1 Az önértékelés és a belső ellenőrzés két külön rendszer, kérjük ezeket elkülönítve kezelni. 
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 tanévben ezeket az alkalmakat online 
valósítottuk meg. 

Az intézmény vezetése és érintett pedagógusa 

információkkal rendelkezik minden tanuló 

szociális helyzetéről.  

 

Igen. Családlátogatásokat tervezünk 1. és 5. 
osztályban. Ezek a járvány miatt elmaradtak. 

A szülők a megfelelő kereteken belül részt 

vesznek a közösségfejlesztésben.  

 

Igen. Iskolai istentiszteleteken. (idén sajnos 
online történt) A gyermeknapot az SZM 

szervezi, ezt meg tudtuk tartani júniusban. 

Nyilvántartják és elemzik az intézményi 

eredményeket:  

 kompetenciamérések eredményei  

 tanév végi eredmények – tantárgyra, 2 

évre vonatkozóan  

 versenyeredmények: országos szint, 

megyei szint, tankerületi szint, települési 

szint  

 továbbtanulási mutatók  

 vizsgaeredmények  

 elismerések   

 lemorzsolódási mutatók (évismétlők, 

magántanulók, kimaradók, lemaradók  

 elégedettségmérés eredményei (szülő, 

pedagógus, tanuló)  

neveltségi mutatók  stb. 

Kompetenciamérés eredményeit kiértékeljük 
intézményileg. 

A tantárgyi eredmények a beszámolókban 
szerepelnek. 

A továbbtanulási mutatókat a nyolcadikos 
osztályfőnök készíti el. 

A lemorzsolódási mutatókat a táblázatos 
beszámolók tartalmazzák. 

Törekszünk arra, hogy célirányos 
kérdőívezést végezzünk. Az idén hasonló 

szempontok szerint értékelték a 
pedagógusok és a szülők a pedagógiai 

munkát, amelyet Google űrlapon 
valósítottunk meg. 

A pedagógusok szakmai csoportjai maguk 

alakítják ki működési körüket, önálló 

munkaterv szerint dolgoznak. A 

munkatervüket az intézményi célok 

figyelembevételével határozzák meg.  

 

Igen.  

Az intézmény munkatársai számára 

biztosított a munkájukhoz szükséges 

Igen. Az intézmény támogatja a 
továbbképzést. A tantestületi értekezleten a 

továbbképzéseken szerzett ismereteket a 
pedagógusok megosztják. A járvány miatt 
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információkhoz és ismeretekhez való 

hozzáférés.  

 

idén többnyire online továbbképzésen 
vettünk részt. 

Az intézmény a helyben szokásos módon 

tájékoztatja külső partereit (az 

információátadás szóbeli, digitális vagy 

papíralapú).  

 

Igen. A tájékoztatásban az utóbbi két évben 
jelentősen előtérbe került az online mód. 

A partnerek tájékoztatását és véleményezési 
lehetőségeinek biztosítását folyamatosan 
felülvizsgálják, visszacsatolják és fejlesztik.   

Igen.  

Az intézmény rendszeresen felméri a 

pedagógiai program megvalósításához 

szükséges infrastruktúra meglétét, jelzi a 

hiányokat a fenntartó felé.  

 

Igen. Ennek éves rendje van. Ez függ a 
pályázati időpontoktól is. 

Az intézmény rendszeresen felméri a 

szükségleteket, reális képpel rendelkezik a 

nevelőoktató munka humánerőforrás-

szükségletéről.  

 

Igen. A tanév lezárásáig (június 30.) 
megtörténik a felmérés és lehetőség szerint a 

humánerőforrás biztosítása is. A tanévet 
lezáró értekezletek állandó napirendje ez. 
(Tantestületi, igazgatótanácsi, presbiteri, 

ülések) 

A humánerőforrás szükségletben 

bekövetkező hiányt, a felmerült problémákat 

idejében jelzi a fenntartó számára.  

 

Igen 

  

Belső ellenőrzési rendszer működése, a tervek megvalósulása 

Éves óralátogatási terv megvalósítása. 

Órát 

látogató 

pedagógus 

okt. nov. dec. jan. febr. márc. ápr 

Rókáné 

Varga 

Mónika 

szaktanár felsős 

napközi 5. 

oszt 

szaktanárnál 

az 6. 

osztályban 

felsős napközi 

6. oszt. 

szaktanárnál 

az 7. 

osztályban 

szakköri 

foglalkozás 

szaktanár  

8. 

osztályban 
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az 5. 

osztályban 

Jakabné 

Teke Ágota 

1. oszt 

tanóráján 

2. osztály 

tanóráján 

alsós 

napközi 

egyéni 

foglalkozás 

3. osztály 

tanóráján 

4. osztály 

tanóráján 

alsós 

napközi 

Szücs Gábor új kolléga fejlesztő 

foglalkozás 

szakkör szaktanár fejlesztő 

foglalkozás 

szakkör szaktanár 

Tóth Beáta 

Bálint 

Dalma 

angol 

szaktanár 

szakköri 

foglalkozás 

angol 

szaktanár 

osztályfőnöki 

óra 

angol 

szaktanár 

egyéni 

fogl. 

angol 

szakkör 

 

Digitális naplók ellenőrzésének megvalósítása. 

Tanmenetek ellenőrzése. 

Technikai dolgozók ellenőrzése. 

Tüz-munkavédelmi belső ellenőrzések negyedévente. 

Intézményvezetői, magasabb-vezetői ellenőrzési terv megvalósulása 

Az intézményvezetői ellenőrzés a munkatervi feladatok megvalósulására irányult. 

A pedagógusok beszámoltak az igazgatónak, ebben rögzítették az elvégzett feladatokat, továbbá 

értékelték saját oktató-nevelői tevékenységüket. 

Munkaszervezés, információáramlás értékelése  

Zavartalanul valósult meg. Tantestületi szinten is többször alkalmaztunk online megoldásokat: 

facebook csoport, online kitölthető adatszolgáltatások.   

Külső ellenőrzések (tanulmányi, szakmai, törvényességi) főbb megállapításai, 

következményei 

Külső ellenőrzés gazdasági téren volt, amely mentorálással valósult meg. A feltárt hiányosságok 

javításáról a gazdasági vezető igazgatói utasításra tételes beszámolót készített.  

Intézményi fejlesztési feladatok kijelölése 

Fejlesztési feladatok: 

Tantestületi szinten a digitális fejlesztés volt a fő feladat. 

Intézményi szinten az infrastrukturális fejlesztés (új épületszárny) 

Új feladatként az óvodai tagintézmény integrálásának szakmai előkészítő munkálatai 

jelentkeztek.  
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Külső kapcsolattartás  

(rövid, pár mondatos beszámoló; ha van olyan téma, amely nem releváns, nem kell kitölteni) 

Egyházi intézményekkel (evangélikus, más felekezet intézményei) 

A közeli evangélikus intézményekkel tartjuk a kapcsolatot, kölcsönösen részt veszünk egymás 

rendezvényein, tanulmányi versenyein. (Marcaltő, Győr, Szombathely, Celldömölk, Veszprém, 

Várpalota, Sopron)  

Kapcsolatot tartunk a helyi történelmi felekezetekkel, ökumenikus iskolai hitéleti alkalmakba 

vonjuk be őket, a kapcsolattartásról az iskolalelkész gondoskodik. 

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 

Édenkert Református Óvoda, Pápa 

Városi Óvodák, Pápa  

Református és katolikus egyház helyi közösségei  

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, egyesületekkel 

    MATEHETSZ alapítvány 

EPOSZ egyesület 

TEKIOE egyesület 

Tehetségpont Akkreditációs Bizottság 

Ökoiskolák 

Boldogiskolák 

Észkerék Egyesület (Pápa) 
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Nemzeti Művelődési Intézet 

Gyermekjóléti intézményekkel 

Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat, Pápa 

  

Gyámhatósággal, más kormányhivatali szervekkel 

Járási Hivatal Pápa, Gyámügyi Osztály 

Szülői szervezetekkel 

SzM (Külön facebook csoportja működik az idei tanévtől)  

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  

Június: A tanév értékelése, következő előkészítése 

Az ülések közvetlen és online formában is folytak 

  

Fenntartó egyházi önkormányzati szervvel (presbitérium, közgyűlés) való 

kapcsolattartás 

  A fenntartói testülettel az elnökséggel folytatott megbeszélések során és presbiteri üléseken 

tartottuk a kapcsolatot. A tantestületnek két tagja presbiter (igazgató és helyettes), továbbá 

presbiter az iskolatitkár is. Az idei tanévben a járvány nagyban akadályozta a presbitérium 

működését, ezért felértékelődött az elnökséggel folytatott egyeztetések szerepe. 

 

MEE országos irodája Nevelési és Oktatási Osztályával való kapcsolattartás 

 Aktív a kapcsolat az EPSZTI-vel, továbbá az oktatási osztállyal, továbbá az Országos Iroda 

különféle osztályaival. 
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Az országos igazgatói értekezleteken kivétel nélkül képviselve volt az intézmény. Az idei évben 

több egész napos intézményvezetői (online) programra is sor került. Tanévzáró 

intézményvezetői találkozóra 2021. július 1-2-án kerül sor Bonyhádon 

Pedagógiai-szakmai szolgáltató intézményekkel, hatósággal (pl. EPSZTI, POK) való 

kapcsolattartás 

 Aktív a kapcsolatunk az EPSZTI-vel, a POK-kal eseti a kapcsolattartás. 

Gyülekezetekkel való kapcsolattartás 

 A környező gyülekezetekhez diákokkal kijárunk látogatásra, de ez sajnos az idei évben nem 

tudott megvalósulni. 

Egyéb 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rövid összegző értékelés 

Sikeres tanévet zártunk. Az infrastrukturális fejlesztésekben is számottevő az előrelépés, 

előzetes eszközbeszerzések történtek az étkező és tornaterem vonatkozásában. Az új 

épületszárny létesítésének munkálatai terv szerint folytak, folynak, jó az együttműködés a 

kivitelező céggel, sikerült az udvar rendezésére további forrást szerezni. 

Tovább folytattuk az SNI-s és BTM-es tanulók fejlesztését, amely téren a digitális oktatás ideje 

sem okozott fennakadást, ez jelentős előrelépés az előző tanévhez képest. 

A tanári kar nagyon jó munkát végzett, zavartalanul álltunk át távoktatásra, ha kellett. 

A hitéleti és közösségi élet tevékenységeit megpróbáltuk a járványhelyzetben is megvalósítani. 

Bizakodva tekintünk a következő tanév elé. 

A következő nevelési év/tanév fő feladatai, célkitűzései 
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Oktató-nevelő munka hatékony és jó színvonalú megvalósítása. 

Az új épületrész célszerű használatbavétele. 

A tagóvoda integrálásával egységes, jól működő, sikeres intézmény működtetése. 

 

 

 

 

 

 

Néhány az intézmény erősségei közül 

- az oktatási munka jó színvonala 

- az intézmény belső szervezettsége 

- vallásos nevelésünk 

- a tanárok aktivitása, szakmai és 

           módszertani felkészültsége 

- egyházi háttér 

- pozitív munkahelyi légkör 

- az intézmény pénzügyi stabilitása 

- a rendkívüli helyzet jó kezelése 

- szülőkkel való jó kapcsolat 

- fenntartóval való konstruktív együttműködés 

 

 

 

Néhány azok közül az eredmények közül, amire az intézmény a legbüszkébb 

Beiskolázás.  

Tehetséggondozásunk.  

Boldog iskolai program.  

Ökoiskolai program.  

Szülőkkel való jó kapcsolat.  

Digitális fejlesztés. 

Infrastrukturális fejlődés. 

 Azok az online megoldások, amelyek a járványhelyzetben születtek, ide értve az ünnepségek 

felvételeit, amelyek marandó emlékek és az iskola helytállásának dokumentumai. 
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Kelt, Pápa 2021. 06. 23. 

 

 

 

 

Szücs Gábor 

Aláírás 
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KIVoNAT

Pápai Evangé!ikus Egyházközség Presbitériumának
döntéséről

A Pápai Evangélikus Egyházközség Presbitériumának Vezetősége a
fenntartásában lévő Gyurátz Ferenc Evangélikus Általános lskola
lntézményvezetőjének 202012021. tanévéről készütt beszámolóját az
l gazgatóta nács javas latá ra e lfogadta.
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