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Kossuth Lajos Evangélikus Általános Iskola 

és Alapfokú Művészeti 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! 

 

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) 

Az iskolai és a munkaközösségi munkatervekben tervezett és elfogadott események a 

tervezésnek megfelelően megvalósultak. 

Tantestületi és munkaértekezletek bemutatása. Nevelőtestületi értekezletek 

tervezett és megvalósított időpontja, témája (Munkatervi szempont) 
 

A nevelőtestületi értekezletek a munkatervünk szerint valósultak meg. Minden hónap első 

hétfőjén kibővített vezetőségi ülést, míg minden hónap második hétfőjén tantestületi 

értekezletet tartottunk. Ezek témája az elvégzett feladatok értékelése, illetve az aktuális 

kérdések, előttünk álló feladatok megvitatása, egyeztetése volt. A 2019. áprilisi nevelőtestületi 

értekezlet témája volt rendhagyó, amikor is a természettudományos tehetséggondozás 

jelentette a központi témát, melyehez a Tehetségek Magyarországa EFOP 3.2.1.15-2016 

pályázathoz kapcsolódó műhelymunka kapcsolódott. 



 

Pedagógusok előmeneteli rendszerével kapcsolatos események, eredmények 

(Munkatervi szempont) 

Ebben a tanévben 5 pedagógus jelentkezett a minősítő eljárásba. 1 gyakornok, 4 tanító és 1 

tanári minősítése zajlott le. 1 fő a Ped.I., 5 fő a Ped.II. kategóriába került. 

 

 

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 dolgozói átlagos statisztikai létszám 85 fő 2018.10.01-én. Összetétel szerint ez 61 fő 

pedagógus, 8 fő nevelő-oktató munkát segítő és 16 fő technikai dolgozót jelent.    

Személyi változások a beszámoló által érintett időszakban 

A dolgozói átlagos statisztikai létszám 85 fő 2018.10.01-én. 2019.02.01-én az átlagos 

statisztikai létszám 85 fő. Ezen időszakban változás nem történt. 2019.07.01.-én a dolgozói 

átlagos statisztikai létszám 84 fő. Ezen időszak alatt 1 fő teljes munkaidős határozatlan 

munkaidejű pedagógus, valamint 1 fő teljes munkaidős határozatlan munkaidejű technikai 

dolgozó távozott. 1 fő teljes munkaidős határozatlan munkaidejű technikai dolgozó érkezett. 

Szakos ellátottság alakulása 

Iskolánkban 100%-os a szakos ellátottság.    

Továbbképzések (Munkatervi szempont) 

EFOP-3.3.7-17-2017-00041 pályázat keretében 30 órás továbbképzésen 15 pedagógus 

szerzett akkreditációt. 7 pedagógus az Erasmus pályázaton módszertani továbbképzéseken 

vettek részt.  

 



 

Tárgyi feltételek (Munkatervi szempont)  

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

Épület állapota 

 Az épület öt jól elkülöníthető különböző időpontban épült épületrészből áll. Ebből következően 

az állapota is ezt tükrözi. "A" épület a főépület. Legrégebben épült, KEOP energetikai pályázat 

keretében külső hőszigetelése, fűtési rendszere korszerűsítve lett, világítási rendszere 

megfelelő. Nyílászárók és burkolatok cseréje több részletben megtörtént. "B" épületben az 

építése óta csak a külső nyílászárók cseréje és fűtés korszerűsítése történt meg. "C" épület 

külső hőszigetelése nincs megoldva. "D" épület a legújabb épületrész, állapota minden 

tekintetben megfelelő. "E" épület építése óta csak a felső szint tetőtéri ablakainak a cseréje 

valósult meg.  

Eszközellátottság, beszerzések, selejtezések 

A pedagógiai program végrehajtásához szükséges nevelő-oktató munkát segítő eszközök és 

felszerelések biztosítottak. 

A tanév során az alábbi jelentősebb értékkel bíró tárgyi eszközök beszerzése valósult meg:  

• Az iskolában kialakított új könyvtár, és a felújított díszterem bútorzata, eszközei. 

• Iskolai szolgálati autó. 

• 1-1 tanterembe interaktív táblák, és az elöregedett számítógépek helyére új gépek, 

laptopok. 

• A konditerembe kiegészítő sporteszközök. 

• A művészetoktatással kapcsolatban egyházi eszközpályázatból ruházat, kellékanyagok 

és hangszerek. 

A selejtezést a tanévzárást követő nyáron tervezzük megvalósítani.    

Működtetési igények a beszámolási időszakra vonatkozóan 

A tanév során a működtetés forrása biztosítva volt. Mind a személyi, mind a dologi kiadásokat 

költségvetésünk fedezte. 

Fejlesztési tervek időarányos megvalósulása 

Évente önerőből legfeljebb egy felújítási munkálatot tudunk tervezni, természetesen a 

bekerülési értéktől függően. 2018 nyarán az általános karbantartási munkálatok mellett, az 

iskola A-B-C-D épületrészeinek emeleti tantermei klimatizálásra kerültek. Ősszel átalakításra 

került a díszterem, s kialakítottunk egy új iskolai könyvtárat. Jelenleg folyik egy iskolai 

gyakorlókert kialakítása, melyhez a terület megvásárlása a napokban történt meg. 

Fejlesztéseinket alapvetően pályázati forrásból szeretnénk megvalósítani. Az iskola további 

legfontosabb fejlesztési feladata az „E” épület energetikai korszerűsítése (nyílászárók cseréje, 

fűtési rendszerének és világítás rendszerének cseréje, külső hőszigetelés, esetleg napelemes 

rendszer kiépítése). EU-s, illetve fenntartói pályázat igénybevételével kívánjuk a forrást erre 

megteremteni. 



 

Külső források bevonása az intézményfejlesztésbe, egyházi és állami pályázati 

eredmények (Munkatervi szempont) 

Egyházi beruházási pályázaton nyert források segítségével beépítésre került az „D” épület 

emeleti része: könyvtár és kettő tanterem lett kialakítva.  

 

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) 

Iskolánk tanulólétszáma október 1-jén 521 fő volt. A tanévet 516 fővel zártuk. Az alapfokú 

művészetoktatásban 657 fő diák részesült, melyből 127 fő a székhelyen, míg 530 fő a 

telephelyeken. 

Felekezeti megoszlás (hittan órák alapján): 

• Katolikus 205 fő 

• Evangélikus 196 fő 

• Református 78 fő 

• Egyéb felekezet (baptista, pünkösdista, szombatista) 27 fő 

• Etikát tanul (kifutó rendszerben) 15 fő  

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

lemorzsolódás helyzete 

Tanévében távozott 10 fő: 

4 fő iskolai probléma miatt 

4 fő költözés 

1 fő családból kiemelés 

1 fő szakértői vélemény alapján egységes módszertani intézménybe 

Tanévben érkezett 5 fő 

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

SNI tanulók: 40 fő, ebből alsós 18, felsős 22 tanuló. Eltérő tanterv szerint 12 tanuló halad. 

Ebben a tanévben 2 mozgásszervi fogyatékos tanulót is elláttunk. 

BTMN tanulók: 27 fő, ebből alsós 19, felsős 8 tanuló.  

HH tanuló: 41 fő, HHH: 25 fő 

Magántanuló 1 fő 

Továbbtanulás, iskolába lépés 

2019/2020. tanévre 84 tanuló iratkozott be 1. osztályba.  

 Az idei tanévben is kiemelt figyelmet fordítottunk a pályaorientációs feladatokra, hiszen több 

országos projekt is kiemelt célként kezeli a diákok segítését, az MTMI fókuszú szakmák 

népszerűsítését.  



 

Ezen kívül a diákok-szülők számára a munkatervünkben meghatározott pályaorientációs 

rendezvényeket maradéktalanul megvalósítottuk. 

A pedagógiai programunkban és a pályaorientációs programunkban leírtaknak megfelelően 

minden évfolyamon megszerveztük az ebben a témában tervezett üzemlátogatásokat. A 7. és 

8. évfolyamos tanulók részére tematikus órát, témanapokat is szerveztünk.  

Az évről évre megvalósuló következetes pályaorientációs munkák eredménye meglátszik a 

beiskolázási adatokon, hiszen nagyon magas az az arány, akit az 1. helyen megjelölt képzésre 

vettek fel. Sajnos a szülők egy része azonban nem hallgatott ránk, és így 3 tanuló a rendkívüli 

eljárás keretében került beiskolázásra. Ezek a diákok képességeikkel és tanulmányi 

eredményekkel nem releváns tanulási utakat választottak, és a mi tanácsainkat is 

visszautasították.  

A tanulók választása alapján az iskolatípusok megoszlásának tekintetében az idén második 

évben a gimnázium lett a legnépszerűbb 45,6 %-kal (31 fő), ez az országos trenddel 

megegyezik. Jelenleg szakgimnáziumot 35,3 % (24 fő) választott, és szakközépiskolát 10 fő 

(14,7 %). Szakiskolát az SNI-s tanulók választottak, 3 fő (4,4 %), a mostani elnevezés szerint 

ez a számukra szervezett oktatási forma. Összességében 34 fő kezd szakmai irányon 

tanulmányokat, ami némi emelkedést mutat a tavalyi évhez képest. Az idei tanévben 3 tanuló 

nyert felvételt hatosztályos képzésre, és 2 fő nyolcosztályos gimnáziumba.  

Továbbra is jelentős létszámban tanulnak tovább az egyházi fenntartású intézményekben 

tanulóink. (Kiskőrös KEVI: 6; református iskolák: 8 fő; katolikus iskolák: 7 fő; összes egyházi: 

21 fő) Kiemelkedően sokan választották a kiskunhalasi Bibó Gimnáziumot (14 fő), a Dékáni 

Árpád Szakgimnázium és Szakközépiskolába 12 fő nyert felvételt, a Wattay Szakgimnázium és 

Szakközépiskolába 9 fő, a II. Rákóczi Ferenc Katolikus Gimnázium és Szakgimnáziumba 6 fő, a 

kiskőrösi KEVI Petőfi Sándor Evangélikus Gimnáziumba szintén 6 fő nyert felvételt.   

Tanulóink 75 %-át vették fel az első helyen megjelölt iskolába, ez is bizonyítja pályaorientációs 

munkák eredményességét. 

Fegyelmi eljárások 

Nem volt.  

Mulasztott órák, napok 

A hiányzások és igazolatlan hiányzások száma a tavalyi évhez képest jelentős mértékben nőtt 

(iskolai adat: 4570 nap igazolt és 25 igazolatlan nap), átlagosan tanulónként több mint 8,87 

nap.  Néhány osztályban kiugróan magas: 14 nap feletti az átlagos hiányzás. Ez azt jelenti, 

hogy szinte 3 hetet hiányzott átlagban egy fő; vagyis néhány tanuló minden bizonnyal 5-6 

hetet is hiányzott. Ebben a tanévben 50 órát meghaladó igazolatlan hiányzása egy tanulónak 

volt, aki év közben érkezett hozzánk, és már jelentős hiányzást hozott magával korábbi 

iskolájából. Az ő esetében hatósági eljárást is kellett kezdeményeznünk.  Minden esetben 

kapcsolatba léptünk a családsegítő szolgálattal, prevencióra törekedtünk.  

  



 

Munkaközösségek programjának teljesítése 

A munkaközösségi munkatervekben tervezett és elfogadott események a tervezésnek 

megfelelően megvalósultak. EFOP-3.3.7-17-2017-00041 pályázat keretében 

műhelyfoglalkozások megvalósulása, konferencia szervezése, „zsibongó zene és zenélő udvari” 

alkalmak, melynek keretében a zenei képességek bemutatása zajlott. Az „iskolába hívogató” 

rendezvénnyel az iskolába érkező gyerekeknek és a szülőknek mutattuk be az intézményt, ill. 

foglalkozásokon kaphattak ízelítőt az iskolában folyó programokról. 

Az Ökoiskolai programhoz kapcsolódó kiemelt eseményeink, tevékenységeink voltak: 

Hulladékcsökkentési hét („Méregtelenítsünk!”, „Újrahasznosítás”), Fenntarthatósági témahét, 

Víz világnapja és a Föld napja, Te szedd! akció, „A jövőd a természettudományokban rejlik!” 

című projekt keretében 3 természettudományos napon voltak diákok kiskunhalasi 

gimnáziumban, Evangélikus iskolák Természettudományos Szakmai Napján, „Zöldjárat” - fizika 

előadás, Madarak és Fák Napja. Igyekszünk tevékenységközpontúan, interaktív módon 

bevezetni diákjainkat az ÖKO-tudatosság, és -felelősség feladataiba, lehetőségeibe, melynek 

során nagy hangsúlyt fektetünk a személyes példaadásra is. 

Intézményen kívüli rendezvények szervezése, azokon való részvétel 

Több közösségfejlesztő rendezvényt valósítottunk meg: 

- minden osztály részt vett tanulmányi kiránduláson 

- több osztály szervezett délutáni osztályrendezvényt: kerékpározás, mikulásnapi és/vagy 

farsangi buli, Vadkerti–tóra való hétvégi kirándulás – kinti alvás stb.;  

- minden alsós és felsős osztályt elvittünk korcsolyázni a téli hónapokban az SKDSE 

szervezésében;  

- színházlátogatásokat szerveztünk, a rászoruló tanulók költségeit támogattuk;  

- kiállítások, múzeumok látogatása, üzemlátogatások (helytörténeti múzeum, Mercedes 

gyár, Protokon stb.).  

Jelentős szerepet vállaltunk a városi megemlékezések megtartásában: 

- október 23-án a 8. évfolyam adott színvonalas irodalmi és zenés műsort a városi 

ünnepségen; 

- március 15-én a 6. évfolyam műsorával történt meg a városi megemlékezés 

- 4. évfolyam az iskolai karácsonyi műsort szervezte és adta elő az iskola tanulóinak. 

Az evangélikus egyház rendezvényeinek, ill. a városi rendezvények megszervezésébe és 

lebonyolításába is bekapcsolódtunk: adventi hangverseny, egyházmegyei sportnap, anyák 

napja a templomban, Márton napi rendezvény, gyereknap,  kulturális rendezvények a helyi 

művelődési házzal közösen.  

Gyermekvédelmi feladatok 

Gyermekvédelmi feladatokat az igazgatóhelyettesek koordinálásával az osztályfőnökök látják 

el. Krízishelyzetben az iskolapszichológus és az integrációs munkacsoport bevonása is 

megtörténik. A családsegítő szolgálattal együttműködve több esetmegbeszélésre, intézkedésre 

is sor került. 1 fő kollégának külön munkaköri feladata a lemorzsolódással veszélyeztetett 

tanulók nyomon követése. A gyermekvédelmi feladatok ellátásában ebben a tanévben egy 

szociális segítő, külsős munkatárs is részt vett. 

Gyermek-és tanulói balesetek, és az azok megelőzésére tett intézkedések 



 

Nem volt. 

Diákönkormányzat tevékenységének értékelése 

A tanév során megrendeztük az őszi és tavaszi papírgyűjtést, ami fő anyagi forrásunkat jelenti, 

ebből tudjuk megoldani versenyek, a Madarak és fák napja, a Sportnap díjazását, mikuláskor, 

karácsonykor a gyerekek megajándékozását. Szeptemberben 2 fő, a Diákönkormányzatunk 

vezetője és titkára Piliscsabán Evangélikus Diákparlamenten vett részt, a három nap alatt sok 

új tapasztalatot szereztek, amit itthon átadtak a többi osztálytitkárnak. A DÖK vezetője 

Kiskunhalason is képviselte diáktársait a megyei Diákparlamenten. 

Tanórán (óvodai nevelésen) kívüli programok, szabadidős tevékenységek 

Elindítottuk és a tanév folyamán működtettük a következő szakköri programokat: fizika, 

kommunikáció és média, Lego Robotika, énekkar, informatika, citera, természettudományi, 

magyar tehetséggondozó, matematikai tehetséggondozó, német tehetséggondozó, angol 

tehetséggondozó, atlétika, főzőcske. A felső tagozat döntő többsége a délutáni iskolai 

benntartózkodás alól felmentést kért, az igénylőknek felzárkóztató foglalkozásokat, 

szakköröket, tanulószobát biztosítottunk. A tanulásban problémákkal küzdőknek így egész 

évben lehetőségük volt a másnapi iskolai munkára szaktanár segítségével felkészülni.  

A városi EFOP pályázat keretében természettudományi program, informatikai, varró és fotó 

tanfolyamok valósultak meg.  

Az iskolai Menő menza pályázat keretében is több foglalkozássorozat került megtartásra, 

melyek az egészséges életmódra ösztönözték a tanulókat. Idén már hagyományként 

egészségnapot is tartottunk, amely témanapként segítette a pályázati célok megvalósítását. 

Az egyházi jellegből fakadó hagyományok őrzése, továbbfejlesztése (Munkatervi 

szempont)  

Iskolánk, bár nem tekint vissza hosszú egyházi múltra, mégis számos szép és fontos 

hagyományt őriz. Ide tartozik az elsősöknek és a ballagó nyolcadikosoknak a megáldása, az 

egyházi ünnepekre való készülés, a nyolcadikosok passió előadása, a Márton-napi felvonuláson 

való részvétel. Az ökumené jegyében is számos hagyományt őrzünk. A tavaszi csendes napot 

mindig a katolikus templomban kezdjük el a helyi plébános szolgálatával. Ezen kívül minden 

évben tartunk ádventi és böjti rádiós áhítatokat, a különböző felekezetek lelki vezetőinket 

szolgálatával. Ezeken kívül fontosnak tartjuk, hogy iskolánk végezzen karitatív szolgálatot is, 

ezért már több éve részt veszünk a „72 óra kompromisszum nélkül” nevezetű segítőakcióban, 

valamint karácsonyi gyűjtőakciókban (könyvgyűjtés, cipősdoboz akció stb.). 

 



 

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 

Az iskola tanulmányi átlaga 4,36, illetve a készségtárgyak megfelelt eredményét jelesnek 

számítva 4,48, ez a tavalyi eredménnyel szinte megegyezik (4,42 volt). Kitűnő 

bizonyítványt 140 tanuló vihet haza (tavaly ez 118 volt), ebből 53 (42 volt) a felső 

tagozatos diák. Iskolánkban 8 tanuló nem tudta teljesíteni a tantárgyi követelményeket. 

Hét diák javítóvizsgát tehet, egy diákot pedig a Híd programba irányítunk. Az osztályozó 

értekezleten már egyeztettük a feladatokat, minden diák megkapja a szükséges 

információt, segítséget a sikeres javító vizsga letételéhez, kijelöltük a felelősöket. 

Intézkedtem arról, hogy szülő-tanuló megfelelő tájékoztatást kapjon mind a 

követelményekről, mind a javító vizsga időpontjáról.  

 

Országos mérések (kompetenciamérés, NETFIT), érettségi vizsgák eredménye, 

értékelése (Munkatervi szempont) 

Idegen nyelvi kompetenciamérés 

Az Oktatási Hivatal idegen nyelvi mérést szervez minden év májusában a 6. és a 8. 

évfolyamos tanulók számára angol illetve német nyelvből. Az idegen nyelvi mérés 

minden olyan tanulót érintett, aki első idegen nyelvként angolul vagy németül tanul. 

A 2017/18-as mérés országos eredménye még nem hozzáférhető, ezért ennek elemzését 

későbbi időpontra halasztottuk. A 2018/19-es mérést javítottuk, az eredményekről 

összesítő táblázatot tettünk ki az iskola honlapjára. Összességében német nyelvből 

kiemelkedően, angol nyelvből az emelt szinten tanulók szintén kiemelkedően 

teljesítettek, de az alapszinten tanulók eredményei is megfelelőek, illetve jók. 

6. évfolyam MATEMATIKA  

1534 képességpont az átlagunk, az országos (1499 pont), és városi (1480 pont) a 

kisvárosok (1443 pont) és a községek (1446 pont) vonatkozásában meghaladja az 

átlageredményeket. Országos összehasonlításban 259 iskola írt jobbat és 1107 

gyengébbet tőlünk. Saját kategóriánkban, a kisvárosi ált. iskolák körében 5 iskola 

teljesített nálunk jobban, 164 gyengébben. 

1.szint alatt és 1. szinten teljesítő tanuló nem volt, 2. szinten 13 tanuló teljesített.  A 6. 

szinten 1 fő és a 7. szinten teljesítő nem volt. Az iskola átlageredménye a CSH-index 

tükrében szignifikánsan jobbak a várható eredményeknél, mint az összes telephelyre, 

mint a városi általános iskolai telephelyekre vonatkozóan. 

6. évfolyam SZÖVEGÉRTÉS 

1552 képességpont az átlagunk, ez felette van az országos (1492 pont) és a városi 

(1474 pont) iskolák átlagának. A kis városok 1434 pontot értek el átlagban. 

Országosan 142 jobban, 1239 gyengébben teljesítő iskola van, csökkent az előző évhez 

képest a nálunk gyengébb szinten teljesítők aránya.  

Saját kategóriánkban csupán 2 iskola teljesített jobban, ez jobb a tavalyi 4 ( a tavaly 

előtti 1 iskola) 174 rosszabbul. ( Ez tavaly 189, előtte 203 iskola volt, az előtte lévő 

évben 146 iskola volt) 

A tanulók kép. szintek szerinti megoszlás: 1. szint alatt teljesítő tanuló és 1. szinten 

teljesítő tanuló nem volt. 2. szinten 5 tanuló teljesített. A nálunk legjobban teljesítők 



 

aránya 6. szint, 4 tanuló (8%.), országosan 5.9%, városi szinten 4,5%. Országosan és  

városi szinten 7. szintet elérők aránya 1,2% ill. 0,7%, nálunk 2 ilyen teljesítményű tanuló 

volt. 

8. évfolyamos MATEMATIKA 

1724 képességpont a tanulók átlageredménye iskolánkban, ez meghaladja  a  városi 

általános iskolák átlagát, amely 1586 pont. Az országos átlag 1614 pont. A kis városok 

átlaga 1558 pont. 

Országos összehasonlításban 98 (2017-ben 239 iskola 2016-ban 508, 2015-ben 663) 

iskola írt jobbat és 1829 (2017-ben 1302 2016-ban 734, 2015-ben 605) gyengébbet. 

Saját kategóriánkban, a kis városi iskolák körében 1 (2017-ben 5, 2016-ban 24, 2015-

ben 35) iskola teljesített jobban, 219( 2017-ben 169, 2016-ban 107, 2015-ben 82) 

gyengébben. 

Képességszintek szerint vizsgálva a tanulók között nem volt 1. szint alatt, illetve 1. 

szinten teljesítő tanuló.  

6. szinten teljesített a tanulók 10,9%-a /6fő/, ez országosan 9,2%, városi iskolák 

esetében 6,5%. 7. szinten 8,7%, (3fő) tanuló teljesített nálunk, országosan 2,2%, városi 

iskoláknál 1,2%. 

8. évfolyamos SZÖVEGÉRTÉS 

Az iskolánk átlaga 1704 kép. pont, az országos (1602 pont) városi (1574 pont) és a kis 

városi (1545 pont) átlagnál is magasabb. 

 Nálunk jobban 105 (2017-ben 203, 2016-ban 169, 2015-ben  241, 2014-ben  523) 

iskola teljesített jobban országosan, gyengébben 1749 (2017-ben 1230, 2016-ban 1409, 

2015-ben 1128, 2014-ben  576). 

Kis városi összehasonlításban nem volt (2017-ben 4, 2016-ban 3, 2015-ben 5, 2014-ben 

16) jobb teljesítményű,  221 (2017-ben 168, 2016-ban 201, 2015-ben 140, 2014-ben 

78) gyengébb teljesítményű iskola volt. 

A képességszintek szerint vizsgálva tanulóink között 1. szint alatt, ill. 1. szinten teljesítő 

tanuló nem volt. Városi szinten a tanulók 0,5%, ill. 3,1%-a, országosan 0,5%, ill. 2,7%-a 

teljesített ezeken a szinteken. 2 szinten teljesítő tanuló sem volt. (2017-ben 1 tanuló, 

2016-ban 3 tanuló, 2015-ben 7 tanuló)  Ez a tanulók 9,6%-a városi szinten, 8,3%, 

országos szinten.  

6. szinten tanulóink 23,9%-a, 13 fő (2017-ben 19,1%-a, 16 tanuló, 2016-ban 14,5%-a, 

11 fő, 2015-ben 20,5%-a), 7. szinten 8,7%, 4 fő (2107-ben 2,9%, 2 fő, 2016-ban 9,7%, 

6 fő, 2015-ben 3,8%-a teljesített), ez országos szinten 15,3%, városi szinten 12,4%. 7. 

szinten országos szinten 5,6%, városi szinten 3,5%. 

A CSH alapján a várható eredmények a városi általános iskolai telephelyekre 

vonatkoztatva és az összes telephelyre vonatkoztatva szignifikánsan jobb. 

NETFIT. 

Az adatok elemzésekor a következő értékelés szűrhető le: 

Testtömeg index: Az iskolánk tanulói (fiúk is lányok is) az megyei átlag alatt szerepeltek 

a mérésen, de csak 1-2 százalékponttal gyöngébbek az eredmények. Legnagyobb 

lemaradás a 11 éves fiúknál van. 

Állóképességi ingafutás: Ebben a mérésben jóval az megyei átlag felett értük el az 

eredményeket szinte minden korosztályban. Legtöbb korcsoportban 10% feletti az 

eltérés. A leginkább fejlesztendőek itt a 14-15 éves lányok és fiúk. A legjobb eredményt 

a 13 éves fiúk és 11 éves lányok produkálták. 

Ütemezett fekvőtámasz: Itt szintén a megyei átlag felett értük el az eredményt szintén 

jelentős mértékben, a legnagyobb leszakadást szintén a 14-15 éves lányok és fiúk 

hozták. A legkiemelkedőbbek a 11 éves fiúk és lányok voltak. 

Helyből távolugrás: Ebben a tesztben szintén a megyei átlag közelében vagyunk, de itt 



 

nagyobbak az eltérések az egyes korosztályok között. Legjobban a 14 éves lányok és fiúk 

teljesítettek, a 12 éves lányok és fiúk viszont jelentősen eltérnek az országos átlagtól. 

Kézi szorítóerő teszt: Ebben a tesztben szintén a megyei átlag körül van minden 

korosztály, de kiemelkedőek a 13 és 14 éves fiúk. A legrosszabbul teljesítő korcsoport is 

alig vannak az országos átlag alatt. 

Összesítésben megállapítható, hogy iskolánk tanulói legtöbb korosztályban a megyei 

átlag fölött teljesítettek. Akik a leggyöngébb eredményeket produkálták a 14-15 éves 

lányok és fiúk. Ebben a korosztályban nagyon jelentős volt már a motiváció hiánya, így 

elképzelhető, hogy ez adta ezt az eredményt! 

Az OH felkérésére, a TehetségKapu szervezésében,  a negyedik évfolyamon, 56 tanuló 

részvételével matematika mérésen vettünk részt. Logikai, problémamegoldó és 

diagrammos feladatokat online felületen készítették el a diákok. Központi elemzés 

alapján országosan szeretnék kiszűrni a tehetséges tanulókat vagy a tehetségígéreteket. 

Iskolánkban 1 fő kiemelkedő tehetséget és 9 fő tehetség ígéretet szűrt ki a felmérés. 

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

(óvodában iskolaérettségi vizsgálat) eredménye 

Az 1. évfolyamosokat a DIFER módszerrel mérjük. Az első osztályban októberig a 

gyógypedagógusok felmérik az összes tanulót. A mérés eredményeként elkészültek a 

tanulókra szabott fejlesztési tervek. 

Év végi felmérések: Az alsós munkaközösség, a kerettanterv alapján, kidolgozta minden 

évfolyamra az év végi felmérőket. Az eredmények megmutatják az adott osztály 

tudásszintjét, a tanulók továbbhaladáshoz szükséges eredményeit. 

A 4. évfolyamos angol nyelvi felmérő alapján kerülnek a tanulók a megfelelő haladást 

biztosító csoportokba az 5. évfolyamon. Jelentkezés után lehetőség van emelt 

óraszámban oktatott nyelv választására. 

Iskolánkban az általános iskolák közül az elsők között vezettük be ezt a belső vizsgát, 

mint  értékelési formát. A mostani formájában (kisebb modernizálástól eltekintve) 15 éve 

készítjük fel és szervezzük meg a tanulók számonkérésének ezt a formáját. Még 

régebben sok ellenállásba ütköztünk a szülők részéről, mostanra elfogadottá vált ez a 

rendszer, és diák-szülő is felismerte, hogy a gyerekek érdekében tesszük, jók a 

visszajelzések a középiskolába való belépésről. Ennek a vizsgának ugyanis legfőbb 

értékének azt tartom, hogy a végzős évfolyamon felelevenítjük az általános iskolában 

megszerzett tudást, és ennek köszönhetően stabil alapokkal kezdik diákjaink a 

középiskolát. Idegen nyelvből a sikeres nyelvvizsgát tevő diákokat felmentettük a vizsga 

alól (11 fő német, 11 fő angol nyelv).  

Összességében a vizsga általában jobban sikerült, mint az év végi jegy, bár nyelvtanból a 

8.a és 8.b osztály esetében a vizsga lett a gyengébb eredmény. 

A magyar belső vizsga tollbamondást, szövegértést és grammatikai ismeretek felmérését 

tartalmazta.  

Az elért eredmények:  

- 8.a 4,11 

- 8.b 4,06 

- 8.c 3,87 



 

8.d 3,55 

A történelem belső vizsgán a tanulók tételeket húztak, szóban feleltek. Az elért 

eredmények:  

- 8.a 4,35 

- 8.b 4,25 

- 8.c 4,33  

8.d 4,26 

Matematikából: 

- 8.a 4 

- 8.b 3,75 

- 8.c 4 

- 8.d 3,83 

Megállapítható, hogy a tanulók eredményei, év végi osztályzata egymásnak megfelelően 

alakultak, és a tantárgyak között sincs nagy eltérés. Ezen az évfolyamon a pedagógusok 

értékelési rendszere összhangban van. 

Nevelő-oktató munka eredményei, felvetődő problémák 

A tehetséggondozás és a felzárkóztatás területei a szakkörök, differenciált 

képességfejlesztés, és egyéni foglalkozások. Évről évre számos kimagasló 

versenyeredmény, sikeres szereplés igazolja, hogy érdemes erre is energiát fordítani. Új 

kezdeményezésként a leendő iskolásokat vártuk szüleikkel a beiratkozás előtt a tanítók 

egy vidám, játékos délelőttre. Az iskolába készülő gyerekeknek és szüleiknek 

lehetőségük volt megismerkedni az iskola alsó tagozatán működő programokkal. 

Elindítottuk és a tanév folyamán működtettük a következő szakköri programokat: fizika, 

kommunikáció és média, Lego Robotika, énekkar, informatika, citera, 

természettudományi, magyar tehetséggondozó, matematikai tehetséggondozó, német 

tehetséggondozó, angol tehetséggondozó, atlétika, főzőcske.  

A városi EFOP pályázat keretében természettudományi program, informatikai, varró és 

fotó tanfolyamok valósultak meg. 

Az iskolai Menő menza pályázat keretében is több foglalkozássorozat került megtartásra, 

melyek az egészséges életmódra ösztönözték a tanulókat. Idén már hagyományként 

egészségnapot is tartottunk, amely témanapként segítette a pályázati célok 

megvalósítását. 

 A 7. évfolyamon egyéni tanrenddel segítettünk több tanulót is, akik a sportban 

tehetséges diákjaink. Az iskolánk kiválóan akkreditált tehetségpont, Európai 

Tehetségpont. Rendszeresen részt vettünk a MATEHETSZ által szervezett 

műhelymunkákon és programokon. A második félévben természettudományi gazdagító 

programot, pályaorientációs napot, műhelybeszélgetést valósítottunk meg a szervezet 

által pozitív elbírálásban részesített pályázatunk keretében.  

Az iskolai tehetséggondozásra egész tanévben kiemelt hangsúlyt fektettünk. 

Megrendeztük a házi versenyeket, képviseltük iskolánkat különböző térségi és országos 

versenyeken sport, természettudomány, sakk, vers- és prózamondás, történelem, 

matematika, informatika, rajz, ének-zene és idegen nyelvi területeken. Folytattuk a 

Szilády Áron Gimnázium laborprogramjában való munkát. Ezen kívül a hitoktatók több 

csoporttal is sikeresen szerepeltek hittanversenyeken. 



 

 

 

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 önértékelési programot folytatva minden pedagógus önértékelése megtörtént. Emellett 

minden pedagógusunk az intézmény saját szempontsora, kritérium rendszere alapján -amely 

magában foglalja a munkatervi feladatok teljesítését, a tanítási órákon túli és a 32 órát 

meghaladó feladatokat – is értékelte önmagát. Ennek lezárásaként a kollégákkal a vezetők 

értékelő megbeszélést tartottak. 

Belső ellenőrzési rendszer működése, a tervek megvalósulása 

A belső ellenőrzés a tereknek megfelelően megvalósult. Mind a dokumentumok (tanmenetek, 

szakköri munkatervek, tanügyi dokumentumok, fejlesztési tervek), mind a pedagógiai munka 

(óralátogatások, ügyeleti munka, új kollégák) ellenőrzése eredményesen megtörtént. 

Intézményvezetői, magasabb-vezetői ellenőrzési terv megvalósulása 

A munkatervben szereplő ellenőrzési terv határidőre megvalósult. A tanév során a 

munkaközösség-vezetők és az igazgatóhelyettesek minden pedagógusnál végeztek 

óralátogatásokat, ezek dokumentálása a minősítési dokumentumok mintájára készült.  

Munkaszervezés, információáramlás értékelése  

Sikeresnek mondható a tanév munkájának megszervezése, az elvégzendő munkatervi 

feladatokért felelős személyek, csoportok tanév eleji kijelölése, megbízása. Eredményesen 

oldottuk meg a vállalt kötelezettségeinket, egyházi és világi programjainkat Az 

információáramlás, munkakapcsolatok megfelelőek voltak. Minden hónap első hétfőjén 

kibővített vezetőségi, majd minden második hétfőn nevelési értekezletet tartottunk, mely 

jobban segítette egymás munkájának megismerését, az elvégzett feladatok értékelését, az 

előttünk álló teendők összehangolását. 

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

következményei 

Ebben a tanévben a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal munkatársai folytattak le 

törvényességi ellenőrzést. Az intézmény működésének törvényességét, az ehhez kapcsolódó 

dokumentációt, iratokat rendben találták.  

Intézményi fejlesztési feladatok kijelölése 

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



 

Infrastruktúra fejlesztése: „C” és „E” épületrészek felújítása, korszerűsítése, az iskola belső 

(folyosók, aulák) arculatának, kinézetének megújítása, az alapfokú művészetoktatás 

feltételrendszerének javítása ideális próba- és foglalkoztatási termek kialakításával az üresen 

álló épület felújításával, informatikai rendszer folyamatos korszerűsítése, eszköz és szoftver 

fejlesztése, kapacitásának bővítése, a sportudvarunkon atlétika pálya (4 sávos 100m-es 

futópálya, két végén távolugró gödrökkel, magasugrásnak és atlétikai hajításoknak kialakított 

terület), valamint szabadtéri kondipark kialakítása, játszótereink megújítása 

Tartalmi, módszertani fejlesztés: Diákönkormányzat intenzívebb bevonása az iskolai élet 

mindennapjainak szervezésébe, szaktárgyi oktatás korszerűsítése (egyénreszabottabb 

követelményrendszer), új NAT bevezetésének előkészítése. 

 

Külső kapcsolattartás  

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

Egyházi intézményekkel 

Iskolánk több olyan programban is részt vesz, amelyek nagyban segítik a kapcsolattartást más 

egyházi intézményekkel. Részt vettünk az egyházi intézményvezetőknek szervezett 

konferencián, megyei- és országos hittanversenyen, idén is megszerveztük Soltvadkerten a 

„Pajti Maci” művészeti tábort, amelyen evangélikus általános iskolák – intézményenként 2-2 fő 

– tanulói vehettek részt, továbbá részt vettünk az evangélikus diákparlamentben is. Bár 

vannak országos kapcsolataink, legszorosabb mégis a helyi intézményekkel van: a Soltvadkerti 

Evangélikus Óvodával, valamint a kiskőrösi Petőfi Sándor Óvoda, Általános Iskola és 

Középiskolával, ahová idén először elvittük a nyolcadikosaink által bemutatott passiójátékot. 

Diákjaink idén is nagy számban, lelkesen vettek részt az országos pályázatokon és 

versenyeken, különösen az országos egyházi rajzversenyeknek volt nagy sikere. 

Más közintézményekkel (helyi és regionális közgyűjtemények, művelődési 

központok) 

Több pályázatban is részt vettünk együttműködő partnerként: a kiskőrösi Család- és 

Gyermekjóléti Központ „Forgószínpad”  EFOP -3.2.9-16-2016-00031 pályázatában szociális 

segítő tevékenységek, érzékenyítő előadások, pályaorientációs foglalkozás valósultak meg;  

valamint a városi EFOP-3.3.2-16-2016-00172 azonosítószámú, az Összefogás a gyermekekért 

Soltvadkerten című projekt programjainak megvalósításában is részt vállaltunk.  

Pedagógiai szakszolgálatokkal, tanulási képességet vizsgáló szakértői bizottsággal 

Továbbra is részt vettünk a BKM Pályaválasztási Szakszolgálata által megvalósított EFOP 3.2.5-

17-00033 projektben, melynek keretében a kistérség pályaválasztási felelősei részére 

szerveztünk műhelymunkát. Januárban meghívást kaptunk az Oktatási Hivatal által szervezett 

EFOP-3.2.13 projekt nyitókonferenciára, ahol iskolánk tevékenységét jó gyakorlatként 

mutathattuk be. 

A BKM Pályaválasztási Szakszolgálattal együttműködve iskolánk adott helyet a kistérségi 

pályaválasztási felelősök szakmai fórumának, és egy diákfórumnak is.  

Bács- Kiskun Megyei Pedagógiai Szakszolgálat- Kecskemét, Baja; Járási Szakértői Bizottság- 



 

Kiskőrös, 

Szakmai szervezetekkel 

Iskolánk kiválóan akkreditált tehetségpont, így szoros kapcsolatban vagyunk a MATEHETSZ – 

szel. Rendszeresen részt veszünk az általuk szervezett szakmai programokon, pályázatokon. 

Az idei évben meghívásos csoportos tehetségfejlesztő pályázat keretében 

természettudományos szakkört, pályaorientációs napot, műhelybeszélgetést valósítottunk 

meg. 

Jelenleg az új pályázat beadásán dolgozunk, melynek keretében az anyanyelv, irodalom 

területén tehetséges tanulók fejlesztését tűztük ki célul.  

Az izraeli Yad Vashem Intézet által felajánlott toleranciára nevelést segítő módszertani képzést 

tartottunk a humán munkaközösség részére és az érdeklődő kollégáknak, melynek keretében 

ingyenes szemléltető eszközöket bocsájtottak az iskola rendelkezésére. 
 

Gyermekjóléti intézményekkel 

A kiskőrösi Család- és Gyermekjóléti Központ „Forgószínpad” EFOP -3.2.9-16-2016-00031 

pályázatában szociális segítő tevékenységek, érzékenyítő előadások, pályaorientációs 

foglalkozás valósultak meg iskolánkban. 

A helyi családsegítő szolgálattal szoros a kapcsolatunk, a problémás esetek megelőzésére 

törekszünk. A tanév során több közös esetmegbeszélést is tartottunk.  

Gyámhatósággal, más kormányhivatali szervekkel 

A tanév folyamán több alkalommal segítettük a gyámhatóság munkáját, megkeresésükre 

pedagógiai jellemzést írtunk az érintett tanulókról. 

Szülői szervezetekkel 

A Szülői Munkaközösség aktív támogatója az iskolai életnek, partnerként számíthatunk a 

tevékenységére. Programokat szervez, anyagilag támogatja az iskolai programok 

megvalósítását, visszajelzést ad a nevelő-oktató munkánkról. A munkatervben meghatározott 

módon megtartottuk a szülői értekezleteket, tájékoztatókat, nyílt napokat. Kollégáim a fogadó 

órák időpontjában rendelkezésre álltak, bár a szülők alig- alig éltek ezzel a lehetőséggel.  

Több rendezvény sikeres bonyolításában együttműködtünk a szülőkkel: szülők–nevelők bálja, 

gyermeknap, ballagás. 

Igazgatótanáccsal való kapcsolattartás 

Az Igazgató tanács felügyeli, kontrollálja az iskola életét. Költségvetési, szakmai kérdésekben 

véleményez, beszámoltat az elvégzett munkáról. Támogatja az iskola törekvéseit. az Igazgató 

tanács vezetőjével szinte napi a kapcsolat. 



 

Fenntartó egyházi önkormányzati szervvel (presbitérium, közgyűlés) való 

kapcsolattartás 

Mivel iskolánk országos fenntartású, ezért szoros kapcsolatunk nincs a fenntartóval, az 

országos presbitériummal. Minden rendelkezést, határozatot és információt email-en keresztül 

megkapunk. 

MEE országos irodája Nevelési és Oktatási Osztályával való kapcsolattartás 

Korrekt és konstruktív a kapcsolatunk. Telefonon, emailen, valamint személyesen a szükséges 

esetekben értekezünk. Mindig számíthatunk a szakmai támogatásra, segítő véleményezésre. 

Pedagógiai-szakmai szolgáltató intézményekkel (pl. EPSZTI) való kapcsolattartás 

Szorosabbra fűztük az együttműködésünk az EPSZTI-vel, a már hagyományos 

tantárgygondozói programokon túl a fejlesztő munka területén is együtt dolgoztunk. 

Kolléganőnk részt vett a magyar nyelv és irodalom területén a tananyagfejlesztő munkába.  
 

Gyülekezetekkel való kapcsolattartás 

Nem csak szoros, de jó kapcsolatot is ápolunk a helyi gyülekezetekkel. Tanulóink számos 

gyülekezeti alkalmon vettek részt ebben az évben is. Nekem, mint evangélikus lelkésznek 

leginkább az evangélikus gyülekezeti alkalmakba van belelátásom. Az év minden hónapjában 

zenés és verses szolgálatot vállaltak diákjaink, valamint külön készültek a nagy ünnepekre, 

mint például a karácsonyi istentiszteletre, ahol az ötödikes hittanosok adtak elő egy darabot. A 

tanévzáró istentiszteleten megtöltötték iskolánk diákjai a templomot, hiszen idén először került 

megrendezésre a „drachma-vásár”, ahol az egész évben gyűjtött drachmáikat válthatták be a 

gyermekek. Nagypénteken pedig passió előadást adtak a nyolcadikosok a gyülekezet számára. 

Gyakran hallgathatták a tanulók a különböző felekezetek lelki vezetőinek szolgálatát, hiszen 

minden hónapban egy iskolai áhítatot a katolikus pap, míg egyet a helyi evangélikus lelkész 

tartott. Ezen kívül az ádventi és a böjti iskolarádiós szolgálatba is be lettek vonva a lelkészek. 

Egyéb 

A városi művelődési házzal kialakított konstruktív, kölcsönösen előnyös együttműködés számos 

területen színesíti az iskola életét, segíti az oktatást. 

Rendszeres a kapcsolatunk a Cigány Kisebbségi Önkormányzattal, a Német Kisebbségi 

Önkormányzattal, a Soltvadkerti Foci-Suli Egyesülettel és a Soltvadkerti Kézisuli Utánpótlás 

Sportegyesülettel. Továbbra is élvezzük a Soltvadkert Gyermekeiért Alapítvány támogatását, 

ahonnan a versenyeztetéshez, osztálykirándulásokhoz kapunk anyagi hozzájárulást. A 

sarmasági és a nagyenyedi iskolákkal fennálló kapcsolatrendszerünk nagyon jól szolgálják az 

oktató-nevelő munkánk színesítését, fejlesztését. A németországi Bodelshausen városával 

fennálló testvérvárosi kapcsolatnak köszönhetően júliusban 1 hetes német nyelvi táborba 

viszünk 25 tanulót. 

 

 

 



 

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 várható létszámnak megfelelően terveztük a költségvetést. Ez miatt nem kellett a 

költségvetésünket módosítani.  

Jelentősebb beszerzések,felújítások 

A kondicionáló terembe 1.000.000 Ft értékben kerültek sporteszközök beszerzésre. Interaktív 

táblák 2.800.000 Ft értékben kerültek beszerzésre. Egyházi eszközpályázat, valamint EU-s 

pályázat keretében művészeti eszközök, kellékek, ruhák és hangszerek lettek beszerezve 

1.700.000 Ft, illetve 7.000.000 Ft értékben. Valamint önerőből 4.000.000 Ft értékben történt 

beszerzés még a művészetoktatás fejlesztésére. Az újonnan kialakított könyvtár eszközeinek 

beszerzése 13.000.000 Ft kiadást jelentettek. A felújított díszterem berendezéseire 4.000.000 

Ft-t költöttünk.   

A tervezett költségvetéshez képest eltérések, változások (jelen naptári év) 

A tervezett költségvetéshez képest eltérések, változások 2018. évben nem jelentkeztek.    

A megelőző naptári évi tervezett költségvetéshez képest eltérések, változások 

A számokban is sikeresnek mondható 2018. évi költségvetési eredményünket szem előtt tartva 

2019. évi költségvetésünket is hasonlóan eredményesre tervezzük. Ennek érdekében 

gazdálkodásunk folyamatos felülvizsgálatával igyekszünk a oktatás színvonalának megtartása 

mellett gazdaságilag a leghatékonyabban működni.    

 

Rendkívüli események  

(rövid, pár mondatos beszámoló) 

Ha voltak ilyenek: leírásuk, hatásuk, feladatok meghatározása 

Nem volt. 

 

 



 

Összegzés, értékelés, a következő nevelési év fő feladatainak meghatározása  

(rövid, pár mondatos beszámoló) 

A 2018-2019-es tanévben teljesítettük a kitűzött munkatervi célokat, sok színvonalas 

programot, rendezvényt szerveztünk és valósítottunk meg.  

Tantestületünk nagy leterheltség alatt dolgozott, de minden kitűzött feladatot elvégzett. A 

mögöttünk álló tanév nehézségét elsősorban a pályázatok megvalósítása okozta. Több 

pályázatban is részt vettünk együttműködő partnerként: a kiskőrösi Család- és Gyermekjóléti 

Központ „Forgószínpad”  EFOP -3.2.9-16-2016-00031 pályázatában szociális segítő 

tevékenységek, érzékenyítő előadások, pályaorientációs foglalkozás valósultak meg; valamint 

a városi EFOP-3.3.2-16-2016-00172 azonosítószámú, az Összefogás a gyermekekért 

Soltvadkerten című projekt programjainak megvalósításában is részt vállaltunk. Intézményi 

pályázataink közül kiemelkedően sok feladattal járt a az EFOP-3.3.7- 17-2017-00041 számú 

Zenei újszerű szerepe a képességfejlesztésben című pályázat, valamint az „Együnk jót, éljünk 

jól!” (EFOP-1.8.5-17-2017-00191) pályázat, de sok pedagógust érintett a Határtalanul! 

pályázat, a nyári napközis Erzsébet-táborok, a MATEHETSZ tehetségfejlesztő programja, és a 

futó Erasmus+ pályázat illetve a következő pályázatok megírása is. 

Mindezek mellett a hagyományos rendezvényeket is megtartottuk, számos versenyt 

szerveztünk iskolai, kistérségi szinten is. 

Az objektív mutatók –iskolai programok, pályázatok, szereplések, rendezvények sikeres 

lebonyolításai, kompetencia mérések eredményei, versenyeredményeink, középiskolai 

továbbtanulás eredményei, lemorzsolódási mutatók -, alapján felkészült, jó színvonalú szakmai 

munka folyik intézményünkben. 

Néhány az intézmény erősségei közül 

• Sikeres pályázatok 

• Oktatás sokszínűsége, színvonala 

• Német nemzetiségi nyelvoktatás 1-8. évfolyamon 

• Köznevelési típusú sportiskolai program 

• Emeltszintű angol nyelvi oktatás 5-8. évfolyamon 

• Alapfokú művészetoktatás (fafúvós, gitár, hegedű, zongora, kerámia, grafika, színjátszó, 

társastánc tanszakok) 

• Sajátos nevelésű tanulók integrációja, 

• „Sakkpalota program” – képességfejlesztő foglalkozások 1-4. évfolyamon 

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

• Országos versenyeredmények (sport, tantárgyi) 

• Városi ünnepségek (október 23., március 15.) színvonalas műsora 

• Hitéletiség megerősödése, gyülekezettekkel való konstruktív kapcsolatrendszer 

• Iskola és a szülők közösségének összefogása, közös produkciója a ballagáson 

• Pajti Maci művészeti tábor 

• Iskola infrastruktúrájának fejlesztése 

 

Kelt, Soltvadkert, 2019. 06. 27. 

 

Udvarhelyi Attila 


