
 

Tanév végi beszámoló 

2017/2018 tanév 

Vajda Péter Evangélikus Gimnázium 

 

 

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 tanév helyi rendje: 

A tanév rendjét az emberi erőforrások miniszterének 14/2017. (VI. 14.) EMMI rendelete a 2017/2018. 

tanév rendjéről határozza meg.  

Ennek alapján: 

A 2017/2018. tanévben a tanítási év első tanítási napja 2017. szeptember 1. (péntek) és utolsó tanítási 

napja 2018. június 15. (péntek). 

Tanítási napok száma 179. 

Első félév vége: 2018. január 26. (péntek) 

A középiskola befejező évfolyamán az utolsó tanítási nap: 2018. május 3. (csütörtök) 

Tanítás nélküli munkanapok  

1. 2017. december 22. (péntek) 

2. 2018. március 28. (szerda) – diáknap 

3. 2018. április 21. (szombat) – pályaválasztási nap 

4. 2018. május 7. (hétfő) – érettségi  

5. 2018. május 8. (kedd) – érettségi 



 

6. 2018. május 9. (szerda) – érettségi 

7. 2018. június 8. (péntek) – tantestületi kirándulás 

 

Tanítási szünetek 

 Őszi szünet Téli szünet Tavaszi szünet 

Szünet ideje 2017. október 30 - 

november 3.  

2017. december 27-

2018. január 2. 

2018. március 29 – 

április 3. 

Szünet előtti utolsó 

tanítási nap 

2017. október 27. 

(péntek) 

2017. december 21. 

(csütörtök) 

2017. december 22. 

Tanítás nélküli 

munkanap 

2018. március 27. 

(kedd) 

2018. március 28. 

Tanítás nélküli 

munkanap 

Szünet utáni első 

tanítási nap 

2017. november 6. 

(hétfő) 

2018. január 3. 

(szerda) 

2018. április 4. 

(szerda) 

 

Ünnepek 

2017. szeptember 1.  Tanévnyitó istentisztelet 

2017. október 23. (hétfő) Nemzeti ünnep (10. A műsora) 

2017. október 31. (kedd) Reformáció napja (Istentisztelet 2017.10.24.) 

2017. november 1. (szerda) Mindenszentek 

2017. december 25-26. (hétfő-kedd) Karácsony (Karácsonyi istentisztelet és 

csendesnap 2017, 12. 21.) 

2018. január 1. (hétfő) Újév 

2018. január 6. (szombat) Vízkereszt (Istentisztelet 2018.01.05.) 



 

2018. március 15. (csütörtök) Nemzeti ünnep (10.B műsora) 

2018. április 1- 2. (vasárnap-hétfő) Húsvét (Passiós Istentisztelet 2018. 03. 26.) 

2018. május 1. (kedd) Munka ünnepe 

2018. május 20-21. (vasárnap-hétfő) Pünkösd 

2018. június 4. (hétfő) Nemzeti összetartozás napja (10.C műsora) 

2018. június 15. (péntek) Tanévzáró istentisztelet 

Munkanap áthelyezések 

2018. március 16. (péntek) pihenőnap 

Helyette: 2018. március 10. (szombat) munkanap – pénteki órarend 

2018. április 30. (hétfő) pihenőnap 

Helyette: 2018. április 21. (szombat) munkanap – tanítás nélküli munkanap 

Szülői értekezletek, fogadóórák 

Tervezett szülői értekezletek: 

1. szülői: 2017. szept. 18. (H) 

2. szülői: 2017. dec. 11. (H) + Fogadóóra 

Pályaválasztási szülői (12. évf.): 2018. jan. 15. (H) 

3.szülői: 2018.febr. 26. (H) + Fogadóóra 

Fogadóóra: 2017. ápr. 16. 

Kitajkáné Szántai Mária igazgató kedd 14-16 óráig 

Mészáros Tünde igazgató helyettes szerda 14-16 óráig 

Zahorecz Pál iskolalelkész kedd 5-6. óra 

Bánfi Andrásné ifjúságvédelmi felelős kedd 4.óra 

Dr. Kalydy Antónia iskolaorvos csütörtök  



 

Nyemcsok Emese ifjúsági védőnő csütörtök  

Pedagógusok Egyéni beosztás szerint (honlapon közzétéve) 

 

Kiemelt rendezvények 

Alapítványi bál (2017. október 14.) 

Iskolánk a Szarvasi Vajda Péter Alapítvánnyal hagyományosan minden évben megrendezi az őszi 

bálat. A bál helyszíne az Árpád Szálló díszterme. A bál megrendezése több szempontból fontos az 

iskola életében. Az előkészítést és lebonyolítást szinte teljes egészében az iskola dolgozói végzik, 

bevonva a szülőket. A bálon idén az iskolai zenekar a Vajda Band, és egy tanítványunk Mulholland 

Sadie adott színvonalas műsort, majd az iskola tanulóinak palotása nyitotta meg a bálat. Jó alkalom a 

támogatókkal és a szülőkkel való kapcsolattartás erősítésére. 

Nem utolsó sorban a báli bevételt minden évben a tanulók jutalmazására, eszközvásárlásra, 

tehetséggondozó programok támogatására használjuk. Az idén is több százezer forintos pozitív 

mérleggel zárult a rendezvény. 

Nyílt nap (2017. november 22.) 

A beiskolázás szempontjából fontos, kiemelt rendezvény. Iskolánk minden lehetséges fórumon 

megjelenik, hogy megismertesse tevékenységét a szülőkkel, és az általános iskolás diákokkal. Részt 

veszünk a megyei pályaválasztási vásáron Békéscsabán, szülői értekezleteken, pályaválasztási 

tájékoztatókon veszünk részt, szóróanyagot készítünk, a helyi sajtóban, honlapon tájékoztatjuk a 

szülőket, de az egyik legfontosabb alkalom, amikor az érdeklődők a helyszínen ismerkedhetnek meg 

az iskolában folyó munkával, az oktatás körülményeivel. 

A program egy általános tájékoztatóval kezdődött, amit az érdeklődők az ebédlőben és egy 

szomszédos teremben kivetítőn követhettek a nagy érdeklődésre tekintettel. A tájékoztatót követően 

tanítási órákon való részvételre volt lehetőség. A paletta széles volt: nyelvi órák, magyar, történelem, 

rajz, testnevelés. Bemutatkoztak a tehetséggondozó műhelyek is, és természetesen nem maradhatott 

ki az Öveges labor sem, ahol kémia, fizika és biológia órát tekinthettek meg az érdeklődők, sőt a 



 

bátrabbak a kísérletekbe be is kapcsolódhattak. Biztosak vagyunk benne, hogy a nyílt nap sikere is 

hozzájárult ahhoz, hogy három 9. osztályt sikerült idén is beiskoláznunk. 

Szalagavató (2017. december 8.) 

Az iskola, a végzős diákok, a szülők életében kiemelten fontos rendezvény a szalagavató. Ez a mi 

iskolánkban minden évben egy magas színvonalú, impozáns rendezvény, amely hosszú, gondos 

előkészítést és szervezést igényel, hogy méltó legyen az iskola hagyományaihoz. Ezt a rendezvényt 

szintén külső helyszínen, a Városi Sportcsarnokban tudjuk megtartani. A végzős osztályfőnökök és a 

kijelölt felelősök már az első napokban nekikezdenek a munkának.  

A rendezvény megnyitójában Lázár Zsolt esperes szólt először a két végzős osztály tanulóihoz, majd 

Hodálik Pál alpolgármester köszöntötte őket a város önkormányzatának nevében. A szalagtűzési 

ceremónia során először az iskolavezetés kapott szalagot, majd a nyolcosztályos gimnazistáknak 

tűzték fel a gombot az alsóbb évfolyamosok, majd az osztályfőnökök a szalagokat.. Szemet 

gyönyörködtető látvány következett, a gimnázium majdnem összes végzős tanulója keringőt táncolt. 

A diákok előadásuk végeztével szüleiket és barátaikat is felkérték egy táncra.. A műsort az osztályok 

tánca zárta. 

Projekt hetek 

Több évre visszamenőleg megrendezésre kerülnek iskolánkban a projekthetek a különböző 

munkaközösségek szervezésében. Ezeken az alkalmakon a szokásos órai tevékenységektől eltérő 

formában kerülhetnek kapcsolatba a tanulók az adott tantárgyakkal, ami segítheti az érdeklődés 

felkeltését, ismereteik bővítését.  

Nyelvi hét (2017. november 6-10.) 

 Janurik Tamás nyelvészprofesszor előadása: A nyelvtanulás akadályai 

 Rágyanszky György előadása: Szlavisztika 

 Halloween – party 

 Gospelek angolul és németül – Dr. Gémes Etelka és Thomas Schinkel 

 Ráday Péter előadása: Hasznos tippek nyelvvizsgázóknak 

 Tiramisu – party 



 

 Idegen nyelvi prezentációk 

Reál hét (2018. február 12-17.) 

 Fülöp Norbert (12.A) természetfotó kiállítása 

 Janurik Viktor egyetemi oktató (SZTE): Karrierlehetőségek az informatikában 

 Bodonyi Dóra többszörös világbajnok kajakos  

 Hantos Gusztáv matematika verseny 

 „Fagyos napok a Vajdában” (NTP-TFJ-2017-009) – Kunos András emlékverseny 

 Törpék az Öveges laborban – Benkás kisdiákok kísérleti foglalkozása 

 Dr. Teperics Károly (DE): EU aktuális kérdései-Brexit 

 Dr Fejes Kinga előadása: A dohányzás hatásai 

 Papp Helga építőmérnök bemutatkozása 

 Hulladék újrahasznosítás – pályázati program 

 Curie környezetvédelmi verseny területi döntő 

Humán hét (2018. április 9-13.) 

 Mitnyan Zoltán, vágó: Rövidfilmek és a Tv-s vágás 

 „Törj ki a csendből!” – Oláh Gergő motivációs előadása 

 Táncház 

 Nádor Jenő történelem verseny 

 Vajda Gála 

 Kalivoda András restaurátor előadása 

 

Vajda Gála (2018. április 12.) 

A humán hét fontos rendezvénye a Vajda Gála, amely az iskola tanulóinak kulturális seregszemléje. 

Fontos lehetőség arra, hogy a diákok bemutassák tehetségüket társaiknak, a szülőknek, és az 

érdeklődőknek. Az idén is vidám, tavaszköszöntő műsort sikerült összeállítani, amelyben a különböző 

művészeti és sportprodukciók láthattunk. Mivel a műsorról TV felvétel készült, a város közvéleménye 

is megismerkedik a produkciókkal. A gálán való részvétel szigorúan önkéntes alapon történik, így 



 

arra is alkalmas, hogy felmérjük, a diákok mennyire akarnak, és mernek nyilvánosan megmutatkozni. 

Az idei gála különlegessége volt, hogy részt vett rajta és fellépett Vanyola küldöttsége. Ez iskolánk 

névadójának Vajda Péternek szülőfaluja, ezzel tovább sikerült erősítenünk és ápolnunk névadónk 

emlékét. 

 

Ballagás (2018. május 5.) 

Az idei tanév egyik legünnepélyesebb eseményéhez érkeztünk május 5-én, a végzősök ballagásához. 

A Vajda Péter Evangélikus Gimnáziumban két osztályban 52 diák búcsúzott az iskolától. Az alsóbb 

éves diákok ünnepi díszbe öltöztették az iskolát. A 11. évfolyamos diákoktól kapták meg a végzősök 

a tarisznyát, majd kezdetét vette a ballagás, először az épületben, majd az iskola előtt. Hagyomány 

szerint megkoszorúzták Vajda Péter szobrát, az osztályra emlékeztető táblát szegeztek a harangtorony 

lábába, majd megindult a menet az ünnepség helyszínére, az Evangélikus Újtemplomba. 

Tanulmányi versenyek 

Tanulóink számos szép eredményt értek el a tanév során. Néhány kiemelkedő megyei és országos 

eredmény. Az összes versenyeredmény az iskolai évkönyvben került rögzítésre. Bár az évkönyv 

szerkesztésének lezárása óta is sok szép siker született, elsősorban sportolóink által. Az iskolai 

sporteredményeken túl tanulóink közül többen tagjai a korosztályos válogatottnak kajak, karate és 

sárkányhajó sportágakban, így a magyar versenyeken túl európa és világversenyeken is képviselik 

városunkat és iskolánkat. 

A tanév során diákjainkat igyekszünk minél több tanulmányi versenyre mozgósítani. A felkészülést 

megnehezíti a diákok és a kollégák túlterheltsége. A versenyeken való részvétel sok esetben komoly 

költséggel jár, ami elsősorban az útiköltséget jelenti. Ennek előteremtése sok esetben gondot okoz, 

van amikor emiatt lépünk vissza a versenyzéstől. Igyekszünk a költségeket megosztani az iskola, a 

résztvevők között, minél több esetben alapítványi, pályázati, SZMK vagy egyéb támogatást felkutatni. 

 

Humán Munkaközösség 



 

 Korál éneklési verseny Albertirsa (2017. 10.20.) Himer Tünde 9.A 1. helyezés (Dr. Lengyel 

Albertné, Himerné Duló Erika) 

 Tompa Mihály országos rajzpályázat (2017. 10.) Szabó Erzsébet 11.C 1. helyezés (Murányi 

Viktória) 

 Kölcsey versmondó és rajz verseny (2018. 01. 19.) Kiss Ágnes 2. hely (Salka Zsuzsanna), 

Oborzil Anna 11.A 1. hely, Csabai Kinga 11.A 2. hely (Murányi Viktória) 

 Savaria Történelem verseny (2018. 02. 11.) Tóth Armand 9.B megyei 4. hely (Pécsváradi 

Antal) 

 MEGINT népdal éneklési verseny kiemelt arany fokozat Gombkötő Gréta 10.A Veszter 

Viktória 9.B Tusjak Tamara 9.B (Földiné Boczonádi Zsuzsa) 

 Sanctus Stephanus versmondó verseny országos döntőjében (2018. 04. 15. Bp.) első Bondor 

Boglárka 11.C. (Salka Zsuzsanna) 

 Ádámok és Évák Színjátszó Fesztivál, Békéscsaba (2018. 04. 23.) legjobb dramaturgia, és 

legjobb férfi főszereplő Ugrai Dániel 9.A (Salka Zsuzsanna) 

Reál munkaközösség 

 Irinyi kémia verseny megyei döntő (2018. 03. 08.) Gerzsenyi Lili 9.A 2. hely, Gyekiczki Fanni 

10.A 3. hely (Borzovánné Burai Julianna, Dr. Mészárosné Verók Mária) 

 Röplabda diákolimpia megyei 1. hely- fiú és lány csapat (Csilik Attila) 

 Röplabda Országos Diákolimpia 3. hely fú csapat (2018. 04. 5-8.), Strandröplabda 

diákolimpia(2018.  1. hely (Csilik Attila) 

 Kovács János Földrajz verseny országos döntő (2018. 03. 29.) Gubucz Gábor 8. hely (Molnár 

Béla) 

 Neumann János Informatika verseny 2. hely Gruner Benedek 11.B Seregélyes Viktória 10.C 

Herceg Ádám 11.A (Hortobágyiné Csizmadia Edina, Horváth Edit) 

 Bay Zoltán Megyei Fizika Verseny Gruner Benedek 11.B 2. hely Tóth Arián 12.A 4. hely 

(Bakos Arany) 

 Frankó Dániel 9.B „Magyarország Jó Tanuló, Jó Sportolója” kitüntetés 

Nyelvi munkaközösség 



 

 ELTE Origó nyelvi centrum fordító versenye- országos döntőbe jutott (2017. 09. 16.) Uhljar 

Janka 12.A, Korompai Virág 11.B és Sánta Péter 11.A (Pécsváradiné Tóth Anikó, Janurik 

Viktória, Németh Judit) 

 Angol szépkiejtési verseny (2017. 12.14.) Komáromi Nikolett 10.B 1. hely (Dr. Darida 

Andrásné) 

 Német OKTV országos döntőbe jutott Kugyela Flóra 12.A (Pécsváradiné Tóth Anikó) 

 TIT online országos orosz verseny Sebők László 3. hely Borza Bettina 5. hely (Dr. Laukóné 

Adamik Edit) 

 Magyarországi Szlovákok Kutatóintézete különdíjasa Papp Alexandra 10.A (Frankó Anna) 

 Tolsztoj Társaság orosz verseny döntőbe jutott Borza Bettina, Koncz Liza és Molnár Pálma 

(Dr. Laukóné Adamik Edit) 

Nevelési munkaközösség 

 „Láthatatlan ember” protestáns iskolatörténeti verseny országos döntő Uhljar Janka 12.A 1. 

helyezett. (Pécsváradi Antal) 

 Katasztrófavédelmi verseny megyei 1. és országos 4. hely Kalmár Vanda 9.A Egri Gergő 9.B 

Fazekas Tamás 9.B Oncsik János 9.B (Gere Éva) 

 Evangélikus gimnáziumok megyei hittan versenye (2018.05.16) 9. évf. 2. és 3. hely (Bánfi 

Andrásné és Zahorecz Pál) 

Az idei tanév során is több saját szervezésű tanulmányi versenyt rendeztünk, amelyek általában 

egykori tanárainknak állítanak emléket: 

 Kunos András Fizika Verseny – „Fagyos napok a Vajdában” rendezvény keretében (NTP-

TFJ-2017-009) Megyei evangélikus iskolák közül bekapcsolódott az orosházi Székács. Téma: 

alacsony hőmérsékletek fizikája. 

 Hantos Gusztáv Matematika Emlékverseny (2018. 02.12.) – iskolai matematika verseny 

11-12. évfolyamosok számára. Idei témánk az egyenletmegoldás. 

 Nádor Jenő Történelem Verseny (2018. 04.11.) – minden évben megrendezésre kerülő 

interaktív történelem verseny. Idei témánk az I. világháború kora. Hagyományosan részt vett 



 

a versenyen testvériskolánk, a Dévai Téglás Gábor Elméleti Líceum, és a megyei evangélikus 

iskolák közül bekapcsolódott az orosházi Székács. 

 Garai László Területi Idegen Nyelvi Verseny (iskolai forduló: 2018.03.06. döntő: 2018. 04. 

17.) – angol és német nyelv. 8 középiskolából 97 induló. 

 

Táborok 

Gólyatábor (2017. augusztus 28-30.) 

Idén már hatodik alkalommal nyitotta meg iskolánk a kapuit a „gólyák” előtt augusztus utolsó 

napjaiban. A három kilencedikes osztályból szinte mindenki eljött hagyományos gólyatáborunkba. A 

három nap egyetlen célja az volt, hogy a „kicsik” megismerjék egymást, és tanáraikat. 

Biztos vagyok benne, hogy ez alatt a pár nap alatt sok új barátság szövődött a három osztály diákjai 

között, és a kezdeti félelmek mosollyá szelídültek. Így az első napon már barátként köszöntötték 

egymást a legújabb vajdások.  

Acorncamp Keresztény tábor (2017. október 6-8.) 

A nyári tábor sikerén felbuzdulva szerettünk volna folytatást, ami a meglévő Ifi Klubot még inkább 

erősítené. Az 500+ reformációs pályázat segítségével sikerült is egy őszi hétvégét megszervezni 

néhány angol és magyar fiatal részvételével, akik ismét az Acorncamps szervezésében érkeztek 

hozzánk. 

Sítábor (2018. január 22-27.) 

Hagyományos sítáborunkat idén januárban tartottuk, rengeteg volt és leendő tanulónk mellett 

rekordszámú, 30 jelenlegi vajdás részvételével 

Nyári tehetséggondozó tábor (2018. június 25-29.) 

Iskolánkba hívtuk a környék általános iskolás tanulóit a tehetséggondozó táborunkba. Az elmúlt 

évhez hasonlóan 5-7. osztályos gyerekek jelentkeztek, ez alkalommal 23-an Délelőttönként két angol, 

délután színjátszó csoportban és kézműves foglalkozásokon dolgoztak a tanulók. A programokat sport 

és Öveges foglalkozások, cserkészvetélkedő színesítették. Megismerkedtek a második idegen 



 

nyelvként választható olasz, orosz és német nyelvvel. A tábor nem titkolt célja a diákok és a szülők 

megismertetése az iskolában folyó munkával. 

 

Tantestületi és munkaértekezletek bemutatása. Nevelőtestületi értekezletek 

tervezett és megvalósított időpontja, témája (Munkatervi szempont) 

 

 A hagyományos rend iskolánkban, hogy havonta egyszer, minden hónap első hétfőjén tartunk 

munkaértekezletet. Természetesen ettől az aktuális helyzetnek megfelelően olykor eltérünk. Emellett 

minden hónap közepén kerül sor egy kibővített vezetői értekezletre, ahol a munkaközösség vezetők, 

iskolalelkész, DÖK segítő, osztályfőnökök közül azok vannak jelen, akiknek az aktuális feladatok 

miatt ott kell lenniük. 

A rendszeres vezetői és munkaértekezleteken túli értekezletek az idei tanévben: 

2017. 08. 22. Alakuló értekezlet: A tanév előkészítése 

2017. 08. 31. Tanévnyitó értekezlet: A munkaterv megtárgyalása és elfogadása 

2017. 11. 06. Nevelési értekezlet: Az iskolai szociális tevékenység fejlesztése A Szarvasi Család-és 

Gyermekjóléti Központ koordinálásával megvalósulón pályázat (EFOP-3.2.9-16) keretében iskolánk 

több más intézménnyel együtt közreműködik. Jó alkalomnak volt ez a pályázat arra, hogy számos 

területen segítse az iskola munkáját. Diákjaink között még nem túl nagy számban, de egyre 

gyakrabban vannak hátrányos helyzetű tanulók. A pályázat keretében egy tanteremben kialakításra 

került egy olyan helyiség, amely alkalmas különböző csoportos foglalkozások megtartására. Ehhez 

kapcsolódóan ismerkedett a tantestület az iskolai szociális munka által kínált lehetőségekkel. 

2018. 01.26. Féléves osztályozó értekezlet 

2018. 02.05. Féléves értekezlet: az első félév munkájának értékelése, a második féléves feladatok 

áttekintése 

2018. 05. 13. Osztályozó értekezlet: végzős tanulók lezárása 



 

2018. 06. 08. Nevelési értekezlet: Kihelyezett nevelési értekezlet iskolai együttműködés kialakítása, 

tapasztalatcsere a Nagyváradi Ady Endre Elméleti Líceummal 

2018. 06. 12. Osztályozó értekezlet 

2018. 07. 02. Tanévzáró értekezlet: A 2017-2018-as tanév munkájának értékelése, a következő tanév 

előkészítése 

 

Pedagógusok előmeneteli rendszerével kapcsolatos események, eredmények 

(Munkatervi szempont) 

A korábbi években sok sikeres minősítésen estünk túl. 14 fő Ped, II., illetve mester kategóriába került 

már vagy sikeres minősítő eljárás, vagy a kora miatt a törvényi előírások alapján. Ebben a tanévben 

nem zajlott minősítő eljárás. Az idén ketten jelentkeztek, akik az ősz folyamán töltik fel 

portfóliójukat. 

 

 

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 pedagógus dolgozók száma: 26 fő, ebből részmunkaidőben dolgozik 5 fő. (+1 fő tartósan távol). 

Az oktató- nevelőmunkát közvetlenül segítők száma 3 fő (iskolatitkár, rendszergazda, könyvtáros) 

Technikai dolgozók száma: 9 fő: gazdaságvezető, 2 gazdasági adminisztrátor (egyikük 

részmunkaidős), portás, karbantartó, 4 takarító. 

A dolgozók felekezet szerinti megoszlása: 



 

 

 

Személyi változások a beszámoló által érintett időszakban 

 Az idei tanévben bekövetkezett személyi változások: 

 A rajz szakos kolléga felmondása (pályaelhagyó)  miatt új kollégát kellett felvennünk, sikerült 

egy félállású rajz szakos tanárt találnunk, aki jól beilleszkedett a tantestületbe. 

 Egy angol szakos kolléga nyugdíjba vonult, aki részmunkaidőben dolgozott tovább a nyugdíj 

mellett. 

 A nyár folyamán gazdaságvezetőnk felmondott (versenyszférába távozott), a helyére felvett 

új gazdaságvezető azonban nem váltotta be a hozzá fűzött reményeket. Sem szakmailag, sem 

emberileg nem felelt meg az elvárásoknak, így komoly problémák adódtak a gazdasági 

területen. A tavasz folyamán egy félállású gazdasági ügyintéző dolgozik ezen a területen, és 

június elején megváltunk a gazdasági vezetőtől, akinek a helyére új munkavállaló kerül. Most 

tanul be, reméljük az előzőnél nagyobb sikerrel. 

 Egy fő takarítót alkalmaztunk a tavaly távozott helyére munkaügyi támogatással, aki azonban 

a tavasz folyamán GYED-re ment, így ismét egy támogatott dolgozó váltotta őt fel. 
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Szakos ellátottság alakulása 

Óraadó kollégát alkalmazunk a szlovák nyelv oktatására (heti 6 óra), testnevelés (9 óra), angol nyelv 

(10 óra), valamint a mindennapos testnevelés keretében tartott tömegsport foglalkozások egy részének 

megtartására. (zenés torna, alakformáló torna és sárkányhajó) 

Minden egyéb tantárgyból megfelelő végzettségű, szakos kollégával rendelkezünk. 

Következő tanévre az előzetes tantárgyfelosztás alapján a szlovák, angol és a testnevelés óraadókon 

túl az alábbi szakos tanárokat keresünk: 

 fizika (6 óra) 

 földrajz (6 óra) 

Azonban a következő évek egyik legnagyobb problémája a személyi feltételek biztosítása lesz. 

Ugyanis kollégáink közül többen hamarosan nyugdíjba vonulnak, az ő pótlásuk egyre nehezebb lesz.  

Továbbképzések (Munkatervi szempont) 

A tantestület korából és összetételéből adódóan több kollega mentességgel rendelkezik a hét 

évenkénti 120 órás továbbképzés alól. Akik nem, azok elsősorban 30 órás, szakjukhoz kapcsolódó 

továbbképzésekkel tesznek eleget kötelezettségüknek. Mivel az iskola ezt anyagilag nehezen tudja 

támogatni, így törekszünk az ingyenes, vagy kedvezményes továbbképzések felkutatására. Ezek 

azonban nehezen tervezhetők előre. 

Kollégáink az alábbi továbbképzéseken vettek részt: 

 Salka Zsuzsa ebben a tanévben fejezte be a tanulmányait drámapedagógia szakon 

 Evangélikus könyvtárosok szakmai napja (Vidácsné Szurgent Éva) 

 Ifjúságvezetői Konferencia, Swanwick, Anglia (Bánfi Andrásné) 

 Teológiai továbbképzés az egyházi iskolákban tanító pedagógusok számára 120 óra (Janurik 

Viktória, Dr. Laukóné Adamik Edit, Hortobágyiné Csizmadia Edina, Kitajkáné Szántai 

Mária) 

 Attitűdformáló képzést-érzékenyítő tréning (Dr. Laukóné Adamik Edit, Bánfi Andrásné) 



 

 Osztályfőnöki munkaközösség-vezetői megyei szakmai nap (Dr. Laukóné Adamik Edit, 

Horváth Edit) 

 Nyelvtanárok konferenciája a budapesti Deák téri Ev. Gimn. szervezésében (Bondorné 

Kondor Edit, Janurik Viktória, Vidácsné Szurgent Éva) 

 MM Publications országos konferencia (Janurik Viktória) 

 Élménypedagógia továbbképzés (Bondorné Kondor Edit) 

 Információs nap az Erasmus+ nyerteseinek (Bencsik Péter) 

 BME Nyelvvizsga oktatói továbbképzés (Janurik Viktória, Viszkok Tünde) 

 Etika oktatása a középiskolában (Barnáné Bistyei Elza) 

 Vízivándor vezetőképző (Csilik Attila) 

 Röpisuli program (Csilik Attila)n 

 

Tárgyi feltételek (Munkatervi szempont)  

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

Épület állapota 

Az intézmény 2014. szeptemberében új székhelyen, felújított és átalakított épületben kezdte meg 

működését. Az épület állapota így jónak mondható, a folyamatos működtetéssel és 

fenntartással kapcsolatban kisebb karbantartási, javítási munkálatok lépnek csak fel. Az újonnan 

érkező osztályokban folyamatosan végezzük el a tisztító festést. A külső területek felújítása, 

rendezése is folyamatosan zajlik. Az idei nyárra a kerékpártároló felújítását terveztük. 

Eszközellátottság, beszerzések, selejtezések 

Az oktatás tárgyi feltételeinek javítását az idei nyáron is nagymértékben segítette a fenntartó által 

biztosított összeg, amit az eszközbeszerzési pályázat során kaptunk. Ebben az évben ez 6 294 301 Ft. 

Ebből az összegből egy harmadik, kisebb számítástechnika szaktanterem kialakítására került sor, 

mivel a két rendelkezésre álló teremben nem tudjuk lebonyolítani az informatika érettségit a 

nagyszámú jelentkező miatt. Továbbá a nyolc évvel ezelőtt pályázati forrásból beszerzett aktív 



 

táblákhoz tartozó laptopok cseréje is elengedhetetlen volt, és sikerült az aktív táblával felszerelt 

tantermek számát növelni. 

A pályázati összeg másik részéből a tornatermi öltözők bútorzattal történő ellátását végeztük el. 

Az idei évben beadott eszközfejlesztési támogatási pályázatunk az alábbiakat tartalmazta: 

 Becsült összeg Önerő Önerő % Igényelt támogatás 

összege 

Kerékpártároló 6 689 783 Ft 700 00 Ft 10% 5 989 783 Ft 

Tesi eszközök 1 036 460 Ft 150 000 Ft 14,5% 886 460 Ft 

Építési tervek 1 000 000 Ft 500 000 Ft 50% 500 000 Ft 

Hangosítás 1 813 090 Ft 315 000 Ft 17% 1 498 090 Ft 

Összesen 10 539 333 Ft 1 665 000 Ft 16% 8 874 333 Ft 

 

Működtetési igények a beszámolási időszakra vonatkozóan 

A részünkre utalt működési támogatás az iskola működtetését lehetővé teszi. 

Továbbra is jelezni szeretnénk, hogy az Öveges pályázat fenntartói idejében előírt kötelező feladatok 

nagy terhet rónak iskolánkra. (Munkabér, fenntartás, útiköltség) A hatékony és sikeres működésért 

mindent megteszünk, de több partnerintézmény csak úgy vállalja a beutazást, ha saját költségünkből 

fedezzük a busz  költséget. 

Több alkalommal kértünk fenntartónktól erre valamilyen támogatást, sikertelenül. A többi, hasonló 

labort működtető intézmény anyagi helyzete, tanulólétszáma sokkal stabilabb a mienknél, így 

számukra ez kisebb terhet jelent. 

Következő tanévtől feltétlenül szükségessé válik, hogy egy laboráns dolgozót felvegyünk. mivel a 

laborban dolgozó kollégák terhei immár tovább nem vállalhatók, és egyikük nyugdíjba vonulása miatt 

nem tud feladatot vállalni a laborban. Igyekszünk ezt valamilyen támogatott formában megvalósítani. 



 

Fejlesztési tervek időarányos megvalósulása 

 A 2017/18 tanévre vonatkozóan a fejlesztési tervek a tervhez képest alakultak. 

Külső források bevonása az intézményfejlesztésbe, egyházi és állami pályázati 

eredmények (Munkatervi szempont) 

Iskolánkban az idei tanév során is igyekeztünk minden lehetőséget megragadni ahhoz, hogy iskolai 

munkánkat pályázati forrásokkal segítsük, színesítsük. Számos olyan program volt, amelyet ezeknek 

a forrásoknak a segítségével tudtunk megvalósítani, 

Nyertes pályázatok: 

A pályázat 

neve/témája 

A pályázat 

kiírója 

Elnyert 

támogatás 
Felhasználási terület 

NTP-TFJ-17-

Természettudományos 

Tehetség Műhely 

fejlesztése a Vajda 

Péter Evangélikus 

Gimnáziumban 

Emberi 

Erőforrások 

Minisztériuma 

Emberi Erőforrás 

Támogatáskezelő 

500 000 Ft 
A természettudományos tehetséggondozás tárgyi feltételeinek 

javítása, eszközvásárlás. 

Reformáció 500 

Magyarországi 

Evangélikus 

Egyház 

Reformációi 

Emlékbizottsága 

100 000 Ft 
A leendő 9. évfolyamos diákok számára a gólyatáborban a 

reformáció üzenetét közvetítő programok szervezése. 

500+ 

Magyarországi 

Evangélikus 

Egyház 

Reformációi 

Emlékbizottsága 

228 000 Ft 
Az ACORNCAMPS szervezésében 7 angol fiatallal közös 

hétvégi program a Biblia és az idegen nyelv jegyében. 

Március 15-i 

Diákutaztatási 

Program 

Rákóczi  

Szövetség 
200 000 Ft 

9. évfolyamos diákjaink immár hagyományosan együtt 

ünnepelnek dévai testvériskolánk diákjaival. 



 

Országos Röplabda 

Diákolimpia 

Szarvas Város 

Önkormányzata 
100 000 Ft Az országos diákolimpián való részvétel támogatása. 

HAT-17-03-Hittel és 

Színházzal a 

barátságért 

Emberi 

Erőforrások 

Minisztériuma 

Emberi Erőforrás 

Támogatáskezelő 

2 449 400 Ft 

A Szilágycsehi Líceummal együttműködve, kölcsönös 

látogatások során a reformáció és a színház köré csoportosított 

közös programok 

ERASMUS + 

2017-1-FI01-KA219-

034697_2 

Tempus  

Közalapítvány 
17 060 EUR 

ERASMUS+ Program keretében stratégiai partnerségek 

keretében futó projekt finn testvériskolánkkal közösen. 

Vajda Strandröplabda 

Kupa 

Szarvas Város 

Önkormányzata 

Sportrendezvény 

Alap 

35 000 Ft Serlegek, érmek beszerzése a Vajda Kupán. 

Színjátszó 

tehetségműhely 

támogatása 

Szarvas Város 

Önkormányzata 

Ifjúsági Alap 

40 000 Ft Jelmezek készítése a Hunyadi emlékévben bemutatott darabhoz 

Június 4-i  

Diákutaztatási 

Program 

Rákóczi  

Szövetség 
140 000 Ft 

9. évfolyamos diákjaink immár hagyományosan együtt 

ünnepelnek dévai testvériskolánk diákjaival. 

Elbírálás alatt: 

A pályázat 

neve/témája 

A pályázat 

kiírója 

Igényelt 

támogatás 
Felhasználási terület 

NTP-KNI-18 

"Arany 

forintoktól a 

bitcoinig" - 

mindennapi 

pénzügyeink 

Emberi 

Erőforrások 

Minisztériuma 

Emberi Erőforrás 

Támogatáskezelő 

1 087 000 Ft 

A középiskolás korosztály pénzügyi gazdasági ismereteinek 

feltérképezése, bővítése, és az iskolai éremgyűjtemény feldolgozása, 

bemutatása. 

NTP-MTTD-18 

Víz, víz, tisztavíz 

- Vízminőség 

Emberi 

Erőforrások 

Minisztériuma 

1 477 850 Ft 
A program keretében biológia iránt érdeklődő tanulók 

kapcsolódhatnak be a tudományos kutatómunkába. 



 

vizsgálatok a 

Körös-Maros 

Nemzeti Park 

Területén 

Emberi Erőforrás 

Támogatáskezelő 

HAT-18-02 

Mátyás emlék év 

– Királyunk 

nyomában 

Emberi 

Erőforrások 

Minisztériuma 

Emberi Erőforrás 

Támogatáskezelő 

2 629 800 Ft 
A Mátyás emlékévhez kapcsolódó közös programok a dévai 

testvériskolánkkal. 

Az intézmény fenntartója, a Magyarországi Evangélikus Egyház által további támogatott pályázatok: 

A 2017/2018-as tanévre vonatkozó 690.000 Ft összegű Sztehlo Gábor ösztöndíj a nyertes tanulók 

részére 2017 novemberében átutalásra kerültek. Elszámolásuk határideje: 2018.07.15. 

A 2017. évben a fenntartó részéről támogatott 1 335.000 Ft összeget adtunk ki a diákolimpiákon, 

magyar bajnokságon és nemzetközi versenyeken eredményes tanulók részére, illetve bruttó 160.000 

Ft lett kifizetve a felkészítő tanár részére. A támogatási összeg elszámolásra került a Magyarországi 

Evangélikus Egyház felé. 

Szarvas Város Önkormányzata nyertes pályázata alapján iskolánkban napelemek kerülnek 

felszerelésre a közeljövőben, amellyel a villamosenergia fogyasztás jelentősen csökkenthető, és ez 

által költségvetési megtakarítás érhető el. 

 

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) 

 Az iskola tanuló létszáma 312 fő (2017. június 15-én: 296 fő) 

A tanulók közül hittant tanul: 305 fő 

Etikát: 7 fő (A fenntartóváltás előtt beiratkozó tanulók közül.) 



 

Hittan megoszlása: 

Evangélikus:192 fő 

Katolikus: 72 fő 

Református: 41 fő 

 

 

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

lemorzsolódás helyzete 

Beiratkozás: 

2017. június 22. Rendes beiratkozás 81 fő 9. évfolyamra 

2017. június 15. és augusztus 31. között 8 fő 

 10. évfolyam: 4 fő 

 11. évfolyam: 3 fő 

 12. évfolyam: 1 fő 

62%
23%

13%
2%

Hittan megoszlása

Evangélikus

Katolikus

Református

Etika



 

Ezek a tanulók valamennyien másik gimnáziumból iratkoztak át. (3 fő Mezőtúr, 1 fő Kecskemét, 1 fő 

Tiszaföldvár, 1 fő Mezőberény, 2 fő Békéscsaba) 

Kiiratkozás: 7 fő 

A 7 kiiratkozott tanuló közül 2 fő vidéki tanuló a bejárás miatt döntött úgy, hogy helyi iskolában 

folytatja tanulmányait. (Mezőtúr és Kunszentmárton). 

5 fő a helyi szakgimnáziumba iratkozott tanulmányi eredménye miatt. 

Tanév végi létszám: 312 fő 

Lemorzsolódással veszélyeztetett tanuló: (törvényi feltételek alapján) 2 fő 

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

Bánfi Andrásné ifjúságvédelmi felelős év elején az osztályfőnökök segítségével felmérte, hogy a 

kilencedikesek között vannak-e sajátos nevelési igényű (SNI) ill. beilleszkedési, tanulmányi, 

magatartási nehézségekkel küzdő (BTMN) tanulóink.  Erről minden érintett kollega is tájékoztatást 

kapott.  

SNI (3 fő) 

 érzékszervi fogyatékos-nagyothalló, 2018.01.30. másik iskolába ment át,  

 érzékszervi fogyatékos-látássérült-aliglátó 

 mozgásszervi fogyatékos  

BTMN 8 fő. További 3 tanuló előzetes szakvéleménye az idei tanévben készült el. 

A 1 végzős tanuló a törvényben rögzített könnyítésekkel (időhosszabbítás) sikeres érettségi vizsgát 

tett. 

Magántanulók száma 1 fő osztályozóvizsgán nem jelent meg, évfolyamot ismételni köteles. 

HH tanulók száma: 3 fő 

HHH tanulónk nincs. 



 

Továbbtanulás, iskolába lépés 

Az előző tanévben is sikeresen alakult diákjaink továbbtanulása. A 2016-2017-ben végzett tanulók 

79%-a tanul felsőoktatási intézményben, a többi 20% választott valamilyen OKJ-s szakképzést, és 

csak 1 tanuló dolgozik /külföldön/ az érettségizett tanulók közül. 

A végzett tanulóink számára négy terület volt nagyon vonzó: a pedagógiai áll az első helyen /27%/, 

ezt követi a gazdasági pálya /19%/, majd a műszaki /14%/és az egészségügyi irány /13%/, és 21% 

választott valamilyen OKJ-s képzést. A tanulók 6%-a tanul egyéb helyen: pl. színitanház.  Ez igen 

örvendetes, úgy látszik, hogy az új pedagógus életpálya modell bevezetésével a pedagógus pálya is 

egyre vonzóbb lesz a fiatalok körében. 

A választott egyetemek közül továbbra is a Szegedi Tudományegyetem a legvonzóbb. Ez 

következik abból is, hogy az egyetem törekszik arra, hogy kínálatával minden területen ki tudja 

elégíteni a fiatalokat. Ezen kívül minden évben személyesen is tudunk találkozni iskolánkban 

workshopok keretében a karok képviselőivel. Szinte minden karon és szakon találkozhatunk volt 

vajdás diákokkal. Egyre nagyobb népszerűségnek örvend a Neumann János /GAMF Egyetem, ami 

igen vonzó szakokat kínál évről évre. A Budapesti Műszaki Egyetem és a Semmelweis Egyetem 

vonzása kicsit visszaesett, inkább a kisebb egyetemeket választották diákjaink.  

Vannak tanulók, akik érettségi után inkább egy szakma tanulását választották. A paletta színes: 

informatika, vendéglátás, személyi edző, kozmetikus, gyógytornász. 

Különösen nagy öröm számunkra, ha volt tanítványaink visszalátogatnak hozzánk és beszámolnak 

az egyetemen töltött napjaikról. Ebben az évben is több volt tanítványunk keresett fel bennünket és 

sok-sok pozitív élményről számolt be. A sorozat neve: „Nemrég voltam vajdás diák”  

Fegyelmi eljárások 

 A tanév során fegyelmi eljárás nem volt. 

A tanulók egy igazgatói figyelmeztetést, 23 osztályfőnöki figyelmeztetést, 8 intőt, 43 szaktanári 

figyelmeztetést és 2 intőt kaptak a tanév során. 



 

Mulasztott órák, napok 

2017-2018-as tanév: 29 028 óra (93 óra/fő) Ebből igazolatlan 245 óra (0,84%) 

előző tanévben: 24 768 óra (83,7 óra) 

Tehát a tavaly megfogalmazott célt, miszerint csökkenteni szeretnénk a hiányzások számát, nem 

sikerült elérnünk. Az igazolatlan órák alacsony aránya viszont azt mutatja, hogy a diákok minden 

esetben igazolják a hiányzást. Ezért valószínűleg a szülőket kell elsősorban meggyőznünk, hogy 

legyenek partnerek a hiányzások visszaszorításában, és csak valóban indokolt esetben mulasszanak a 

tanulók. 

 

11. évfolyamon kiugróan magas az egy főre eső hiányzások száma, ami többek között valószínűleg a 

jogosítvány megszerzésével lehet kapcsolatban. Bár hivatalosan nem engedjük, de a tanulók 



 

többnyire mégis orvosi igazolással hiányoznak, miközben vezetni járnak. Amíg az orvosok és szülők 

ebben partnerek, addig nem nagyon tudunk ellene tenni. 

Munkaközösségek programjának teljesítése 

Humán munkaközösség (Molnár Béla) 

Létszám: magyar, történelem, ének-zene, rajz, dráma és média – összesen 8 fő 

A munkatervben vállalt feladatokat a munkaközösség elvégezte. 

 A munkaközösség munkájában kiemelt esemény a Humán hét, mely az előadásokon túl a 

történelem verseny (Pécsváradi Antal) és a gálával (Dr. Laukóné Adamik Edit) az egyik 

meghatározó esemény sorozat. A Vajda Gála városi szintű rendezvény, mely magas 

színvonalával kiemelkedik a helyi iskolai rendezvények közül. 

 A színjátszókör fellépései, az Ádámok és Évák fesztiválra készített darab az idén is magas 

színvonalú előadás volt. 

 Az idei tanévben versmondóink, és rajzot kedvelő diákjaink több versenyen sikeresen 

szerepeltek. 

 Humán tárgyakból egyre nehezebb a tanulókat versenyekre mozgósítani. 

 A munkaközösség tagjainak szervezésében egyik osztályunk a Határtalanul! pályázaton vett 

részt. (2018. május 24-27. Szilágycseh) A téma „ Hittel és színjátszással a barátságért”, 

melyben a színjátszók is részt vettek. Az így kialakult kapcsolat a későbbiekben még új 

pályázatban is felhasználható. 

Reál munkaközösség (Kituljak Eszter) 

Létszám: reál tárgyakat (matematika, fizika, kémia, biológia, informatika, földrajz) tanító szaktanárok 

és testnevelő tanárok, valamint testnevelés óraadók – összesen 14 fő 

 A munkaközösség egyik kiemelt feladata évek óta az Öveges labor sikeres működtetése. 

Ebben a tanévben is 11 általános iskola diákjait fogadtuk heti egy alkalommal, és saját 

tanulóink is rendszeresen dolgoztak a laborban. A kötelező feladatokon túl fontosnak tartjuk, 

hogy minél szélesebb körben népszerűsítsük a laborban folyó munkát. Így idén többek között 



 

foglalkozásokat tartottunk saját kollegáinknak, 3. osztályos Benkás diákoknak, a hozzánk 

látogató külföldi diákoknak, és a nyári táborban hozzánk látogató általános iskolásoknak. 

 Az idén is sikeresen pályáztunk a Nemzeti Tehetségprogramban, amelynek 

eredményeképpen eszközbeszerzéseket valósíthattunk meg. (Folyékony nitrogén tartály, 

LEGO). A pályázat keretében megvalósításra került a „Fagyos napok a Vajdában” 

rendezvénysorozat. 

 Kiemelt program volt a Reál-hét 

 Eredményes évet zárt a röplabdások. A szép eredményekhez egész éves, tervezett munka, 

számos előkészítő torna, felkészülő mérkőzés segítette. (Prohászka Kupa Budakeszi, Farsangi 

Röplabda Kupa Pécs) 

 Immár hatodik alkalommal rendeztük meg strandröplabda versenyünket a Vajda –kupát. A 

torna kiváló felkészülési lehetőséget biztosított a héten megrendezésre kerülő Strandröplabda 

diákolimpiára. 7 iskola 13 csapata fogadta el a meghívást. A rendezvényt Szarvas Város 

Önkormányzata is támogatta. 

Nyelvi munkaközösség (Bencsik Péter) 

7 angol szakos (melyből 1 fő óraadó), 3 német szakos, 1-1 olasz és orosz szakos, valamint 1 óraadó 

szlovák szakos tanár alkotja – összesen 13 fő 

A tanév elején kitűzött feladatok közül a bécsi, adventi kirándulás kivételével mindet sikerült 

megvalósítani. 

 Idén a fordítási készségek fejlesztésére szerettünk volna az átlagosnál nagyobb hangsúlyt 

fektetni. Célunkat a tanórákon több ilyen jellegű feladattal, fordítási versenyeken való 

részvétellel illetve folyamatos önálló munkával sikerült elérni, bár örültünk volna, ha egy 

kicsit nagyobb számú diákunk él a felkínált lehetőségekkel. 

 Idén is a nyelvi hét nyitotta meg a projekthetek sorát. Az időpont is állandó, az őszi szünetről 

visszatérve egyre több programmal várjuk tanulóinkat.  

 Folytatva két évvel ezelőtt elkezdett hagyományunkat, idén második alkalommal rendeztük 

meg a Garai László Területi Idegen Nyelvi Versenyt. A megmérettetés névadója, iskolánk 

egykori, köztiszteletben álló tanára 1960-tól, 15 éven keresztül tanított a Vajdában magyart, 



 

angolt és oroszt, melyek mellett németül, franciául és latinul is beszélt. A megyehatáron is 

átívelő, tágabb értelemben vett környékünk nyolc középiskolájának 97 lelkes, német és angol 

nyelvet tanuló diákja mérette meg magát a kétfordulós küzdelemben. Az írásbeli fordulót 

március 6-án tartottuk, ahonnan mind a négy kategória legjobbjait hívtuk meg a szóbeli 

döntőre iskolánkba április 17-én. 

 Szeptemberben a wittlichi testvériskolánk egy csoportját fogadtuk, a diákok hat napot 

töltöttek nálunk (Janurik Viktória, Mészáros Tünde). 

 Augusztusban derült ki, hogy finn testvériskolánkkal közösen beadott Erasmus+ 

pályázatunkat pozitívan bírálták el, jelenleg a projekt előkészítése zajlik, a mobilitások csak a 

következő tanévben fognak megvalósulni (Bencsik Péter, Németh Judit). 

Nevelési munkaközösség (Dr. Laukóné Adamik Edit) 

Létszám: 11 osztályfőnök, 3 hitoktató és az iskolalelkész – összesen 15 fő 

 Az evangélikus iskolák osztályfőnöki munkaközösség-vezetői 2018. március 19-én 

Orosházán a Székács József Evangélikus Gimnáziumban bemutatóórán vettek részt. A téma 

„Az okosat okosan”, vagyis az okostelefonok használata volt. Az órát Koren Balázs, a 

Magyarországi Androidportal egyik alapítója tartotta, aki jelenleg az ELTE és a Fazekas Mihály 

Gimnázium matematikatanára. Az órát a látottak megbeszélése és az okostelefonok tanítási 

órákon való használatával kapcsolatos tapasztalatok cseréje zárta.  

 A tanulók kulturális-esztétikai nevelését segíti a sok éves hagyománnyal rendelkező 

programunk, a kecskeméti Katona József Színház bérletes előadásainak látogatása. Minden 

évben, így az idén is kb. 40 diák vásárol bérletet, és látogatja az előadásokat. A programot Dr. 

Darida Andrásné koordinálja. 

A békéscsabai Jókai Színházba szintén rendszeresen látogatják a tanulók az előadásokat, a 

szervező tanár Salka Zsuzsa. 

 Keresztény értékrend kialakulásának segítésére IFI klub működik a gimnáziumban Zahorecz 

Pál iskolalelkész, Bánfi Andrásné és Dr. Bondorné Kondor Edit vezetésével. Témája a bibliai 

keresztény történetek értelmezése, bibliaolvasás, éneklés, a keresztény életre való felkészítés. 

A klub egyre nagyobb lelkesedéssel működik, tagjainak száma növekszik. 



 

 2018. június 6-án iskolánkban járt Dr. Dani Dóra, a Szarvasi Járásbíróság elnöke, aki a 9. 

évfolyamos diákoknak tartott előadást az internet használat veszélyeiről, illetve esetleges 

jogi következményeiről. 

 Az Ótemetőben felülvizsgáltuk a gimnázium volt tanárainak síremlékeit, és azokat 

állapotuktól függően újra elosztottuk az osztályok között. Mindenszentek előtt már az új 

rendszer szerint gondozzák a diákok a nyughelyeket. 

 A munkaközösség tagjainak állandó feladatai: 

o  A Vajda Péter Evangélikus Gimnázium elektronikus naplójának /Mozanapló/ rendszeres 

kezelése; tanórák, hiányzások, jegyek rögzítése 

o Igazolások rendszeres ellenőrzése, nyilvántartása, egységesítése 

o Megfelelő felügyelet biztosítása az ügyeleti rendszerrel az óraközi szünetekben 

(kerékpárok tárolási rendje, az épület elhagyása, ebédlő, megfelelő öltözet) 

o Hetesi munka figyelemmel kísérése (a tantermek rendje tanítási óra alatt és után) 

o Az iskolai ifjúságvédelmi felelős bevonása az osztályfőnöki munkába 

o Közösségépítés diákok és kollegák között egyaránt: közösségre nevelés, a harmonikus 

társas kapcsolatok kialakításának elősegítése, a kommunikációs és az együttműködési 

képesség fejlesztése játékos feladatokkal az egész év folyamán. 

Intézményen kívüli rendezvények szervezése, azokon való részvétel 

 Testvériskolai kapcsolatok 

 Wittlich (Németország) 2017. 09. 7-13. 

A szarvasi Vajda Péter Evangélikus Gimnázium és a Wittlich-i Cusanus Gimnázium  28 éve áll 

cserediák kapcsolatban. A gimnáziumi tanulók minden év szeptemberében találkoznak: egyszer 

Németországban, egyszer itt, Szarvason. Ebben az évben ők látogattak el hozzánk, és mint minden 

alkalommal, most is a Szilvanapokra időzítették az utazást. 

 Joroinen (Finnország) 



 

Augusztusban derült ki, hogy finn testvériskolánkkal közösen beadott Erasmus+ pályázatunkat 

pozitívan bírálták el, jelenleg a projekt előkészítése zajlik, a mobilitások csak a következő tanévben 

fognak megvalósulni 

 Déva (Erdély)  

Szoros kapcsolatot ápolunk a dévai Téglás Gábor Elméleti Líceummal. Az idei évben is több közös 

utazást, programot valósítottunk meg. 

o Részt vettünk a dévai Ádventi szavalóversenyen 

o Dévai csapat indult iskolánk történelem versenyén 

o dévai kollegákat láttunk vendégül az iskolai bálon 

o Márciusban és júniusban a 9. évfolyamos diákok Dévára utaztak kirándulásra 

o Jövő tanévre együttműködve adtunk be Határtalanul pályázatot. 

Osztálykirándulások 

Legtöbb osztályunk több napos osztálykiránduláson vett részt. A kirándulásokat fontosnak tartjuk az 

osztályközösségek formálása, ismeretszerzés, élményekhez jutás szempontjából, valamint azért, hogy 

a közösségek minél többet tudjanak együtt lenni az iskolai kereteken kívül is. A kirándulásokat az 

osztályfőnökök szervezik. A költségek csökkentése céljából igyekszünk bevonni minél több pályázati 

forrást. 

 

9. B - 9. C 

2018. március 15-17. 

Déva, Románia 

 

9. A 

2018. június 01-03. 

Déva, Románia 

 

10. A - C 

2018. május 14-16. 

 



 

Zánka – Erzsébet Tábor 

10. B 

2018. június 2-4. 

Répáshuta 

 

11. B 

2018. június 01-03. 

Balatonakali 

 

11. C 

2018. május 24-27. 

Szilágycseh (Románia) 

 

 

Rákóczi Szövetség utazások, táborok 

2017. október 13-15. között részt vettünk a Felvidéki sétán. 

2018. március 13-15. között a 9. B és 9.C osztályok diákjai Déván ünnepelték március idusát. 

2018. március 23-25. között Hajdúszoboszlón voltunk vezetőképző táborban. 

2018. június 1-3. között a 9. A osztály utazik dévai testvériskolánkba. 

Tanulmányi kirándulások: 

A tanév során számos tanulmányi kirándulást szerveztünk diákjainknak. Ilyenkor egy adott 

érdeklődési körbe tartozó diákcsoporttal utaznak kollégáink általában egy napos útra. Néhány példa: 

o „Kutatók éjszakája” - Szeged (2017. 10. 29.) 

o „Mi a pálya?” – Debrecen (2017. 10. 25.) 

o Kirándulás az Evangélikus Múzeumba – Budapest (2017.10.08.) 

o BODY Kiállítás – Budapest (2018. 03. 07. és 04. 13.) 

o Operakaland – Budapest (2017.09. 26.) 

o Paál László Színjátszó Fesztivál – Székesfehérvár (2017. 10.22.) 

Gyermekvédelmi feladatok 

A gimnázium megállapodást kötött a Szarvasi Család- és Gyermekjóléti Központtal iskolai 

szociális segítő szolgáltatás biztosítására az EFOP-3.2.9-16 sz. pályázata alapján. A Központ egy fő 



 

szakirányú szociális végzettségű szakemberrel, valamint tárgyi eszközökkel (irodai berendezés, 

ülőgarnitúra, számítógép, fejlesztő játékok, irodaszer stb.) biztosítja a feltételeket. 

A pályázat keretében szakmai segítséget nyújtottak az intézménybe járó diákoknak a következő 

területeken:  

 az intézménybe való beilleszkedést segítő kompetenciák fejlesztése 

 a tanulás segítése 

 a tanuló veszélyeztetettségének felismerése, segítése, ill. megelőzése 

 nevelési problémák esetén segítségnyújtás a családnak is 

 mentálhigiénés-, sport- és kulturális rendezvények támogatása 

 az osztályfőnökök munkájának segítése 

 tematikus családi napok szervezése az iskolában 

 a gyermekvédelmi jelzőrendszer hatékonyságának növelése 

 egyéni pszichológiai tanácsadás. 

Az együttműködési megállapodás 2017. 07. 01-től 2018. 12. 31-ig terjedő időtartamra szól. 

Szintén ebben a tanévben vettük fel a kapcsolatot a Békés Megyei Rendőrkapitánysággal, hogy 

együttműködési megállapodást kössünk az Iskolai Bűnmegelőzési Tanácsadói program keretében. A 

megállapodás aláírásra vár, amelynek értelmében a következő tanévtől egy szakember az iskolában 

áll rendelkezésre heti 5 órában. 

Az ifjúságvédelmi felelős az osztályfőnökökkel rendszeresen egyeztet a tanulóknál felmerülő 

tanulási-nevelési problémákkal kapcsolatban, segít azok megoldásában, ill. a Pedagógiai 

Szakszolgálatnál kezdeményezi az arra rászoruló diákok vizsgálatát, és a felzárkóztatások elindítását. 

Személyes beszélgetésekkel segíti az arra igényt tartó diákjainkat. 

Az ifjúságvédelmi felelősünk, a nevelési munkaközösség-vezető, ill. az igazgatóhelyettes 

rendszeresen részt vesz a Gyermekjóléti Szolgálat jelzőrendszeri tanácskozásain, illetve a helyi KEF 

/Kábítószerügyi Egyeztető Fórum/ ülésein. 

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



 

A tanév során rögzített tanuló balesetek száma 2. Mindkét alkalommal testnevelés órán történt a 

baleset, amely könnyű sérüléssel járt. (Csernik Pálma 11. B és Kósa Judit 10. B) 

Fokozottan ügyelni kell a fegyelmezett munkára. Mivel a testnevelés órák egy része a folyosón, nem 

megfelelő körülmények között kerül lebonyolításra, ez külön gondot okoz. Tanév elején a tanulók 

balesetvédelmi oktatáson vesznek részt, amit év közben többször szükséges lenne felidézni. 

 

Diákönkormányzat tevékenységének értékelése 

A DÖK munkáját segítő pedagógus: Molnárné Tóth Katalin  

2017.  szeptember 4.-én a Vajda Péter Evangélikus Gimnázium 11 osztályának 2-2 fő képviselője 

megtartotta alakuló gyűlését, melyen megválasztotta a diáktanács elnökét: Uhljar Janka 12.A, és két 

helyettesét Rohony Noémi 12.B és  Takó Liliána 11.A. osztályos tanulók személyében. Elfogadta az 

előző évi kiadások beszámolóját. 2017. szeptember 18.-án tartott DÖK gyűlésen a diákok elfogadták 

az éves munkatervet. 

Programok:  

 Augusztus 28-30 között 3 napos Gólyatábort szervezett iskolánk a 9. évfolyamos 

diákok számára, melyben a DÖK képviselői is részt vettek. Az első nap az új tanulók 

megismerkedtek egymással, tanáraikkal az iskolában. Másnap sport programokon 

vettek részt a napközis táborban, ahol röplabdáztak, az Erzsébet ligetben 

számháborúztak és kipróbálhatták a sárkányhajózást is a Körösön. Ezen a napon a 

gólyákat vegyes csapatokba osztották, így évfolyam szinteken is megismerhették 

egymást.  Szerdán a 12. évfolyamos diákok játékos sorversenyt szerveztek számukra.  

 Idén nem tudtunk elutazni az Evangélikus Diákparlamentre, viszont szeptember 29 

és október 1. között 6 diák vett részt a Bonyhádon rendezett EGOT találkozón.  

 Október 27.-én péntek délelőtt került megrendezésre a Gyíkavató, a kilencedik 

évfolyamos diákok felavatása. A rövidített órák után a 1,5 órás program nagyon jó 

hangulatban telt el az iskola tornatermében. A három kilencedikes osztály színvonalas 



 

produkciókat mutatott be. A végzősök által összeállított feladatokat sikeresen 

teljesítették, így gimnáziumunk teljes jogú tagjai válhattak az eskütétel után.  

 December 6.-án szerda délelőtt érkezett meg iskolánkba a Sulimikulás, szaloncukrot 

adott minden jó diáknak és tanárnak. 

 A félév során rendszeresen tartottunk DÖK gyűléseket, melyen a diák képviselők 

többsége részt vett és hatékonyan közreműködött a kitűzött feladatok 

megvalósításában.  

A tanév II. félévében  a diákok sok programot szerveztek, illetve aktív résztvevői voltak ezen 

programoknak. Majdnem minden hónapban tartottunk DÖK gyűléseket, a Diáknap lebonyolítása 

érdekében február –március hónapban több alkalommal találkoztunk, illetve egyeztettem a 12. 

évfolyamos diákokkal. Idén is nagy segítségemre volt Dr. Bondorné Kondor Edit.  

Programok: 

 Február 8.-án csütörtökön ismét rendhagyó farsangi napot tartottunk iskolánkban 

„Jelmezes nap” keretében. Az előző tanév sikerén felbuzdulva idén újból 

meghirdettük ezt a felhívást. Örömünkre sok diák és tanár öltözött be ezen a napon.  

 Február -márciusban sokat egyeztettem a végzős diákokkal az idei  Diáknapról. Ismét 

színvonalas és egyben izgalmas programokon vehettek részt a tanulók március 28.-

án, bár idén csak 2 osztály versengett a győzelemért és a dicsőségért. A választásokat 

végül a 12. B. osztály nyerte meg, akik átvehették az iskola kulcsát és egy nagy tortát. 

Az A-sok kampányfilmje jobban tetszett a diákságnak, így az ezért járó tortát ők 

ehették meg.  

 Április 23.-án tartottuk meg a Diákközgyűlést, ahol Uhljar Janka DÖK elnök 

számolt be az éves munkáról. Idén nem érkezett kérdés, kérés az iskolavezetéshez.  

 Május 2.-án a végzősök és a gimnázium tanulói Fáklyás felvonulás keretében 

megkoszorúzták Vajda Péter sírját az Ótemetőben. 

 Május 5.-én elballagtak végzős diákjaink, az alsóbb évfolyamosok nagyon szépen 

díszítették fel a tantermeket és a folyosókat.  

 Június 4.-én a DÖK tagjai köszöntötték tanáraikat és az iskola dolgozóit Pedagógus 

Nap alkalmából. Köszönjük a szép virágokat és a kedves szavakat! 



 

 Június utolsó hetében iskolánk Nyári Tábort szervez általános iskolások számára. A 

DÖK tagjai ilyenkor is aktivizálják magukat, és játékos sport vetélkedőt szerveztek a 

kisdiákok számára.  

Tanórán (óvodai nevelésen) kívüli programok, szabadidős tevékenységek 

Iskolánkban számos ilyen programot szervezünk. Néhány példa: 

Rajz tehetséggondozó szakkörünkön kollegánk sikeresen készíti fel diákjainkat a különböző 

pályázatokra, valamint az egyetemi alkalmassági és felvételi vizsgákra. A tanárváltás ellenére a 

munka töretlenül folyik, az idén is több versenyen sikerrel pályáztak. 

A színjátszókör működését már több helyen említettük. A fesztiválok és versenyek mellet iskolai 

rendezvényeinken is rendszeresen bemutatkoznak. A színjátszás, és a színház népszerűsítését 

szolgálja az is, hogy iskolánk tanulói a kecskeméti Katona József és a békéscsabai Jókai Színház 

bérletes előadásait is látogatják szervezett formában 

Az idei évben nagy sikerrel működött a gépírás szakkör. Jövőre már versenyeken való indulást is 

terveznek a tanulók és felkészítőjük, aki iskolánk gépírás tanári végzettséggel is rendelkező 

adminisztrációs dolgozója, akinek elhúzódó betegsége miatt a szakkör a második félévben nem tudott 

működni, de a következő tanévben újaraszervezzük. 

Egész évben folyamatosan jól működött, és sok fellépésen van túl az iskolai énekkar. Ők az idei 

tanévben két alkalommal is elutaztak Budapestre az Operakaland rendezvényre.  

A LEGO szakkör továbbra is népszerű. Iskolán belül és kívül is több bemutatót, népszerűsítő 

előadást szervezünk. A LEGO szakkör után az érdeklődő tanulók továbblépve a programozás 

szakkörön tudják ismereteiket elmélyíteni.  

Iskolai sikersportunk a röplabda. Tanulóink iskolai keretek között, testnevelő kollégánk irányításával 

érik el országos sikereiket. Kihasználva az iskola és a város adottságait. Minden évben a sportnapon 

iskolai röplabda kupát szervezünk. Emellett hatodik éve szervezzük meg a „profik” számára a Vajda 

Kupa elnevezésű országos tornánkat, amelyre már Miskolcról, Pécsről, és több településről érkeznek 

csapatok. Emellett számos tömegsport foglalkozás közül választhatnak a diákok, ahol teljesíthetik a 

mindennapos testnevelés követelményeit: kosárlabda, asztalitenisz, zumba, úszás, alakformáló torna, 

alizetics, kondi, sárkányhajó. 



 

A tanórán kívüli programok szervezését nehezíti az, hogy diákjaink közül nagyon sokan aktívan 

sportolnak, és sokan zenei tanulmányokat folytatnak a helyi művészeti iskolával. Ez természetesen 

nagy öröm számunkra, büszkék vagyunk sikereikre, de természetesen szabadidejükből ez sok időt 

igényel. Jó kapcsolatokat ápolunk mind a sportegyesületekkel, mind a zeneiskolával. 

Iskolánk tanulóiból két zenekar is felállt. Az egyik a Vajda Band, a másik a Flyers. Mindkét együttes 

iskolai, városi és jótékonysági rendezvényeken egyaránt gyakran szerepel. 

Az egyházi jellegből fakadó hagyományok őrzése, továbbfejlesztése (Munkatervi 

szempont)  

 Tanév igéje: "Mert más alapot senki sem vethet a meglevőn kívül, aki Jézus Krisztus.„ 

(1 Kor 3,11) 

Iskolánkban a tanulólétszám alapján teljes állású iskolalelkész foglalkoztatását írja elő a törvény, de 

sajnos a körülmények miatt csak félállású iskolalelkész alkalmazására van lehetőségünk. 

Idén szeptemberben az ötödik lelkész kezdte meg szolgálatát. Már maga ez a tény sem segítette a lelki 

élet fejlődését, és az sem, hogy az itt dolgozó lelkészek emellett általában más feladatokat is elláttak, 

így tevékenységük többnyire a hittanórák és kötelező áhítatok megtartására szorítkozott. Jelenlegi 

iskolalelkészünk, Zahorecz Pál iskolai feladatai mellett teljes állású lelkészként szolgál az 

Újtemplomban. Ennek ellenére kiemelt célnak tekintettük, hogy az új lelkész bevonásával a régi jól 

bevált alkalmakon túl újabb programokat szervezzünk, és összességében az iskolalelkész jelenlétét, 

gyerekekkel való kapcsolatát erősíteni tudjuk. 

Tanulóink heti két órában hittant tanulnak. Emellett tartjuk a hétkezdő áhítatokat. Iskolalelkészünk és 

hitoktatóink a tanév során csendes napokat szerveznek (karácsonyi csendesnap, tanévzáró 

csendesnap) és gondoskodnak az egyházi ünnepek és iskolai ünnepségek méltó megünnepléséről. 

Iskolánk törekszik a jó kapcsolat ápolására a szarvasi evangélikus gyülekezetekkel 

(vendégszolgálatok az áhítatokon, diákjaink ünnepi műsorai a gyülekezetekben, ádventi és 

ökumenikus istentiszteleteken való részvétel, közösségi szolgálat a gyülekezetekben). 

A négy Békés megyei evangélikus gimnázium közötti gyümölcsöző kapcsolat fenntartásában aktívan 

részt vesz (Quadriga, hitoktatói találkozók) iskolánk. 



 

A tanév kiemelt célja, hogy az evangélikus identitást, egyházi jelleget kifejező alkalmainkat tovább 

erősítsük és bővítsük. A tervezett új és újragondolt programok, feladatok a következők: 

 a tanév igéjének kiválasztása, osztálytermekben való kiplakátozása, igés lapokon, 

meghívókon való szerepeltetése, 

 igény szerint keresztelési és konfirmációi előkészítők – ez az idei évben nem volt 

 tanári áhítatok szervezése – idén első alkalommal tartottunk a tanév végén tanári 

csendesnapot, amelynek nagyon pozitív fogadtatása volt 

 hittanári munkaközösség megerősítése 

 délutáni ifjúsági alkalmak szervezése – ifi klub jól működött, 9. évfolyamossok aktív 

bevonásával 

 testvérkapcsolat kiépítése az orosházi evangélikus gimnazistákkal és ifjúsággal 

 a keresztény könnyűzene népszerűsítése – következő tanévre tervezzük zenekar 

megalapítását az iskolalelkész irányításával 

 hittanversenyeken való részvétel – megyei hittanversenyt iskolánk rendezte idén májusban 

 egyházmegyei, kerületi és országos ifjúsági alkalmakon való részvétel – ezt nagyon nehéz 

megvalósítani. a tanulók leterheltsége, egyéb elfoglaltságai miatt nehéz hétvégi, nyári 

programokba bevonni őket.  

 ökumenikus kapcsolatok építése (vendégszolgálatok az áhítatokon, gyülekezetlátogatás a 

diákokkal) – diákjaink saját gyülekezetükben többen aktívan vállalnak feladatokat. 

Iskolánkban a református hitoktatás megoldása kissé nehézkesen működik. 9-11. 

évfolyamon van református hittan, de azt is többen felváltva tartják. 12. évfolyamon a 

hitoktatás megszűnik, így a református diákokat az evangélikus csoportban kellene 

fogadnunk. Az idén erre a csoport nagy létszáma miatt nem volt lehetőség. Személy szerint 

számomra ez kissé furcsa, annak lehetősége is felmerült, hogy a jövőben 9. évfolyamon 

sem indul a hitoktatás. 

 tanárok szolgálata az áhítatokon (zsoltárolvasás, imádság) – ezt a jövő tanévre tervezzük 

 őszi és nyári angol hittan tábor szervezése – ősszel megrendezésre került a három napos 

tábor, a nyári program szervezése folyamatban van. 



 

A szarvasi diákok zöme megkeresztelt evangélikus, de viszonylag kis arányban vannak közöttük, akik 

gyakorolják is vallásukat. Mivel egyetlen gimnázium vagyunk a településen, figyelembe kell 

vennünk, hogy diákjaink egy jelentős része nem azért jelentkezik hozzánk, mert egyházi nevelésben 

szeretne részesülni, hanem azért, mert ez az egyetlen gimnázium, és nem akarnak vidékre menni. 

Természetesen ezt szem előtt tartva kell törekednünk arra, hogy erősítsük az iskola evangélikus 

identitását, olyan szellemiséget hozzunk be a hétköznapokba, amely segít abban, hogy a tanulók közel 

kerüljenek egyházunkhoz. 

Ez tükröződött a fenntartó által idei tanévben végzett hitmegélési kutatásban is. Pozitív eredménynek 

tekinthetjük azonban, hogy ez alatt a rövid idő alatt diákjaink nagyon nyitottan, pozitívan és nagy 

elvárásokkal fordultak új iskolalelkészünk felé.  

Összességében elmondható, hogy Zahorecz Pál jól beilleszkedett az iskola életébe, jó kapcsolatot 

alakított ki mind a diákokkal, mind a tanárokra. Ez a jövőre nézve bizakodásra ad okot. A kialakult 

felállás, miszerint egy személyben felel az Újtempolmi és az iskolai munkáért, működőképesnek, és 

hosszabb távon fenntarthatónak tűnik. 

 



 

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 

 

Tanulmányi eredmények területén az előző tanévhez képest jelentős változás nem történt. 

 2016-2017 2017-2018 

Iskolai átlag 4,03 4,01 

Érettségi tárgyak átlaga 3,58 3,62 

Bukott 7 (2%) 10 (3%) 

Több tárgyból 4 2 

Kitűnő 19 19 



 

Jeles 22 25 

Összesen 41 (14%) 44(14%) 
 

Országos mérések (kompetenciamérés, NETFIT), érettségi vizsgák 

eredménye, értékelése (Munkatervi szempont) 

Kompetenciamérés 2017 

 

Diákjaink eredményei megfelelnek az országos átlagnak. Tavaly még a „Kis 4 évf. gimn.” 

eredményeivel összevetve iskolánk tanulói jelentősen jobban teljesítettek. Idén „kategóriát 

ugrottunk”, bár beiskolázási helyzetünk nem változott. Továbbra sem válogatott gyerekekkel 

dolgozunk. Ez azt mutatja, hogy az adott lehetőségeket kihasználva a legtöbbet próbáljuk 

tanulóinkból kihozni. a hasonló beiskolázási lehetőségekkel rendelkező intézményeket 

tekintve. 

 

CSH index tükrében az eredményeink megfelelőek, de természetesen igyekszünk főleg a 

szövegértés eredményeken tovább javítani. 

NETfit jelentés 2017 



 

 

Érettségi vizsgák  

Két osztályban 52 tanulónk tett rendes érettségi vizsgát. A részletes eredményeket a 

táblázatos beszámoló tartalmazza. Egy kivétellel minden tanuló sikeres vizsgát tett. Ez a 

tanuló szaktanárai, osztályfőnöke javaslata ellenére emelt szintű történelem vizsgára 

jelentkezett, amit nem tudott teljesíteni. Ilyen még sosem fordult elő, mert eddig minden 

diákot tudtunk megfelelően irányítani a számára megfelelő vizsgatípusra. 

Kitűnő 8 fő, jeles 8 fő (összesen 30,8%) 

Tanulóink közül így is 55-en tettek előrehozott vizsgát idegen nyelvekből, illetve 

informatikából. Az összesen letett 67 vizsga eredménye 

Informatika (30 fő):4,8 

Angol nyelv (22 fő): 4,95 (3 tanuló szintemelő vizsgát tett 5-ös eredménnyel) 

Szlovák nyelv (11 fő): 4,45 

Német nyelv (1 fő): 5 

Az előrehozott vizsgák eredményei mutatják, hogy ez a lehetőség nagyon kedvező. Főleg az 

informatika és szlovák vizsgák jelentenek a többi iskolához képest plusz lehetőséget 
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diákjainknak. Sajnáljuk, hogy a törvényi változások miatt más tárgyakból már nincs 

lehetőség előrehozott vizsga letételére.  

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

(óvodában iskolaérettségi vizsgálat) eredménye 

Javítóvizsga 

2017. augusztus 25. 

matematika 1 fő 

fizika 1 fő 

kémia 2 fő 

magyar nyelv 1 fő  

német 1 fő 

 

1 

1 

1,5 

2 

3 

Osztályozóvizsga 

2017. augusztus 25. 

 

angol 1 fő előrehozott vizsga 

német 1 fő 

 

 

5 

5 

Osztályozó vizsga 

2018. január 30. 

szlovák 1 fő vendégtanuló 

szlovák 12 fő - előrehozott vizsga 

angol 11 fő - előrehozott vizsga 

informatika 34 fő - előrehozott vizsga 

hittan 3 fő - magántanuló 

 

5 

4,68 

4,85 

4,44 

4 

Osztályozóvizsga 

2018. április 25. 

inforrnatika 23 fő- előrehozott vizsga 

angol 16 fő - előrehozott vizsga 

szlovák 1 fő vendégtanuló 

német 1 fő - előrehozott vizsga /2 évf/ 

szlovák 14 fő - előrehozott vizsga 

 

4,56 

4,91 

5 

4,5 

4,64 

Osztályozóvizsga  

2018. június 6. 

orosz 1fő (vendégtanuló) 

hittan 3 fő- magántanuló 

német 3 fő előrehozott vizsga 

biológia 1 fő – hiányzás miatt 

informatika 15 fő - előrehozott vizsga 

 

4 

3,66 

5 

2 

4,8 

 
 

Nevelő-oktató munka eredményei, felvetődő problémák 

Iskolánkban a diákokkal kirívó magatartási problémák ritkán vannak. Azonban mi is 

érzékeljük a társadalom megváltozott értékrendjét, a szülők gyakran nem partnerek a 

problémák megoldásában. Ez fokozottan érvényes a diákok hiányzásaira. Ahol véleményünk 

szerint a szülők, és gyakran az orvosok is aszisztálnak az indokolatlan hiányzásokhoz. 

A diákok túlterheltsége nehezíti a programok, tanórán kívüli tevékenységekbe történő 

bevonásukat. Versenyekre, plusz feladatokra nem mindig egyszerű bevonni őket. 

 



 

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  

A törvényi előírásoknak megfelelően felállítottuk a BECS-et, és elkészítettük az önértékelési 

programot. De ebben a tanévben is csak azokat a feladatokat láttuk el, amelyeket a pedagógus és 

vezetői minősítésekhez feltétlenül szükséges volt. 

Őszintén szólva a rendszer jelenlegi formájában nem alkalmas az elvégzett munka megítélésére, és 

vezetőként nem látom értelmét energiát, időt ölni bele. Kivárunk, amíg a rendszer kiforrja magát, 

addig a minimumra törekszünk. 

Az intézményi önértékelési tervez 2017-ben átdolgoztuk. Ennek értelmében 2020-ig minden dolgozó 

önértékelése megtörténik. Az idei tanévben 9 fő önértékelési folyamata történt meg. Ennek 

adminisztrálásának utolsó mozzanatai vannak hátra. 

Belső ellenőrzési rendszer működése, a tervek megvalósulása 

Az intézmény kis mérete miatt általában nem okoz gondot az elvégzett munka ellenőrzése, de 

szükséges a tervezettség, rendszerszerűség fokozása. 

 Pedagógiai-szakmai ellenőrzések elsősorban a minősítésekhez, és az önértékelési programhoz 

kapcsolódóan. Felelősök: Kitajkáné Szántai Mária igazgató, munkaközösség vezetők.- 

megtörtént 

 Adminisztrációs munka ellenőrzése. (Naplóvezetés, tanügyi dokumentumok) Felelős: 

Kitajkáné Szántai Mária igazgató, Mészáros Tünde igazgatóhelyettes – Szúrópróbaszerű  

ellenőrzés esetén tapasztaltunk pontatlanságot, hiányosságokat. Következő tanévben ennek 

alapján folyamatos, tervszerű ellenőrzést készítünk elő. 

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



 

Intézményvezetői, magasabb-vezetői ellenőrzési terv megvalósulása 

Gazdasági tevékenység ellenőrzése a MEE Számvevőszék vizsgálata alapján a nyár folyamán 

megtörtént. Komoly hiányosság feltárására nem került sor. A kisebb adminisztratív hibákat és 

hiányosságokat a belső ellenőri jelentésnek megfelelően javítjuk. Felelős Ajtai Ferencné gazdaság 

vezető. – Ez volt a terv, később a helyzet sokkal rosszabbra fordult. Az új gazdaságvezető munkája 

sok hiányosságot mutatott, veszélybe került a beszámoló és költségvetés elkészítése. Sajnos eszt 

nem érzékeltem időben. A probléma észlelése után tervszerű, ütemezett jelentéseket kértem, de 

inkább felmondott. Az új gazdaságvezető jelenleg veszi át a feladatokat. A jövőben ezt a területet 

nagyobb gonddal és kevesebb bizalommal kell ellenőriznem a hasonló helyzet elkerülése végett. 

2017. nyarán lezárult a fenntartó által végzett Intézményvezetői értékelés „jól megfelelt” 

minősítéssel. 

Munkaszervezés, információáramlás értékelése  

A tantestület kis mérete miatt az információáramlás és munkaszervezés egyik leggyakoribb módja a 

személyes egyeztetés. Ezen felül a szükséges információk kifüggesztése, valamint elektronikus úton 

való továbbítása a gyakorlat. 

Van néhány kolléga, aki még mindig nem követi napi rendszerességgel az emailben szétküldött 

információt. A tanév elején frissítettük a levelezési listát, és szeptemberben bekerül a kollégák 

munkaköri leírásába az elektronikus információk napi szintű követése. 

A félhivatalos, személyesebb jellegű információk megosztására jól működik a kollégák Facebook 

csoportja, amelyben néhány kivétellel mindenki tag.  

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

következményei 

Intézményi tanfelügyelet 2017.12.15. 

Pozitív eredménnyel zárult. A megállapításra kerültek az intézmény erősségei és fejleszthető területei. 

Ezek alapján az Intézkedési terv elkészült, amelyet a nevelőtestület 2018. február 5-én megtárgyalt és 

elfogadott. Ez a szoftverbe határidőre felkerült, és a honlapon is látható. 



 

A lemorzsolódással kapcsolatos adatszolgáltatás szakmai ellenőrzése 2018. 01.29. 

Az ellenőrzés rendben lezajlott, hiányosságot nem talált. 

Törvényességi ellenőrzés 2017.03.26. 

Az ellenőrzés témája az intézményi dokumentumok tartalma volt. Különös tekintettel a sajátos 

nevelési igényű tanulókkal kapcsolatos elemekre. 

Az ellenőrzés a helyszínen történt a papír alapú (?) dokumentumokban. Megállapításaival nem 

minden esteben tudtam egyetérteni, és azt éreztem, hogy túlságosan „hibát kereső” volt a vizsgálat. 

Ennek ellenére, vagy éppen ezért természetesen maximálisan igyekeztünk együttműködni az 

ellenőrzést végző kormányhivatalnokokkal. A vizsgálatot követő végzés (2018. 04.10.) alapján a 

Munkaterv, SZMSZ, Pedagógiai Program és Házirend átdolgozásra, kiegészítésre került. 

Ebben a munkában nagy segítségünkre voltak az EPSZTI munkatársai, amit ezúton is szeretnék 

megköszönni. 

Az átdolgozott alapdokumentumokat az OP elfogadta, azokat személyesen nyújtottam be 2018. június 

27-én a Békéscsabai Kormányhivatalba. Jelenleg a vizsgálat lezárására várunk. 

Kémia szertár működtetésének ellenőrzése és az iskola közegészségügyi felmérése 2018. 04.19. 

A közegészségügyi felmérés során maximálisan megfeleltünk.  

A kémia szertár és a vegyi anyagok kezelése is alapvetően rendben volt. Pótolni kellett: 

 Vegyi anyagok kezeléséről történő bejelentés megtételét – megtörtént 2018.05.31. 

 Megváltozott biztonsági adatlapok beszerzése – folyamatban van  

Érettségi vizsga törvényességi ellenőrzése 2018.05.08. 

A helyszíni ellenőrzés során lényegében nem találtak hiányosságot, törvénysértést. A vizsgálat 

lezárult 2018.05.15. 

Maga az eljárás a szükségesnél jóval nagyobb mértékben zavarta a vizsga menetét, a matematika 

vizsgán részt vevő diákokat. Egy szülő írásos panaszt is benyújtott, amely az érettségi vizsga 

jegyzőkönyvében rögzítésre került. 



 

Elmondhatjuk, hogy az idén alaposan, és minden területen ki lettünk ellenőrizve, jövőre reméljük 

„csendesebb” évünk lesz. 

Intézményi fejlesztési feladatok kijelölése 

Az idei tanévben elkészített két fontos dokumentum részletesen tartalmazza az intézmény jövőjével 

kapcsolatos teendőket terveket: 

Intézményi intézkedési terv: http://vajdaevang.hu/doksik/intezkedesiterv.pdf  

Az intézményvezetői újraválasztás részeként elkészült vezetői program, amely 2018. június 4-én 

került leadásra a fenntartó részére. 

 

Külső kapcsolattartás  

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

Egyházi intézményekkel 

 Evangélikus középiskolák: közülük elsősorban a megyei intézményekkel igyekszünk 

minél több közös alkalmat szervezni. Ezek közül kiemelkedik a ev. iskolák megyei 

sporttalálkozója. A többi intézmény programjai, versenyei közül próbálunk rendszeresen 

részt venni. Ennek akadálya időnként, hogy a kisebb gyereklétszám miatt nem tudunk 

mindenhová tanulót, illetve kollégát delegálni. Komoly feladat számunkra az útiköltség 

előteremtése a nagy távolságok miatt, és saját jármű hiányában az utazás megszervezése. 

Rendszeres résztvevői vagyunk például az alábbi rendezvényeknek: MEGINT, Kölcsey 

szavalóverseny, prezentációs angol verseny, Neumann verseny stb.  

 Benka Gyula Evangélikus Általános Iskola fontos partnerünk programok, pályázatok 

megvalósításában. Lehetőség szerint kölcsönösen részt veszünk egymás iskolai 

rendezvényein. Júniusban 35 tanuló iratkozott leendő 9. évfolyamukra.  

Nemcsak várjuk onnan a diákokat, hanem sok közös programot is szervezünk a kapcsolat 

erősítése céljából: 

http://vajdaevang.hu/doksik/intezkedesiterv.pdf


 

o Öveges labor foglalkozások 7-8. osztály számára 

o Alsó tagozatos tanulók foglalkoztatása a laborban, kísérletezés 

o Továbbtanuló kollégák számára gyakorlati lehetőség biztosítása 

o Tehetséggondozó programokban való együttműködés (röplabda, színjátszás) 

o Szakmai segítségnyújtás (gazdasági ügyek) – Ezúton is szeretnénk megköszönni a 

segítséget, amit az idei évben számunkra nyújtottak a beszámoló és a költségvetés 

elkészítéséhez. 

 

 A város katolikus oktatási intézményeivel próbálunk korekt kapcsolatot kialakítani. A 

Pedagógiai Kar profilunknak megfelelő szakmai rendezvényein képviseljük az iskolát. Az 

általános iskolában tavaly végzett az első nyolcadik osztály, ahonnan 12 tanuló nálunk 

folytatta tanulmányait, az idén tízen iratkoztak hozzánk. Az első néhány évben fennálló 

feszültséget viszonylag jól tudtuk rendezni, és igyekszünk a 8. évfolyamot végzett 

diákokat megszólítani. Végzőseiknek 40-50%-a került hozzánk az elmúlt két évben. 

Reméljük, hogy ez az arány hosszú távon is fennmarad.  

 Ótemplomi szeretetszolgálattal együttműködünk az iskolai közösségi szolgálat, 

pályázatok lebonyolításában.  

Más közintézményekkel (helyi és regionális közgyűjtemények, művelődési 

központok) 

 A város számos közintézményével tartunk rendszeres kapcsolatot. Többek között: 

 Városi Könyvtár – közös pályázati programok 

 Tessedik Múzeum – iskolánk múzeumi könyvtárának ápolása 

 Zeneiskola – közös diákjaink fellépései rendezvényeken 

 Cervinus Teátrum – filmvetítések, helyszín biztosítása 

 Békéscsabai Jókai Színház, Színitanház – színjátszó csoport programjai 

 Arborétum – iskolai programok közös lebonyolítása, támogatások biztosítása 

 Bíróság – tájékoztatók, nyílt nap 



 

Pedagógiai szakszolgálatokkal, tanulási képességet vizsgáló szakértői bizottsággal 

Az ifjúságvédelmi felelős az osztályfőnökökkel rendszeresen egyeztet a tanulóknál felmerülő 

tanulási-nevelési problémákkal kapcsolatban, segít azok megoldásában, ill. a Pedagógiai 

Szakszolgálatnál kezdeményezi az arra rászoruló diákok vizsgálatát, és a felzárkóztatások elindítását. 

Személyes beszélgetésekkel segíti az arra igényt tartó diákjainkat. 

Ebben a tanévben 6 új vizsgálatot indítottunk el és 6 kontrollvizsgálatot kértünk  

Szakmai szervezetekkel 

 Rákóczi Szövetség iskolánkban jól működő, aktív és nagy létszámú szervezetet tart fenn. Az 

év folyamán számos pályázatban, utazásban, táborozásban működünk együtt. A helyi csoport 

vezetője: Kituljak Eszter. 

 EPOSZ – az Evangélikus Pedagógusok Országos Szervezetének jelenleg egy tagja van 

iskolánkban. A tavalyi tanévben több kollegánk belépett a szervezetbe. Az idén célunk, hogy 

a szervezett által meghirdetett programok közül minél többen részt tudjunk venni. Ennek 

sajnos elsősorban a munkatársak magas leterheltsége szab határt.  

 Origo Nyelvvizsga Központok – folyamatos kapcsolattartás van, két kollégánk vizsgáztatói 

feladatokat lát el. (Bencsik Péter, Németh Judit) 

 Történelmi Emlékút Közalapítvány a helyi hagyományőrzés, és helytörténet területén 

végez munkát, a szervezet alelnöke Pécsváradi Antal kollégánk. 

 Curie Tehetséggondozó és Oktatásfejlesztő Közhasznú Alapítvány munkatársai iskolánk 

tanárai (Borzovánné Burai Julianna, Kéri Bernadett). Több tehetséggondozó programban 

működünk együtt, valamint hosszú évek óta rendezzük a Curie környezetvédelmi verseny 

területi döntőjét. 

 KEF – a városi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum munkájában aktívan részt veszünk. Saját 

programjainkra meghívjuk a tagokat, igyekszünk a városi rendezvényekre diákjainkat 

toborozni. Rendszeresen rész veszünk a a fórum egyeztető ülésein. Felelős: Bánfi Andrásné 



 

 MATEHETSZ: A tehetségpont hálózat részese iskolánk. Több diákunk kapott már 

MATEHETSZ ösztöndíjat. Az ősz folyamán öt kollégánk tartott előadást a Magyar 

Tehetséggondozó Társaság 28. Országos Konferenciáján 2017. szeptemberében. 

 Magyar Földrajzi Társaság tagja kollégánk. 

 Eötvös Lóránd Fizikai Társulat Békés Megyei csoportjának tagja fizika szakos kollégánk, 

aki a megyei fizika verseny szervezésében is szerepet vállal. 

 SZTE és DE a két egyetemmel rendszeres együttműködést tartunk közös programokkal, 

pályázatokkal. 

Gyermekjóléti intézményekkel 

Az ifjúságvédelmi felelősünk rendszeresen részt vesz a Gyermekjóléti Szolgálat jelzőrendszeri 

tanácskozásain. A védőnői szolgálattal kapcsolattartásunk rendszeres. 

 Egy alkalommal vettünk részt esetkonzultáción egy békésszentandrási diákunk ügyében kerestek 

meg minket. Ennek kapcsán ismételten felhívtuk kollégáink figyelmét a felmerülő problémák 

jelzésére. Ebben nagy a felelőssége a pedagógusoknak és az iskolának, de igen kényes terület. 

Gyámhatósággal, más kormányhivatali szervekkel 

Gyámhatósággal a magántanulók tekintetében egyeztetünk. 

Kormányhivatallal több közös programunk volt. Tájékoztatót tartottak a munkába állásról, és 

végzőseink szervezett formában jártak a kormányhivatalban ügyfélkaput nyitni. 

 

Szülői szervezetekkel 

SZMK  üléseinek időpontja:. 

 2017. szeptember 20. 2018. május 18. 

22 fő 15 14 



 

 68% 63% 

A Szülői Szervezettel az iskola kapcsolata zökkenőmentes. Az SZMK hatékony és rendszeres 

segítséget nyújt iskolai programok szervezésében (pl. bál, kirándulások), versenyek segítésében, az 

iskolai élet mindennapjainak támogatásában. 

Három alkalommal tartottunk szülői értekezletet, amelyen a részvétel változó volt. 

Az iskola a szülőkkel a kapcsolatot a szülői értekezleteken és fogadóórákon túl online eszközökkel is 

tartja /mozanapló, facebook csoport, közös email/ 

Szülői értekezletek: 

osztály 1. szülői értekezlet 

szeptember 18. 

2. szülői értekezlet 

December 11. 

3. szülői értekezlet 

február 26. 

9.A/25 21 16 14 

9.B/29 26 22 22 

9. C/27 20 15 15 

10.A/32 21 18 17 

10.B/33 16 21 14 

10.C/32 20 20 18 

11.A/29 17 14 13 

11.B/29 23 15 18 

11.C/30 17 13 12 

12.A/26 20  17 

12.B/27 23 10 18 

Össz. 

319-1 

 

 

207 – 64% 

 

164 – 51% 

 

178 – 56% 

  



 

Igazgatótanáccsal való kapcsolattartás 

 Az igazgatótanács két alkalommal ülésezett a tanév során. Az idei évben is változott a személyi 

összetétel (Újtemplom, Alapítvány, gazdaságvezető, iskolalelkész) Az igazgatótanács összehívása 

minden alkalommal kissé nehezen történik az Elnök Úr és Esperes Úr egyéb elfoglaltságai miatt. 

Működésével az igazgatótanács maximálisan támogatni igyekszik az iskolában folyó munkát. 

Fenntartó egyházi önkormányzati szervvel (presbitérium, közgyűlés) való 

kapcsolattartás 

Csak a Nevelési és Oktatási Osztályon keresztül.  

MEE országos irodája Nevelési és Oktatási Osztályával való kapcsolattartás 

Kapcsolatunk megfelelő. Az együttműködés során igyekszünk a megadott határidőket betartani, ami 

az esetek többségében sikerül. 

Intézményünk munkája során törekszik az önállóságra, a felmerült problémák helyben történő 

megoldására. Csak a legszükségesebb esetekben visszük magasabb szintre azokat, osztályvezető 

asszonyt csak indokolt esetben külön keresni. Az idei évben több alkalommal kellett segítséget 

kérnünk, amit minden esetben meg is kaptunk, a megfelelő személyhez irányítva kérésünket. 

Igyekszünk eredményeinket, örömünket minél gyakrabban megosztani. Rendszeresen küldünk 

tudósításokat az evangélikus honlapra. Viszont örülnénk, ha többször fogadnák el meghívásunkat, és 

helyben is köszönthetnénk a nevelési osztály és az EPSZTI munkatársait.   

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

A kapcsolattartás megfelelő, telefonon, emailben és ha lehet, személyesen tartjuk a kapcsolatot. A 

szervezett továbbképzéseken, szakmai napokon igyekszünk minél gyakrabban részt venni, de a 

tantestület kis száma miatt ez nem mindig lehetséges.  

Külön köszönet: 

Sziráki Györgynek a törvényességi kérdéseinkben, problémáinkban nyújtott segítségért. 



 

Dr. Fancsovitsné Bőjtös Zsuzsannának és Dr. Halász Miklósné Henriettnek a dokumentumok 

átdolgozásához nyújtott segítséget. 

Gyülekezetekkel való kapcsolattartás 

Több alkalommal szolgáltak tanulóink az Ó és Újtemplomi alkalmakon, az adventi időszakban az 

újtemplomi gyülekezettel közös alkalmakon vettek részt diákjaink. A teológusnapon mindkét 

gyülekezetben találkozón vettünk részt az idelátogató teológushallgatókkal. 

Szorosabb a kapcsolatunk az Újtemplommal elhelyezkedésünk miatt. Az iskolaudvar és a 

templomkert összenyitása is megtörtént. Ez közös feladatot jelent mindkét fél számára, amit 

igyekszünk a kölcsönös barátság jegyében megoldani. 

Az idei évben megkönnyítette az egyeztetést, hogy Zahorecz Pál személyében ugyanaz az Újtemplom 

és az iskola lelkésze. Az új lelkész közreműködésével úgy érzem korrekt kapcsolatot tudunk 

kialakítani, és a tavalyi súrlódások után kicsit visszalépünk a korábbi kölcsönös támogató 

együttműködéshez  

Egyéb 

A város második legnagyobb általános iskolája a Szlovák iskola. Korábban nagyon kevés 

diákjuk folytatta nálunk tanulmányait. Ebben jelentős elmozdulást sikerült elérnünk. Hozzájárult 

ehhez a szlovák nyelv tanulásának lehetősége is. Egy ottani kolléga nálunk az óraadó, a kölcsönösség 

jegyében az idén mi kollégáink segítenek be náluk a kémia tantárgy tanításában.  

A város másik középiskolájával az elmúlt években feszült, barátságtalan viszonyunk volt. 

Ehhez hozzájárult a „közös múlt” emléke, a kényszerű együttélés, a korábbi épületünk 

„elfoglalásából” adódó érzelmek. Az iskola vezetője véleményem szerint rosszul értelmezte a két 

iskola konkurenciáját. Az országban tapasztalható szakképzés kontra gimnázium ellentét itt elevenen 

tapintható volt a mindennapokban. Nem ugyanazokat a gyerekeket szeretnénk megszólítani, nem 

ellenségnek, hanem partnernek kellene egymást tekintenünk. Ebben a tanévben vezetőváltás történt, 

és elmondhatom, hogy jelentős javulás állt be a két iskola kapcsolatában, ez bizakodásra ad okot.  



 

Iskolánk fontos támogatója az Öregdiákok Baráti Köre. Rendszeresen támogatják 

tanulóinkat, de közös programokat is szervezünk, pályázatokat valósítunk meg közösen (IKSZ), A 

kiemelkedő tanulók jutalmazására adományozott díjak többségét nekik köszönhetjük. 

Meghívásunkra, szinte minden rendezvényünkön képviselik magukat 

Másik támogató szervezetünk a Vajda Péter Alapítvány. Legnagyobb közös programunk az 

alapítványi bál. Egész évben segítik munkánkat, diákjaink versenyeztetését, és az év végi jutalmazást 

is nekik köszönhetjük. 

És nem hagyhatjuk ki támogatóink sorából Szarvas Város Önkormányzatát. Az utóbbi időben 

jelentősen javult kapcsolatunk, sok támogatást kapunk tőlük. Az idei tanévben a belső udvar 

felújításában, az iskola és templomkert összenyitásában és parkosításában segítettek bennünket. Egy 

nyertes pályázatuk segítségével napelemeket kapunk, amely jelentős megtakarítást jelenthet 

iskolánknak. 

 

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 

2017. október 1-én 319 fő (11 tanulócsoport) volt a tanulói létszám, költségvetési normatíva összege 

tervhez képest alakult. 

A napokban kaptuk az értesítést, hogy a MÁK 0 2017. évi normatíva elszámolás során 2 200 210 Ft 

többletet állapított meg intézményünk vonatkozásában, amit hamarosan átutalnak számlánkra. 

Ez az alábbiakból tevődött össze: 

Béralapú és kötött támogatások: 1 805 539,- Ft 

- pedagógusok béralapú támogatása: 1 312 827,- Ft 

- minősített pedagógusok béralapú támogatása: 382 004,- Ft 



 

- közvetlen segítők béralapú támogatása: - 7,- Ft 

- étkezés: 134 715,-Ft 

- tankönyv: - 24 000,- Ft 

Működési támogatás: 394 671,- Ft 

A szeptemberi tanulólétszámot a normatíva igénylés során 350 főre tettük meg. Jelenleg 343 fő az 

iskolai létszám, ami a nyári mozgásokat figyelembe véve azt jelenti, hogy az eltérés oly kismértékű 

lesz, ami nem igényel pót normatíva igénylést. 

Jelentősebb beszerzések, felújítások 

Jelentősebb beszerzések, felújítások az eszközfejlesztési normatíva terhére az elkövetkező 

hónapokban várhatók, a kapott támogatás értékétől függően. 

 Kerékpártároló felújítás 

 Tesi eszközök 

 Hangosítás 

 Építési tervek előkészítése 

Ez utóbbit, ha szükséges önerőből is megkezdjük, mivel a jövő évre vonatkozóan fontos tervünk a 

tornaszoba és konditerem kialakítása, hogy a mindennapos testnevelés tárgyi feltételeit javítsuk. 

Önerőből a nyár folyamán tantermek festése, és kivetítőkkel történő felszerelése fog megtörténni. 

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

A 2018. évi I. félévében szereplő terv és tényadatok között jelen időszakban, naptári évben lényeges 

eltérések nem léptek még fel, időarányosan teljesülnek a kiadások a tervezetthez képest. Rendkívüli, 

előre nem ismert költségek nem merültek még fel. 

 Az I. félévre vonatkozó részletes eredménykimutatás még nem készült el. Az új gazdaságvezető 

jelenleg a korábbi időszak kifésülésén, rendezésén dolgozik. Itt szeretnénk megköszönni Gróf 

Gábornak és Klimasz Ervinnek a gazdaságvezető váltás előkészítésében és lebonyolításában nyújtott 

segítségét, valamint Dudás Évának az eddig nyújtott szakmai segítségét. 



 

A megelőző naptári évi tervezett költségvetéshez képest eltérések, változások 

 A fenti okok miatt részletes kimutatás jelen pillanatban erről még nem áll készen, de az adatok 

áttekintése alapján kiugró eltérések nincsenek. 

Bízunk benne, hogy az átmeneti nehézségek után gazdasági területünk is visszatér a naprakész, 

megbízható munkához, amelyet a korábbi években megszoktunk. Bízunk ebben és Sindel Tímea 

gazdaságvezető szakmai és emberi rátermettségében. 

 

Rendkívüli események  

(rövid, pár mondatos beszámoló) 

Ha voltak ilyenek: leírásuk, hatásuk, feladatok meghatározása 

Az idei tanévben rendkívüli esemény nem történt. 

 

Összegzés, értékelés, a következő nevelési év fő feladatainak meghatározása  

(rövid, pár mondatos beszámoló) 

Összességében sikeres, de nagyon fárasztó tanévet zártunk. Ez az utolsó napokban erősen érezhető 

volt a tantestület tagjain. is. 

A jövő tanévre tervezett szakmai feladatok 

 Adminisztráció pontosságának fokozása a pedagógusok részéről és iskolai szinten is 

 Intézményen belüli kapcsolattartás további javítása 

 Belső ellenőrzések erősítése – ebben a helyettes, és a munkaközösség vezetők szerepének 

erősítése 

 Pályázati munka erősítése 

 A kirándulások, iskolai szervezésű utazások szabályozásának pontosítása 



 

 Több rendszer elektronikus felületre való felvitele (pl. tömegsport jelentkezés, 

utazásbejelentő) 

És egy különleges terv 

A Baráti Kör két évvel ezelőtt az iskola felújított udvarán szobrot állított Mendöl Tibor egykori 

diákunknak, neves földrajz tudósnak. Ennek folytatásaként egyik kollégánk kezdeményezésére 

jelenleg egy szoborpark kialakítása van folyamatban az iskola és a templom közös udvarában. A 

szoborparkban három az iskolához kötődő jeles embernek szeretnének emléket állítani. Ők Boczkó 

Dániel 1848/49-es szabadsághős, gimnáziumunk pártfogója, Raffay Sándor bányai evangélikus 

egyházkerületi püspök, felsőházi tag, vajdás öregdiák, a Baráti Kör egyik alapítója, illetve Dr. Melich 

János Corvin-láncos nyelvészprofesszor, felsőházi tag, városunk díszpolgára, szintén vajdás öregdiák. 

A tervet az Emberi Erőforrások Minisztériuma 5 000 000 forinttal, és Szarvas Város Önkormányzata 

is támogatja. Bízunk az Evangélikus Egyház támogatásában is, főleg most, hogy ismét „vajdás” 

püspököt köszönthetünk Kondor Péter személyében.  

Az evangélikus arculat erősítése 

Ezen a területen a személyes megszólítás lehet csak a megoldás. Hiszek benne, hogy 

iskolalelkészünkkel ezen az úton jelentősen előre tudunk majd lépni. Személy szerint mindenben 

támogatom, segítem az elképzelésinek megvalósításában. Az ő személye erős kapocs lehet az 

Újtemplomi gyülekezet és az iskola között. 

Bízom benne, hogy iskolánk hosszútávon erősíti egyházunkat. Diákjaink olyan értékeket 

kapnak, aminek hatására most, vagy életük egy későbbi szakaszában az evangélikus közösségben 

találják meg helyüket. 

 

Néhány az intézmény erősségei közül 

Az intézményi tanfelügyelet megállapítása alapján kiemelkedő területek: 

1. Pedagógiai folyamatok: A stratégiai és operatív dokumentumok megfogalmazása pontos, 

világos, felépítésük arányos, átlátható. Egymásra épülnek, egymással koherensek. Tartalmuk 



 

megvalósítható. A dokumentumokban megfogalmazott célok megvalósulását biztosító 

pedagógiai folyamatok minden szintjén a tudatosság figyelhető meg.  

2. Személyiség- és közösségfejlesztés: A személyiség-és közösségfejlesztés kereteinek 

biztosítása. Keresztény értékrend kialakítása, keresztény nevelés, család fontossága. 

Tehetséggondozás (kiemelkedő eredmények, érettségi, versenyeredmények). Felzárkóztatás 

területén is megteremtik a lehetőségeket a gyerekeknek. Közösségfejlesztés, közösségi életre 

nevelés a hagyományok által. A szülői házzal való bensőséges, tudatos kapcsolat, amelynek 

alapja a vallási megközelítés. 

3. Eredmények: Az intézményi eredmények nyilvántartása, elemzése, megjelentetése az 

évkönyvben. A tehetséges tanulók felkészítése, versenyeztetés. A kiemelt tantárgyak 

oktatásának eredményessége.  

4. Belső kapcsolatok, együttműködés, kommunikáció: Az intézményben jól működő szakmai 

munkaközösségek alakultak. A vezetés támaszkodhat munkájukra. Kiváló a belső 

tudásmegosztás és a jó gyakorlatok átadása. 

5. Az intézmény külső kapcsolatai: Az intézmény kihasználja azokat a lehetőségeket, ahol a 

környezete számára bemutathatja eredményeit, és megjelenik a szűkebb/tágabb közösség 

(szakmai szervezet, település) életében is feladatvállalásaival. Részt vesznek innovatív 

pályázatokban ill. az infrasturktúra fejlesztéséhez szükséges pályázatokban 

6. A pedagógiai munka feltételei: Az intézmény minden dolgozója nagy hivatástudattal és 

munkabírással végzi munkáját. Mivel kislétszámú a tantestület, sok és sokféle feladatot látnak 

el. A szakértelmük meggyőző, az iskola iránti elkötelezettségük példaértékű. Kiemelkedő az 

iskolában a hagyományápolás, megújulás képessége is. 

7. A Kormány és az oktatásért felelős miniszter által kiadott tantervi szabályozó dokumentumban 

megfogalmazott elvárásoknak és a pedagógiai programban megfogalmazott céloknak való 

megfelelés: A pedagógiai programban megfogalmazott nevelési és oktatási célok azt mutatják, 

hogy felkészítik a gyerekeket az élethosszig tartó tanulásra. Az olyan jellemzők, mint az 

általános tantervű tagozat újraindítása vagy a művészeti képzés előtérbe kerülése pedig azt 

jelzik, hogy mennyire figyelembe veszik a változó igényeket. Az intézményre nagyfokú 

adaptivitás és az ezzel járó megújulási készség jellemző. 



 

Címszavakban néhány terület, amelyet mi erősségünknek érzünk: 

 Személyes kapcsolat a tanulókkal 

 Egyéni fejlesztés –korrepetálás, versenyfelkészítés akár 1-2 tanulóval  

 Lemorzsolódás csekély mértéke 

 Testvériskolai kapcsolatok erőssége, hagyományai 

 Jó munkatársi közösség 

 Iskolai rendezvények magas színvonala 

 Honlap 

 Sajtó megjelenések, iskola népszerűsítése a város közvéleménye felé 

 Iskolai hagyományok ápolása 

 Költséghatékony, takarékos gazdálkodás 

 

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

Az idei tanév során zajlott le az első akkreditációs folyamat, amelynek eredményeképpen 

Akkreditált Kiváló Tehetségpont elismerést vehetett át iskolánk  2018. március 24-én a Nemzeti 

Tehetségsegítő Tanács és a MATEHETSZ hagyományos éves díjátadó ünnepségén. 

Az idei tanév beiskolázásának köszönhetően egy nehéz periódus után iskolánk valamennyi 

évfolyamán 3 párhuzamos osztállyal működünk. A létszám további növelése az iskola 

infrastrukturális adottságai miatt nem lehet cél, hanem túljelentkezés esetén a jelentkezők szűrésével 

a színvonal további emelése. 

Büszkék vagyunk sportolóink eredményeire. Az iskolai keretek között elért szép eredmények mellett 

iskolánk diákjai számos sportágban az ország legjobbjai között vannak. Hiszünk benne, hogy az 

egyesületi sikerek mögött is ott van az iskola, hiszen a gördülékeny együttműködés biztosítja a 

nyugodt felkészülést, és kollégáink egyénre szabott segítsége, odafigyelése a lemaradások pótlását. 

Az idén nyáron három tanulónk (Opavszky Márk 10.C, Grivalszki Tamás 11.B és Kós Benedek 11.B) 

képviselik hazánkat az Ifjúsági Világbajnokságon. A tavasz folyamán a Karate Magyar Bajnokság 

korosztályos versenyén a hetven induló egyesület közül Szarvas a legjobb vidéki egyesület lett (3.), a 



 

szép sikert hét vajdás diák érte el. Nyáron sárkányhajósaink a Klub Világbajnokságon szerepelnek. 

Sikereiket fenntartónk is rendszeres elismerésben részesíti, amit ezúton is köszönünk. Bondor 

Boglárka 11.C osztályos tanulónk augusztus 20-án, nemzeti ünnepünkön a Budapesten, a Bazilika 

előtt fog verset mondani. 

Az idén is sikerült megjelentetnünk iskolai évkönyvünket, amely a tanév összes fontos eseményét, 

eredményét magában foglalja. 

 

Egy mélypontról folyamatosan sikerült stabilizálni az intézmény helyzetét. Ezt a munkatársi 

közösség több éve tartó erőn felüli munkájának köszönhetjük.  

Az elmúlt hat év során sikerült elérnünk, hogy iskolánk egy olyan pozitív kisugárzású, nyitott 

intézmény legyen, amit a diákok és szülők nyugodt szívvel választanak felekezeti és világnézeti 

hovatartozástól függetlenül. Hisszük, hogy ehhez a szellemiségen túl, a felmutatott eredmények is 

nagymértékben hozzájárulnak. 

Így nyugodt szívvel várhatjuk a következő tanévet, reméljük a nyári szünetben sikerül 

feltöltekeznünk az előttünk álló feladatokra. 

 

"Mert más alapot senki sem vethet a meglevőn kívül, aki Jézus Krisztus.„ 

(1 Kor 3,11) 

 

A beszámolót a nevelőtestület 2018. július 2-án megtartott értekezletén megtárgyalta, és 

egyhangú szavazással elfogadta. 

 

Kelt, Szarvas, 2018. július 2. 

 

 

Aláírás 


