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Tanév végi beszámoló 

2019/2020 tanév 

Vajda Péter Evangélikus Gimnázium 

 

 

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

 

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

 

Együttműködését, segítségét előre is köszönjük! 

 

A munkatervben, tanév helyi rendjében leírt szünetek, nevelés nélküli munkanapok, 

áthelyezett munkanapok, egyházi ünnepek, kiemelt rendezvények, táborok, 

versenyek, nyílt napok, fogadóórák, szülői értekezletek tervezés szerinti 

megvalósulása. (Munkatervi szempont)  

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

A tanév rendjét az emberi erőforrások miniszterének 11/2019. (VII. 3.) EMMI rendelete a 2019/2020. 

tanév rendjéről határozza meg.  

Ennek alapján: 

A 2019/2020. tanévben a tanítási év első tanítási napja 2019. szeptember 2. (hétfő) és utolsó tanítási 

napja 2020. június 15. (hétfő). 

Tanítási napok száma 179 

Első félév vége: 2020. január 24. (péntek) 

A középiskola befejező évfolyamán az utolsó tanítási nap: 2020. április 30. (csütörtök) 
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Tanítás nélküli munkanapok  

 2019. október 22. (kedd) – őszi nevelőtestületi értekezlet  

 2020. április 30. (csütörtök) – ballagás digitális munkarend miatt áthelyezve 2020.04.08-ra 

 2020. május 4. (hétfő) – érettségi  

 2020. május 5. (kedd) – érettségi 

 2020. május 6. (szerda) – érettségi 

 2020. június 12. (péntek) – diáknap digitális munkarend miatt online csendesnap 

 2020. június 15. (hétfő) – pályaorientációs nap (online) 

Tanítási szünetek 

 Őszi szünet Téli szünet Tavaszi szünet 

Szünet előtti utolsó 

tanítási nap 

2019. október 25. 

(péntek) 

2019. december 20. 

(péntek) 

2020. április 8. 

(szerda) 

Szünet utáni első 

tanítási nap 

2019. november 4. 

(hétfő) 

2020. január 6. 

(hétfő) 

2020. április 15. 

(szerda) 

Ünnepek: 

2019. október 6. (vasárnap) Aradi vértanúk emléknapja 

2019. október 23. (szerda) Nemzeti ünnep 

2019. október 31. (csütörtök) Reformáció napja 

2019. november 1. (péntek) Mindenszentek 

2019. december 25-26.  

(szerda-csütörtök) 

Karácsony http://vajdaevang.hu/index.php/2012-09-

26-06-22-45/esemenyek/1743-unnepre-varva 

2020. január 1. (szerda) Újév 

2020. január 6. (hétfő) Vízkereszt 
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2020. február 25. (kedd) Kommunista diktatúrák áldozatainak emléknapja 

2020. április 12- 13. (vasárnap-hétfő) Húsvét 

2020. április 16. (csütörtök) Holokauszt áldozatainak emléknapja 

2020. március 15. (vasárnap) Nemzeti ünnep 

http://vajdaevang.hu/index.php/2012-09-26-06-22-

45/esemenyek/1774-marcius-15-e-egy-kicsit-maskepp 

2020. május 1. (péntek) Munka ünnepe 

2020. május 31 - június 1.  

(vasárnap-hétfő) 

Pünkösd 

2020. június 4. (kedd) Nemzeti összetartozás napja 

Munkanap áthelyezések: 

 2019. december. 24. (kedd) pihenőnap 

Helyette: 2019. december 7. (szombat) munkanap – keddi órarend 

 2019. december 31. (kedd) pihenőnap 

Helyette: 2019. december 14. (szombat) munkanap – keddi órarend - áthelyezve 2019. 

november 23. (szombat) - szalagavató 

A tanév kiemelt rendezvényei 

 Alapítványi bál 

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

bálat. Az idén a bál időpontja 2019. október 19. A bál helyszíne az Árpád Szálló díszterme, mivel a 

korábbi épülettel ellentétben az új épületben nincs olyan tér, ahol a rendezvény megtartható lenne. Ez 

jelentősen növeli a bál költségeit, de még így is pozitív mérleggel zártuk az előző báli rendezvényeket, 

amihez hozzájárult a támogatók sikeres felkutatása. 
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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 általában az iskola 

jelenlegi, vagy volt diákjai, az iskolához kötődő személyek adnak műsort. 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.  

http://vajdaevang.hu/index.php/2012-09-26-06-22-45/esemenyek/1704-ismet-sokan-jotekonykodtak-a-

vajda-alapitvanyi-baljan 

 Nyílt nap 

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, 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. Az idei nyílt napot 2019. november 13-án rendeztük. 

http://vajdaevang.hu/index.php/2012-09-26-06-22-45/esemenyek/1698-a-dontes-felelosseggel-jar 

http://vajdaevang.hu/index.php/2012-09-26-06-22-45/esemenyek/1717-nyilt-nap-2019 

 Szalagavató 

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 időpontja 2019. 

november 23. (szombat). Ez a megszokotthoz képest korábbi időpont, de sikeresnek érezzük a váltást 

és a későbbiekben is így tervezzük megvalósítani a rendezvényt. 

http://vajdaevang.hu/index.php/2012-09-26-06-22-45/esemenyek/1726-szalagot-kaptak-a-vajdas-vegzosok 
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 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.  

A projekthetek időpontjai, és néhány tervezett program: 

Nyelvi hét:   2019. november 4-8.  

http://vajdaevang.hu/index.php/2012-09-26-06-22-45/esemenyek/1716-nyelvi-het-2019 

 Halloween party 

 Garai László Idegen Nyelvi Verseny 

 Bemutatkozik a BME nyelvvizsga 

 Prezentációs nap 

 IV. Tiramisu Készítő Verseny 

 Tarné Passalacqua Stella, az SZTE olasz-magyar szakon végzett hallgatója 

 Én is voltam vajdás diák (Osztroluczki Nóra, DE magyar-orosz szakos 

hallgatója) 

 Amerikából jöttem … ea. Hovorka Sára közreműködésével 

Reál hét:  2020. február 17-22. 

https://www.newjsag.hu/2020/02/26/nezzuk-realisan/ 

 Paksi kirándulás 

http://vajdaevang.hu/index.php/2012-09-26-06-22-45/esemenyek/1760-

kirandulas-paksra 

 Curie környezetvédelmi verseny területi forduló 

 Diós Kristóf természetfotó pályázat és kiállítás 

http://vajdaevang.hu/index.php/2012-09-26-06-22-45/esemenyek/1757-

fotopalyazattal-es-kiallitassal-emlekeztunk-dios-kristofra 

 Kunos András és Hantos Gusztáv Emlékverseny 

 dr. Szabó Géza (PTE TTK Földrajzi és Földtudományi Intézetet Turisztika 

tanszék – tanszékvezető egyetemi docens) előadása Grúziáról 
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http://vajdaevang.hu/index.php/2012-09-26-06-22-45/esemenyek/1762-gruzia-

avagy-georgia 

 Játékos matematika óra, Bontovics Ignác szaktanár vezetésével 

 Dr. Mucsi László dékán és Nagy Gyula tanársegéd, a SZTE Egyetem 

oktatóinak előadása 

http://vajdaevang.hu/index.php/2012-09-26-06-22-45/esemenyek/1761-

kutatoiskola-2-0-uj-program-indul-a-vajdaban 

 Nemrég voltam vajdás diák (sikeres sportolóink) 

http://vajdaevang.hu/index.php/2012-09-26-06-22-45/esemenyek/1758-

nemreg-voltam-vajdas-diak-3 

Humán hét:  2020. április 16-22.   ELMARADT 

 Dr. Nádor Jenő történelem verseny 

 Vajda Gála 

 Rendkívüli órák 

A témahetekre igyekeztünk meghívni olyan volt vajdás diákokat, akik az adott területen tanultak 

tovább sikeresen, és az elmúlt években érdekes munkát végeztek, sikereket értek el. A sorozat címe: 

„Nemrég voltam vajdás diák”.  

Ebben a tanévben a sorozat előadói voltak:  

 Rába István, az ELTE hidrogeológus mesterképzésének hallgatója 

 Molnár-Vida Anna, válogatott kosárlabdázó 

 Molnár Ábel, hegymászó 

 Hovorka Sára, a SZTE-GTK kereskedelem és marketing szakos hallgatója 

 Osztroluczki Nóra, a DE magyar-orosz szakos hallgatója 

 Testvériskolai kapcsolatok 

Nagyon fontos rendezvényeknek tekintjük idén is a testvériskolai kapcsolatok ápolását. A tavalyi 

nagyon mozgalmas év után kicsit csendesebb következik. Ebben a tanévben a wittlichi kapcsolatban 

történik csoport fogadása.  

Tervezett alkalmak az idei tanévben: 
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2019. szeptember 5-11. Iskolánkba érkezik a wittlichi gimnázium csoportja. Az idén rekord 

számban, 36 diákkal és 2 pedagógussal látogatnak el hozzánk. 

A vendégfogadás költségeit a szülőkön kívül a Vajda Péter Alapítvány, az Öregdiákok Baráti Köre, 

és az SZMK támogatja. 

Az őszi viszontlátogatás előkészítése elkezdődött, de a kialakult helyzet miatt ez is bizonytalanná 

vált. 

http://vajdaevang.hu/index.php/2012-09-26-06-22-45/esemenyek/1692-30-eve-egyutt 

http://vajdaevang.hu/index.php/2012-09-26-06-22-45/esemenyek/1711-ungarnaustausch-2019 

A tanév során több közös programot szervezünk a dévai testvériskolánkkal, a Téglás Gábor Elméleti 

Líceummal. Évek óta hagyományosan a 9. évfolyamos osztályok osztálykirándulásai ide indulnak a 

Rákóczi Szövetség támogatásával. Sajnos idén ez a járványhelyzet miatt elmaradt, több más tervezett 

programmal együtt. 

2019. december:  Adventi szavalóverseny 

http://vajdaevang.hu/index.php/2012-09-26-06-22-45/versenyek/1739-hol-van-az-isten 

2020. március:   9.B és 9.C osztály 

2020. május:    Hauer Erik fizika verseny  elmaradt 

2020. június:    9.A osztály 

2020 tavaszán szintén velük terveztük megvalósítani a legújabb Határtalanul pályázatunkat. Ennek 

keretében 2020. május 14-17. között fogadtuk volna a dévai iskola csoportját, és 2020. május  21-

24. között utazott volna hozzájuk a 11.A osztály. A nyertes pályázat témája: Alföld – domb – 

hegyvidék – természeti értékek Erdélyben. Ez a projekt is halasztásra került. 

 Ballagás 

A szalagavató mellett a másik kiemelt iskolai ünnepség a tanév folyamán, amelyen a végzősök búcsút 

vesznek az iskolától, lezárják középiskolás tanulmányaikat. A ballagás és a hozzá társult események 

(fáklyás felvonulás, szerenád, bolondballagás) fontos részét képezik a hagyományőrző, 

közösségerősítő alkalmaknak. A végzős és a ballagtató osztályok közötti együttműködés során a 

tanulók szorosabb kapcsolatba kerülnek egymással. 
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Az idei tanévben a ballagást 2020. április 30-ára terveztük, ami akkor nem volt megvalósítható.  

Nagyon sajnáljuk, hogy az idén a kialakult egészségügyi helyzet miatt hagyományos ballagásunk 

elmaradt, de helyette próbáltuk- az adott keretek között- emlékezetessé tenni a ballagó diákok számára 

az elmaradt napot. Egy búcsúzó filmet állítottunk össze a Körös Televízió segítségével a diákjaink 

számára, mely követte azt a kronológiát, ahogyan a ballagást egyébként is meg szoktuk szervezni. A 

“virtuális ballagáson” lezajlott minden momentum, ami a hagyományos ballagáson lenni szokott:  

áhítat, búcsúztató beszéd, búcsúzó beszéd, igazgatói beszéd, díjak kiosztása, Vajda szobor 

megkoszorúzása és a szegecselés. http://vajdaevang.hu/index.php/2012-09-26-06-22-

45/esemenyek/1790-vegzosok-koszontese 

http://vajdaevang.hu/index.php/2012-09-26-06-22-45/esemenyek/1791-vegzos-diakok-dijazasa-a-vajdaban 

Az írásbeli érettségik első napjára is készülünk egy kis meglepetéssel végzőseink számára, 

feldíszítettük az iskolát és megkapták a tarisznyát valamint a fenntartó által küldött ajándék könyvet. 

http://vajdaevang.hu/index.php/2012-09-26-06-22-45/vizsgak/1789-az-elson-mar-tul-vagyunk 

Nagyon örültünk, amikor a járványügyi helyzet lehetővé tette, hogy az érettségi bizonyítványok 

kiosztása már személyesen és ünnepélyes keretek között történjen meg. 

http://vajdaevang.hu/index.php/2012-09-26-06-22-45/esemenyek/1806-rendkivuli-erettsegi-rendkivuli-

korulmenyek-kozott 

 Tanulmányi versenyek 

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. 

Idén sok verseny a járvány miatt nem a hagyományos módon fejeződött be, hiszen a tavaszi 

időszakban indul be a versenyszezon, ami most másképpen alakult, mint egy rendes tanévben. Az 

országos versenyek döntői el is maradtak és jó esetben a korábbi fordulók helyezései alapján hirdettek 
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végső sorrendet. Ennek ellenére az idei tanévben is nagyon sok szép eredményt értek el diákjaink, 

amelyeket az iskolai évkönyv részletesen tartalmaz. 

Néhány példa ezek közül: 

 Seregélyes Viktória 12.C osztályos tanuló az OKTV informatika verseny országos 

döntőjébe jutott. Sajnos a döntők idén elmaradtak és a korábbi fordulók eredményei 

alapján hirdettek végeredményt, így Viktória a 33. helyen végzett. 

http://vajdaevang.hu/index.php/2012-09-26-06-22-45/versenyek/1768-real-targyak-orszagos-dontojeben-2 

 Az Irinyi János Országos Középiskolai Kémiaverseny országos döntőjébe jutottak Zima 

Dávid 9.C és Nagy-Bobvos Noel 10. C osztályos tanulóink. 

http://vajdaevang.hu/index.php/2012-09-26-06-22-45/versenyek/1768-real-targyak-orszagos-dontojeben-2 

 TIT Jurányi Lajos Egyesülete 6. Országos Nyelvhasználó versenyen orosz nyelvből 

remekeltek diákjaink: Závoda Szabina 11.A 2. hely, Pribelszki Boglárka 12.C, 3. hely, 

Gugolya Bence 11.C és Darvas Dávid 11.B megosztott 5. hely. 

http://vajdaevang.hu/index.php/2012-09-26-06-22-45/versenyek/1782-a-nyelvtudas-nem-cel-hanem-

eszkoz 

Orosz nyelvi és kommunikációs országos versenyen is döntőbe jutott iskolán csapata. 

http://vajdaevang.hu/index.php/2012-09-26-06-22-45/versenyek/1694-orszagos-szinten-

mertek-ossze-a-tudasukat-oroszosaink 

 Sziporka Egyenletmegoldó Matematikaverseny országos döntőben 6. helyezett Oncsik 

Imre 9.C. http://vajdaevang.hu/index.php/2012-09-26-06-22-45/versenyek/1778-jol-startoltak-a-

matematika-tagozatosok 

 Opavszky Márk 12.C és Nyerges Áron 12. B osztályos tanulók a Serdülő, ifjúsági és U23-

as Magyar Kajak-kenu Bajnokságon több számban is a dobogón végeztek. Emellett a 

Junior Kajak-kenu U 23-as Világbajnokságon Opavszky Márk K-4-ben 500 méteren 2. 

helyet szerzett. A fiúk ugyancsak dobogós helyeken végeztek számos rangos nemzetközi 

versenyen (Kajak-kenu Európa-bajnokság, RedBull Sprint, Olimpiai Reménységek 

Versenye). 

 A korosztályos válogatottban szereplő karatésaink több országos bajnoki, és nemzetközi 

eredményt szereztek (Hungarian Open U21, Ljubljana Open, Karate Kupa – Montenegró, 
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40. Podgorica Karate Kupa) . http://vajdaevang.hu/index.php/2012-09-26-06-22-45/sport/1733-

karates-sikerek-montenegroban 

 Amatőr röplabda diákolimpia országos döntőjébe jutott fiú és lány csapatunk is. 

http://vajdaevang.hu/index.php/2012-09-26-06-22-45/sport/1771-roplabda-unnep-a-vajdaban 

 Az Úszás Diákolimpia országos döntőjébe jutott Szécsi Nikolett 9.A osztályos tanulónk 

két számban, valamint a 4×50 m lány váltónk. http://vajdaevang.hu/index.php/2012-09-26-06-22-

45/sport/1754-diakolimpia-v-vi-kcs-megyei-uszas-donto 

 Duna Művészeti Mestere országos versenyen két csapatunk pályamunkája is a dobogós 

helyen végzett. http://vajdaevang.hu/index.php/2012-09-26-06-22-45/esemenyek/1680-gerald-durell-

nyomdokaban 

 MEGINT Nits Márta Országos Népdaléneklési Versenyen arany minősítést kapott 

csapatunk. http://vajdaevang.hu/index.php/2012-09-26-06-22-45/versenyek/1770-arany-minosites-es-

fergeteges-neptancbemutato-a-megint-en 

 Kárpát-medencei Történelmi Hittanverseny döntőjébe jutottak Borbély Máté és Zima 

Dávid 9.C osztályos tanulók.  

 Magyarországi Szlovákok Kutatóintézete 1. díjjal jutalmazta Papp Alexandrát „Az én 

szlovák világom” kutató- munka a Vajda Péter Evangélikus Gimnáziumról című 

pályázatáért. http://vajdaevang.hu/index.php/2012-09-26-06-22-45/versenyek/1796-m-j-slovensk-svet-

az-en-szlovak-vilagom 

 PIF (Színjátszók): legjobb előadás kategória országos 2. helyezés 

Minden versenyfelhívást mérlegelünk, és mozgósítjuk diákjainkat.  Fontos célunk, hogy a 

versenyeken való indulás sikerélményekhez juttassa diákjainkat, ne terheljük túl az indulókat és a 

szülőket, valamint, hogy biztosítani tudjuk a tanári felkészítést. 

 Nyári Evangélikus Pedagógus Akadémia (NYEPA) 

Az idei tanév kiemelt eseménye lett volna az iskolánk és a Benka iskola közös szervezésében 

lebonyolított pedagógus találkozó. A rendezvény előkészítése már szeptemberben megkezdődött, de 

végül a járványhelyzet miatt lemondásra került. Tudomásunk szerint jövőre Sopronba tervezték a 

NYEPA-t és majd azt követően visszatérhet hozzánk a feladat. 
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A szülői értekezletek, a 2020. április 6-i kivételével, a tervezett időpontokban megvalósultak. 

(részletesen később) 

 

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. A tanév 

előzetesen tervezett alkalmai: 

2020.08.22. – Alakuló értekezlet: Tanévkezdési feladatok 

2020.09.09. – Tanévnyitó értekezlet: Munkaterv elfogadása 

2020.10.07. – Munkaértekezlet: Aktuális feladatok 

2020.10.22. – Őszi nevelési értekezlet: Tantestületünk helye az evangélikus közösségben 

2020.11.04. – Munkaértekezlet: Aktuális feladatok 

2020.12.02. – Munkaértekezlet: Aktuális feladatok 

2020.01.06. – Munkaértekezlet: Aktuális feladatok 

2020.01.24. – Féléves osztályozó értekezlet 

2020.02.03. – Féléves értekezlet: az első félév munkájának értékelése, a második féléves feladatok 

áttekintése 

2020.03.02. – Munkaértekezlet: Aktuális feladatok 

Ettől az időponttól kezdve kizárólag online kapcsolattartással valósult meg a munkaszervezés. A 

feladatokról heti rendszerességgel érkezett igazgatói köremail.  

2020.04.28. – Végzősök online osztályozó értekezlete 

2020.06.15. – Év végi osztályozó értekezlet 

2020.07.01. – Tanévzáró értekezlet: A 2019-2020-as tanév munkájának értékelése, a következő 

tanév előkészítése 
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Pedagógusok előmeneteli rendszerével kapcsolatos események, eredmények 

(Munkatervi szempont) 

A korábbi években sok sikeres minősítésen estünk túl. 16 fő Ped, II. kategóriába került. Ebben a 

tanévben az ősz folyamán két kolléga töltötte fel portfólióját. 

Csilik Attila – testnevelés – minősítése 2020. 02.20-án és Horváth Edit – informatika – minősítése 

2020.02.25-én sikeresen lezajlott. 

Ebben az évben is ketten jelentkeztek Ped.II. fokozatra (Németh Judit – angol, Kéri Bernadett – 

biológia) és 3 fő fejlesztő-innovátor irányú mester fokozatra (dr. Laukóné Adamik Edit, Hortobágyiné 

Csizmadia Edina és Kitajkáné Szántai Mária). 

 

 

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 

Iskolánk pedagógus létszáma: 28 fő + 1 fő iskolalelkész 

Teljes állású 22 fő +2 fő (tanár+labor) 

Részmunkaidős 4 fő 

Óraadó: 4 fő 

Az oktató- nevelőmunkát közvetlenül segítők száma 4 fő (iskolatitkár, rendszergazda, könyvtáros, 

laborvezető-laboráns (0,5-0,5). 

Technikai dolgozók száma: 9 fő: gazdaságvezető, 2 gazdasági adminisztrátor, portás, karbantartó, 4 

takarító. 

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


 

MAGYARORSZÁGI EVANGÉLIKUS EGYHÁZ 
Országos Iroda – Nevelési és Oktatási osztály 

Varga Márta osztályvezető 

1085 Budapest, Üllői út 24. 

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

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

 

A pedagógus dolgozók felekezet szerinti megoszlása: 

  

Személyi változások a beszámoló által érintett időszakban 

Tanév elején a szokásosnál nagyobb mozgás valósult meg a tantestületben. 

 Egy tapasztalt angol szakos kolléga felvételével sikerült enyhíteni a nyelvszakosok 

leterheltségén. 

 Egy fizikus végzettségű kolléga tanítás mellett az Öveges labor vezetését vette át. 

 Egy biológia szakos kolléga felvétele, aki tanítási órái mellett az Öveges laborban laboránsi 

feladatokat is ellát. 

 Egy magyar szakos kolléganő GYED-ről visszatérve félállásban kezdte meg a munkát. 

 Egy korábbi testnevelő óraadó kolléga félállásban csatlakozott a tantestülethez. 

A nem pedagógus kollégák között csupán a gazdasági vonalon történt változás. Mivel egyik kollégánk 

tanulmányai nem a tervek szerint alakultak, szerződését nem hosszabbítottuk meg. Június 15-től egy 

felsőfokú végzettséggel rendelkező kolléga kezdte meg a munkát, amely reményeink szerint 

hosszútávon végre megoldhatja a gazdaságvezetői feladatok ellátását. 

Evangélikus ; 8

Református; 8

Katolikus; 14

Egyéb; 1

Felekezeten kívüli; 3

A pedagógusok felekezetek szerinti megoszlása
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Szakos ellátottság alakulása 

A tanítási órákat szakszerűen el tudjuk látni.  

A nyugdíjas óraadóink mellett (angol, kémia) a szlovák nyelv tanításához van szükségünk óraadóra 

(9 óra). A szlovák órák megtartása stratégiai cél a helyi szlovák iskola diákjai miatt. Jelenlegi óraadó 

kollégánkkal kiváló az együttműködés, amit reményeink szerint folytatni tudunk. Hosszútávú cél saját 

diákjaink közül „kinevelni” szlovák szakos pedagógust. 

Egy informatika szakos óraadóra az emelt szintű érettségivel kapcsolatos tapasztalatai miatt 

számítunk a jövőben. 

A közelgő nyugdíjba vonulások miatt hosszú távon gondunk lesz a pedagógus utánpótlással. 

Az új biológia szakos kollégát kémia szakon szeretnénk beiskolázni. Fizikus kollégánk pedagógus 

végzettségének megszerzése folyamatban van. Utóbbi két pedagógussal tanulmányi szerződés 

megkötését tervezzük. 

Az idén elmaradt, de jövőre tervezzük a pedagógus szakon tanuló volt diákjaink, illetve szarvasi 

diákok összegyűjtését, hogy szükség esetén fel tudjuk velük venni a kapcsolatot. 

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: 

 Bencsik Péter Mozgás- és sportfesztiválok szakmai és szervezési lehetőségei a köznevelési 

intézményekben című 30 órás akkreditált képzésnek számító távoktatáson vett részt.  

 dr. Laukóné Adamik Edit Orosz nyelv és kultúra továbbképzés orosz nyelvtanárok részére című 

60 órás, akkreditált pedagógus továbbképzési programot teljesített. 
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 Molnárné Tóth Katalin Új eredmények a földrajzban, új szemléletű földrajzoktatás című 60 órás 

továbbképzése teljesítés közben van. 

 Iskolánkból három kolléga (Horváth Edit, dr. Laukóné Adamik Edit, Pécsváradiné Tóth Anikó) 

részt vett a hagyományos Osztályfőnöki szakmai napon, Mezőberényben. 

 Horváth Edit és Hortobágyiné Csizmadia Edina a Digitális Témahét 2020 – Szakmai Műhely 

szolnoki rendezvényén jártak. 

 A budapesti Deák Téri Evangélikus Gimnázium szervezésében hagyományosan megrendezett 

Nyelvtanárok konferenciáján idén Bánfi Andrásné, Pécsváradiné Tóth Anikó és Janurik Viktória 

vett részt. 

 Az Oxford Teacher Training Course 3 napos képzését Németh Judit végezte el. 

 Vida Klára Szakmai támogatás a testnevelés és sport területén a köznevelésben című konferencián 

vett részt. 

 Csilik Attila A pozitív motivációs környezet kialakítása és a mozgástanítás korszerű megközelítése 

az iskolai testnevelésben: elmélettől a gyakorlatig című, 30 órás továbbképzésen járt. 

 A tantestület több tagja részt vett A Google univerzum a távoktatás eszköze című webináriumon. 

 Iskolánk minden pedagógusa elvégezte a digitális munkarendre történő átálláshoz, induláshoz 

szervezett belső továbbképzéseket. 

 

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.  
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A Magyarországi Evangélikus Egyháztól 2020-ban támogatást kaptunk a tornaterem bővítésére 50 MFt 

értékben. A beruházás, bővítés 2020-ban elkezdődik, 2021-ben folytatódik. Előreláthatóan a 

támogatással megegyező mértékben kell a beruházáshoz önerőből hozzájárulnunk. Jelenleg a tervek 

elkészítése van folyamatban. 

Eszközellátottság, beszerzések, selejtezések 

Az intézmény eszközellátottsága jónak mondható. Minden évben felmérjük az igényeket a 

munkaközösségeken keresztül, és lehetőség szerint elvégezzük a beszerzéseket. Ezt az 

eszközbeszerzési pályázatból, a digitális normatívából és önerőből tudjuk fedezni. 

A tavalyi eszközfejlesztési támogatásból a nyáron iskolabútor vásárlása, az ősz folyamán 

sporteszközök vásárlása, karbantartása történt meg. 

Az idén tavasszal elnyert eszközfejlesztési támogatásból (2 138 866 Ft) az iskolabútorok beszerzése 

megtörtént, a tantermek felújítása jelenleg zajlik. Önerőből készülünk klímaberendezéseket beszerezni, 

amellyel a gazdasági irodában dolgozó kollégák munkakörülményeit szeretnénk javítani. 

A DFT időarányos teljesítésének részleteiről 2019. október 31-ig terjedően megküldtük a 

beszámolónkat. A második ütem tervezését teljesen felülírta a kialakult helyzet, és a digitális oktatás 

bevezetése. Emiatt rendkívüli beszerzésekre került sor 445 570 Ft értékben: 

 10 db tablet rászoruló diákok számára 

 5 db digitalizáló tábla matematika tanárok részére 

 6 db USB mikrofon  

A nyáron előkészített, őszre tervezett selejtezést sajnos nem tudtuk megvalósítani. A fenntartóváltáskor 

átvett eszközök az Önkormányzat tulajdonában maradtak, így selejtezésükhöz az ő engedélyük 

szükséges, amit több egyeztetési körben sem tudtunk megszerezni. A selejtezésre szánt eszközök 

átmeneti elhelyezésében az Újtemplomi gyülekezet volt segítségünkre, amit ezúton is köszönünk nekik. 

Működtetési igények a beszámolási időszakra vonatkozóan 

A hatékony és biztonságos működésért mindent megteszünk. 2020-ban sor kerül a műszaki rendszerek: 

érintés-, erősáram, villámvédelem felülvizsgálatára. Ezen belül a folyosókon lévő biztonsági világítás 

is felújításra kerül. 
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A koronavírus veszélyhelyzet miatt iskolánk is különös gondot fordított a fertőtlenítésre, takarításra. 

Az épület folyamatos fertőtlenítése és az érettségi biztonságos megtartásához a előző évekhez képest 

többlet kiadásra került sor (maszkok vásárlása, kéz –és épület fertőtlenítő szerek beszerzése). 

Az idei évben zajlott az Öveges labor biztonsági felülvizsgálata, és az ehhez kapcsolódó karbantartások 

elvégzése. 

A fenntartótól kapott normatív támogatások az intézmény biztonságos, zavartalan működését lehetővé 

teszik. 

Fejlesztési tervek időarányos megvalósulása 

A beruházási pályázat támogatásával tervezett tornaterem bővítés jelenleg a tervek engedélyezési 

fázisában van. Nem egyszerűsíti a folyamatot, hogy az építtető (iskola), valamint a telek tulajdonosa 

(az Önkormányzat) nem ugyanaz, így különböző meghatalmazásokra van szükség, amit nem mindig 

egyszerű beszerezni. Az biztosan látszik, hogy a beruházás 2021-re áthúzódik. 

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. Sajnos több pályázati program megvalósítását a 

veszélyhelyzet megakadályozta. 

A pályázat 
neve/témája 

A pályázat kiírója 
Elnyert 

támogatás 
Felhasználási terület 

Közoktatási 
feladatok 

ellátását biztosító 
feltételek 
fejlesztése 

Magyarországi  
Evangélikus 

Egyház 
4.057.333Ft 

Informatika tantermek bútorzat cseréje, 
tanterem felújítás, sporteszközök beszerzése 

Közművelődési 
pályázat 

Magyarországi  
Evangélikus 

Egyház 
150 000 Ft 

A Vajda Péter Evangélikus Gimnázium 
tantestületében az evangélikus identitás 
erősítését célzó közösségépítő program 

Sztehlo és 
Shedius 

ösztöndíjak 

Magyarországi  
Evangélikus 

Egyház 
1.857.000 Ft Kiemelkedően tehetséges diákok támogatása 

Kiemelkedő 
versenyeredmé-
nyek jutalmazása 

Magyarországi  
Evangélikus 

Egyház 
610.600 Ft 

Kiemelkedő sporteredményt elért tanulók 
támogatása 
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HAT-19-02-0148  

Emberi Erőforrások 
Minisztériuma 

Emberi Erőforrás 
Támogatáskezelő 

2 595 150 Ft  
Alföld – domb – hegyvidék – természeti értékek 

Erdélyben – csereprogram a dévai 
testvériskolával 

Rákóczi Emlékév 
Rákóczi  

Szövetség 
100 000 Ft 

Iskolai rendezvény szervezése a Rákóczi emlékév 
tiszteletére 

Erasmus + Tempus Közalapítvány 1.149.162. Ft 
Revisiting the Highlights in Finnish and Hungarian 

History - elszámolás 

Március 15-i 
Diákutaztatási 

Program 

Rákóczi  
Szövetség 

300 000 FT 
9. évfolyamos diákjaink immár hagyományosan 

együtt ünnepelnek dévai testvériskolánk 
diákjaival. 

SZTE 
Kutatóiskolája 

SZTE-Természettudományi 
és Informatikai Kar 

150 000 Ft 
Szarvas településföldrajzának vizsgálata 2020 

Mendöl emlékév 

Andorka Eszter 
Program  

Magyarországi  
Evangélikus 

Egyház 
150 000 Ft 

„Másság elfogadása - érzékenyítő program egy 

osztályközösségben” 

Beruházási 
pályázat 

Magyarországi  
Evangélikus 

Egyház 
50 000 000 Ft A tornaterem bővítése 

Közoktatási 
feladatok 

ellátását biztosító 
feltételek 
fejlesztése 

Magyarországi  
Evangélikus 

Egyház 
2 138 866 Ft Tanterem felújítás, iskolabútorok vásárlása 

    

Összesen: 63 258 111 Ft 

  
 

 

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) 

A 2018-2019-es tanévet 345 fős létszámmal zártuk. Az 86 fő végzős tanuló távozása után 90 fő 

iratkozott a 9. évfolyamos osztályokba. Nyáron 5 tanuló nem tudta teljesíteni a javító vizsga 

követelményeit, ők az intézményből kiiratkoztak, 3 tanuló pedig másik iskolába távozott, a felsőbb 

évfolyamokra 2 tanuló érkezett. 
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Így a tanévet 343 fős létszámmal kezdtük. A tanév közbeni mozgásoknak köszönhetően 

(9. évfolyamra 1 tanuló jött, 3 távozott, 10. évfolyamra 2 tanuló jött, 11. évfolyamról 1 tanuló 

távozott) a tanév végi záró létszámunk 342 fő.  

Valamennyi diákunk hitoktatásban részesül, amelynek felekezeti megoszlása az alábbiak szerint 

alakult: 

 

Idén 93 végzős diák zárta tanulmányait, és a 9. évfolyamra 93 fő iratkozott be. 

A beiratkozó tanulók Nyilatkozatot töltöttek ki felekezeti hovatartozásukat illetően, valamint arról, 

hogy milyen hitoktatásban kívánnak részt venni. 

Ennek alapján a létszámadatok: 

 Evangélikus Katolikus Református Egyéb Nincs 

megkeresztelve 

Felekezeti 

hovatartozás 

53 12 9 - 19 

Választott 

hittan 

74 10 9 - - 

 

evangélikus; 244

katolikus; 73

református; 25

HITOKTATÁS FELEKEZETI MEGOSZLÁSA
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A tanév közbeni gyermeklétszám mozgásának (távozás, beiratkozás) okai, 

lemorzsolódás helyzete 

A tanév során a tanulólétszám változása nagyon kismértékű, ez jellemzően mindig így van. 

4 tanuló távozott, ebből  

 3 fő másik intézménybe távozott, a bejárás nehézségei, illetve egészségügyi problémák miatt, 

 1 fő hiányzása meghaladta a 250 órát, melyből 50 órát többszöri kiértesítésre sem igazolt, 

ezért tanulói jogviszonyát megszüntettük (nem tanköteles, nagykorú) 

3 fő érkezett a 9. (1 fő) illetve 10. (2 fő) évfolyamra más intézményből. 

Ezzel a tanév végi záró létszámunk 342 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 (BTM) tanulóink. Erről minden érintett kollega is tájékoztatást 

kapott. Így az idei tanévben az alábbi létszámokkal dolgoztunk. 

SNI: 6 fő 

 1 fő mozgássérült– helyi szakszolgálat ellátásában 

 1 fő látássérült– helyben+ Fővárosi Ped. Szakszolg. Látásvizsgáló 

 1 fő súlyos tanulási zavar– intézményen belül gyógyped. 

 1 fő hallássérült– intézményen belül gyógyped. 

 2 fő magatartási, tanulási zavar– intézményen belül. 

BTM 6 fő 

 2 fő magyar nyelv– intézményen belül 

 1 fő magyar nyelv és helyírás értékelés alól mentesség – intézményen belül 

 1 fő minden tantárgy helyesírása alól mentesség – intézményen belül 

 1 fő magyar és idegen nyelv helyesírása alól mentesség – intézményen belül 

 1 fő komplex nyelvi terápia (mentesség nélkül) – intézményen belül 
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Közülük négy tanuló végzős volt. Hárman a törvényben rögzített könnyítésekkel sikeres érettségi 

vizsgát tettek. 

 3 fő a helyesírás értékelés alól felmentést kapott 

Egyéni munkarendben teljesítő tanulók száma tanévkezdéskor 3 fő, tanév végén 2 fő. 

Egyikük egészségi állapota miatt, másik szülő kérésére került egyéni munkarendre. 

A harmadik tanuló egy országos tehetségkutató versenyen 2. helyezést elérve zenei karrierbe kezdett. 

Ő januárban kérvényezte, hogy az egyéni tanrend helyett normál nappali rendben szeretné folytatni a 

tanévet, így a 2. félévben az egyéni munkarend szerint teljesítő tanulók száma 2 főre csökkent. 

Nyilvántartott HH tanuló 6 fő, HHH tanuló nincs intézményünkben. 

Továbbtanulás, iskolába lépés 

Tavaly júniusban 86 végzős diákunk közül 58 fő nyert felvételt felsőoktatási intézménybe (67,4%), 

17 fő OKJ-s képzést választott, 4 fő munkába állt, és 7 főről nincs adatunk. 

A felvételi eredmények megoszlása 

Felsőoktatási 

Intézmény 
Felvett létszám Képzés típus Felvett létszám 

SZTE 18 Műszaki/informatikai 15 

SZIE 7 Gazdasági 13 

DE 5 Pedagógus 7 

NJE 5 Orvos/egészségügy 6 

BGE 4 Agrár 5 

BME 3 Katonai/rendészeti 5 

PE 3 Bölcsész 4 

OE 2 Természettudomány 1 

ELTE 2 Egyéb 2 

GFF 2   

SOE 2   

Külföld 1   

Egyéb 4   
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A külföldi egyetemre jelentkező tanulónk a cardiffi egyetemen színház és dráma szakon tanul. 

A számok alapján jól látható, hogy diákjaink továbbtanulásának legfontosabb iránya a Szegedi 

Egyetem. Ennek fő oka a földrajzi közelség, olcsóbb megélhetés, mint Budapesten, és az egyetem 

sokszínű kínálata. Ezért az egyetemmel kiemelt kapcsolatot tartunk fent továbbtanulási és 

tehetséggondozási vonalon is. Reményeink szerint az evangélikus kollégiummal is kialakul a hasonló 

jó kapcsolatunk. http://vajdaevang.hu/index.php/2012-09-26-06-22-45/tovabbtanulas/1738-

palyavalasztasi-roadshow 

A múlt évben összesen 5 diákunk választotta a Nemzeti Közszolgálati Egyetemet, melynek 

eredményeképpen az egyetem megkereste iskolánkat, hogy vegyünk részt partneriskolai 

programjában és együttműködési megállapodást kötött velünk. http://vajdaevang.hu/index.php/2012-

09-26-06-22-45/esemenyek/1730-nemzeti-kozszolgalat 

http://vajdaevang.hu/index.php/2012-09-26-06-22-45/esemenyek/1763-partneriskolai-megallapodast-

kotott-a-vajda-a-ludovikaval 

Fegyelmi eljárások 

A tanév során fegyelmi eljárás nem volt. 

 

Mulasztott órák, napok 

2019-2020-as tanév: 22 322 óra (65,65 óra/fő) Ebből igazolatlan 191 óra (0,86%) 

2018-2019-es tanév: 31 536 óra (92 óra/fő) Ebből igazolatlan 258 óra (0,82%) 

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

Tehát az ismételten megfogalmazott célt, miszerint csökkenteni szeretnénk a hiányzások számát, 

sikerült elérnünk, bár ez a digitális oktatásnak tudható be, hiszen a hiányzások könyvelése a tanév 

utolsó 3 hónapjában okafogyottá vált. Az ezt megelőző időszakban keletkezett mulasztott órák száma 

a korábbi éveknek megfelelő tendenciát mutat, ami azt jelenti, hogy normál oktatási rendben 
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valószínűleg elértük volna az előző években tapasztalt hiányzási mutatókat, hiszen az összes 

mulasztott órák és az egy főre jutó mulasztások száma is körülbelül kétharmada az előző évekének. 

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. 

Legkevesebb egy főre jutó hiányzása van: 9.B(40,67), 9.C(42,48), 9.A(52,03) 

Legtöbb egy főre jutó hiányzása van: 12.A(89,93), 11.C(84,14), 10.C(75,73) 

Munkaközösségek programjának teljesítése 

Humán munkaközösség (Molnár Béla) 

Létszám: magyar, történelem, ének-zene, rajz, dráma és média – összesen 9 fő 

(Változás az előző tanévhez képest, hogy GYES-ről visszajött Szebedinszky Tímea – magyar) 

A munkatervben vállalt feladatok közül azokat nem tudta elvégezni a munkaközösség, amelyek a 

digitális oktatás időszakára estek. Ezek közül pl. a legfontosabb, egyben a munkaközösség kiemelt 

eseménye a Humán hét, melyet áprilisra terveztünk. Így sajnos nem tudtuk megrendezni a Vajda 

Gálát, a Dr. Nádor Jenő történelem versenyt és a számos előadást, amik hagyományosan színesíteni 

szokták a projekthetünket.  

 Humán tárgyakból egyre nehezebb a tanulókat versenyekre mozgósítani, ezért külön öröm, 

hogy Seregélyes Viktória 12.C osztályos tanuló bejutott az OKTV második fordulójába 

magyar irodalomból és pontszámai alapján az országos döntőről is csak egy hajszállal csúszott 

le. 

 Színjátszóink is remekeltek, a PIF amatőr színjátszó találkozón  

http://vajdaevang.hu/index.php/2012-09-26-06-22-45/versenyek/1709-szekesfehervarott-gyurt-a-

gyalag. 

 „A kis herceg  csodálatos világa” című, Murányi Viktória rajz szakos kollégánk 

tanítványainak munkáiból készített kiállítás szerencsés és sikeres kilépés a nyilvánosság elé. 

http://vajdaevang.hu/index.php/2012-09-26-06-22-45/esemenyek/1691-a-kis-herceg-csodalatos-

vilaga 
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 Élmény volt a Rákóczi év tiszteletére rendezett emléknapunk, melyet rendhagyó módon, a 

teljes iskolát megmozgató vetélkedővel tettünk emlékezetessé, melyet Pécsváradi Antal 

álmodott meg és vezényelt le. http://vajdaevang.hu/index.php/2012-09-26-06-22-

45/esemenyek/1735-egy-delelott-rakoczival-es-a-kurucokkal 

 Nagyon örülünk, hogy a fent említett két kolléga sikeresen pályázott projektjével az EPSZTI 

által meghirdetett „Jó gyakorlatok” pályázaton. http://vajdaevang.hu/index.php/2012-09-26-06-22-

45/esemenyek/1812-elismert-jo-gyakorlatok-a-vajdaban 

 Munkaközösségünk több pályázatban érdekelt, ezek tovább futnak, meghosszabbított 

határidővel, ami az őszi időszakban némi torlódást eredményezhet. 

Reál munkaközösség (Kituljak Eszter) 

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

és testnevelő tanárok, valamint 1 fő informatika óraadó – összesen 15 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. Lassan végéhez 

közeledik a fenntartási időszak, de megváltozott keretek között tovább szeretnénk folytatni. 

 Kiemelt program volt a Reál-hét (Korábban részletezve.) Örülünk, hogy ennek 

lebonyolításába még nem szólt bele a vírushelyzet. 

 A tehetséggondozó programok sorát idén is egy sikeres pályázattal folytatták, amelynek 

keretében, immár második alkalommal, elnyerte az iskola a SZTE KUTATÓISKOLÁJA 

címet a „Mendöl 115 – Szarvas településföldrajzának vizsgálata 2020” című pályázattal. 

http://vajdaevang.hu/index.php/2012-09-26-06-22-45/esemenyek/1732-a-kutatoiskola-program-folytatodik 

 Ismét eredményes évet zártak a röplabdások. A szép eredményekhez egész éves, tervezett 

munka, számos előkészítő torna, felkészülő mérkőzés segítette őket. Mindkét csapatunk (fiú 

és lány) bejutott az országos döntőbe, melyet a kialakult helyzet miatt már nem rendeztek 

meg. 
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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 

 Kiemelt feladat volt az idei évben a külföldi nyelvtanulási program, amelybe iskolánk 

csoportos kiutazás megszervezésével is bekapcsolódott. Naprakészen tartottuk a kapcsolatot 

a Tempus Közalapítvánnyal és a fenntartó megbízottjával, így a feladatokkal is naprakészen 

álltunk. Három angol nyelvű és egy német csoportot szerveztünk, melybe 100 tanuló (az 

érintettek 62 százaléka) kapcsolódott be. Már megkötöttük a megállapodásokat a külföldi 

nyelviskolákkal, megvoltak a kísérő szaktanárok, azonban ez a program is elmaradt az ismert 

okok miatt. Reméljük, hogy a több hónapos munkánk nem vész kárba és a következő tanévben 

kamatoztatni tudjuk a már megszerzett tapasztalatainkat. 

 Idén is fontos volt a nyelvvizsgákra és emelt szintű érettségire való felkészítés erősítése. 

Különösen fontos ez annak fényében, hogy az akkor még aktuális előírások szerint végzőseink 

már csak nyelvvizsgával léphettek volna a felsőoktatásba. Igaz, hogy ezt időközben 

megváltoztatták, de továbbra is fontosnak érezzük, hogy minél több diákunk nyelvvizsgával 

hagyja el intézményünket. A most végzett 93 diákunk közül 40 tanuló emelt szintű 

tantárgyának valamelyik idegennyelvet választotta. Ezen kívül megnyugtató tény, hogy a 93 

diákunk 86 nyelvvizsgával rendelkezik. 

 Idén is a nyelvi hét nyitotta meg a projekthetek sorát. (Korábban részletezve.) 

 Az idei tanévben a testvériskolai kapcsolatok nem minden tervezett momentuma valósult meg 

a kialakult rendkívüli helyzet miatt. (Korábban részletezve.) 

Nevelési munkaközösség (Dr. Laukóné Adamik Edit) 

Létszám: 12 osztályfőnök, 3 hitoktató és az iskolalelkész – összesen 16 fő és külső tagként a védőnő 

 Minden tanév fontos és egyben első feladata a 3 napos Gólyatábor megszervezése új 

tanulóinknak. http://vajdaevang.hu/index.php/2012-09-26-06-22-45/esemenyek/1687-megerkeztek-a-golyak 

 A Békés megyei evangélikus iskolák osztályfőnöki munkaközösségeinek tagjai szokásos éves 

konferenciáján is többen részt vettek munkaközösségünkből. Idén ezt Mezőberényben tartották. 
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 A békéscsabai Jókai Színház előadásait idén is rendszeresen (amíg lehetőség volt rá) látogatták 

a tanulók, 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. 

 Az Ótemetőben a gimnázium volt tanárainak síremlékeit minden évben felülvizsgáljuk és 

állapotuktól függően újra elosztjuk az osztályok között. Így minden osztály a gondjaira bízott 

nyughelyeket tartja rendben, gondozza évente kétszer. http://vajdaevang.hu/index.php/2012-09-

26-06-22-45/esemenyek/1712-tanarsirok-gondozasa-a-vajdaban-3 

http://vajdaevang.hu/index.php/2012-09-26-06-22-45/esemenyek/1807-sirgondozas-karanten-utan 

 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 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 

A tanév során tervezett kirándulások közül lényegesen kevesebb valósult meg, mint egy normál 

tanévben, hiszen a kirándulások nagy része a tavaszi időszakra volt tervezve. Azért idén is sok érdekes 

helyre eljuthattak diákjaink. Néhány példa: 

 IFI-klub kirándulás 2019.10.24-30. 

 Délvidéki séta 2019.11.8-10. http://vajdaevang.hu/index.php/2012-09-26-06-22-45/esemenyek/1718-

delvideki-kirandulas 

 Kutatóiskola konferencia Szeged 2019.11.29. http://vajdaevang.hu/index.php/2012-09-26-06-22-

45/esemenyek/1732-a-kutatoiskola-program-folytatodik 
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 StarWars kiállítás Budapest 2020.01.09. http://vajdaevang.hu/index.php/2012-09-26-06-22-

45/esemenyek/1744-the-fans-strikes-back-a-rajongok-visszavagnak 

 Laborfoglakozás a SZTE Gyógyszerésztudományi Karán, 2020.01.23. 

http://vajdaevang.hu/index.php/2012-09-26-06-22-45/esemenyek/1751-kiserleteztunk-a-szegedi-gyogyszeresz-

karon 

 Egyiptom kiállítás Budapest 2020.01.31. http://vajdaevang.hu/index.php/2012-09-26-06-22-

45/esemenyek/1752-kirandulas-a-faraok-foldjere 

 Paksi kirándulás 2020.02.19 http://vajdaevang.hu/index.php/2012-09-26-06-22-45/esemenyek/1760-

kirandulas-paksra 

 

Gyermekvédelmi feladatok 

A 2017/2018-as tanévben gimnáziumunk megállapodást kötött a Szarvasi Család- és Gyermekjóléti 

Központtal iskolai szociális segítő szolgáltatás biztosítására az EFOP-3.2.9-16 sz. pályázata alapján. 

A megvalósításhoz a Központ egy fő szakirányú szociális végzettségű szakemberrel, valamint tárgyi 

eszközökkel biztosította a feltételeket. 

A pályázati időtartam lejárta után a megállapodást meghosszabbítottuk, és az 1 fő szakember azóta 

is segíti az intézményben folyó munkát, szakmai segítséget nyújt 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. 

Ebben a tanévben megvalósult a Békés Megyei Rendőrkapitánysággal az együttműködési 

megállapodás az Iskolai Bűnmegelőzési Tanácsadói program keretében. Ennek értelmében egy 

szakember az iskolában állt rendelkezésre heti 5 órában, amelynek keretében osztályfőnöki és egyéb 

órákon tartott előadást a tanulóknak. 
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A témák a következők:  

 zaklatás az Interneten 

 mi a következménye, ha fotókat posztolnak és kapnak a fiatalok 

 mi a teendő, ha bajba kerültél, és segítség kell 

 a párkeresés buktatói a különböző elektronikus portálokon. 

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 egy rögzített tanuló baleset történt, testnevelés órán. A baleset felső végtag (csukló) 

töréssel járt. (Szántosi Bálint 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 

2019. szeptember 2.-án a Vajda Péter Evangélikus Gimnázium 12 osztályának 2-2 fő képviselője 

megtartotta alakuló gyűlését, melyen megválasztotta a diáktanács elnökét: Seregélyes Viktória 12.C, 

és két helyettesét Kasik Nándor 12. B. és  Orovecz Odett 11.C. osztályos tanulók személyében. 

A következő gyűlésen, 2019. Szeptember 17.én elfogadta az előző évi kiadások beszámolóját és 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. Pénteken a 12. évfolyamos diákok játékos 
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sorversenyt szerveztek számukra. http://vajdaevang.hu/index.php/2012-09-26-06-22-

45/esemenyek/1687-megerkeztek-a-golyak 

• Szeptember 27-29. között 3 diákunk vett részt Bonyhádon megrendezett Evangélikus 

Diákparlamenten: Seregélyes Viktória, Orovecz Odett és Gábos Anna. A három napos 

rendezvény nagyon jó hangulatban telt el és sok élményben volt része a képviselőknek. 

http://vajdaevang.hu/index.php/2012-09-26-06-22-45/esemenyek/1695-v-evangelikus-diakparlament 

• Október 11.-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. http://vajdaevang.hu/index.php/2012-09-26-06-22-45/esemenyek/1701-gyikavato-2 

• December 6.-án péntek délelőtt érkezett meg iskolánkba a Sulimikulás, szaloncukrot adott 

minden jó diáknak és tanárnak. http://vajdaevang.hu/index.php/2012-09-26-06-22-

45/esemenyek/1741-nalunk-is-jart-a-mikulas 

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

vett és hatékonyan közreműködött a kitűzött feladatok megvalósításában. 

Tanórán (óvodai nevelésen) kívüli programok, szabadidős tevékenységek 

Iskolánkban számos ilyen programot szervezünk. Néhány példa: 

Rajz tehetséggondozó szakkörünkön kollégánk sikeresen készíti fel diákjainkat a különböző 

pályázatokra, valamint az egyetemi alkalmassági és felvételi vizsgákra. Az idén is több versenyen 

sikerrel pályáztak. Pl.: http://vajdaevang.hu/index.php/2012-09-26-06-22-45/esemenyek/1792-a-mi-

varosunk-szarvas 

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 békéscsabai Jókai Színház bérletes előadásait is látogatják 

szervezett formában. 

Az idei évben ismét nagy sikerrel működött a gépírás és a programozás szakkör. 

Egész évben folyamatosan jól működött, és sok fellépésen van túl az iskolai énekkar.  
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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. Büszkék vagyunk rá, hogy a járvány sem tántorította el tanulóinkat 

és a tanév utolsó napján meg tudtuk rendezni hagyományos Sportnapunkat. 

http://vajdaevang.hu/index.php/2012-09-26-06-22-45/sport/1803-sportnap  

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

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

alizetics, kondi. 

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

sportolnak a város sportegyesületeiben, és sokan zenei tanulmányokat folytatnak a helyi művészeti 

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

Iskolánk történetében szinte minden tanévben volt iskolai zenekarunk. Épp szerveződött új csapatunk, 

már összeállt a zenekar és készültek a Vajda Gálára. Reméljük, hogy nem szegte kedvüket a járvány 

miatt kiesett idő és a következő tanévben folytatják próbáikat, majd bemutatkoznak társaik előtt az 

iskolai rendezvényeken.  

Az egyházi jellegből fakadó hagyományok őrzése, továbbfejlesztése (Munkatervi 

szempont)  

A település egyetlen gimnáziumaként valamennyi szarvasi szülő és gyermek érdekeit 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, és a végzés 

után valamelyik gyülekezet tagjaként az egyházhoz tovább kötődjenek. 

Az idei tanév igéje: “Mert közülünk senki sem él önmagának...” 

(Róm 14, 7a) 

Ennek szellemében igyekeztünk iskolai közösségünket, és önmagunkat is építeni a tanév során. A 

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

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

voltak: 

 Rendszeres áhítatok, istentiszteletek. (A karantén alatt az iskola honlapján keresztül videókkal 

szólította meg iskolalelkészünk a diákokat és kollégákat.) 
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 Diák csendesnapok (karácsonykor és a tanév végén – az idén online formában kaptak feladatot 

és igei gondoltokat a diákok)   

 A tanév igéjének kiválasztása, osztálytermekben való elhelyezése 

 Hittanári munkaközösség megerősítése  

 Tantestületi kirándulás az Evangélikus Múzeumba, és a Deák Téri Evangélikus 

Gimnáziumba. Köszönjük a kulturális pályázat keretében nyújtott fenntartói támogatást. 

http://vajdaevang.hu/index.php/2012-09-26-06-22-45/esemenyek/1707-tobb-volt-mint-egy-

napfenyes-oktoberi-nap 

 Ifjúsági zenekar szervezése és mind az áhítatokon, mind a hétköznapokban fellépéseken részt 

venni. Az idei évben bővült a zenekar, ugyanis nem csak diákok a tagjai, hanem immáron 

tanárok is. Részt vettünk a „Valami más” zenekar szarvasi bemutatkozó előadásán. 

http://vajdaevang.hu/index.php/2012-09-26-06-22-45/esemenyek/1715-valami-mas-masvalami  

 Délutáni ifjúsági alkalmak szervezése, amely ebben az évben működött eddig legnagyobb 

létszámmal. 

 Hittanversenyeken való részvétel (Az idei tanévben katolikus hittanosaink jutottak országos 

döntőbe.) 

 Ökumenikus kapcsolatok építése (Ökumenikus imahét, testvérgyülekezetek szolgálata az 

áhítatokon, ezen felül városi rendezvényeken.) 

 Tanársírok, egykori lelkészek síremlékének gondozása  

 Iskoladíszítés, fenyőállítás, adventi gyertyagyújtások  

 Befogadó istentisztelet az idei évben a 9. évfolyamosok számára először szervezett alkalom. 

2019.11.04. http://vajdaevang.hu/index.php/2012-09-26-06-22-45/esemenyek/1713-befogadtuk-

a-golyakat 

 Teológusnap 2019.12.01. – Korábban a 12. évfolyamosok vettek rajta részt, idei évtől a 10. 

évfolyamosok, segítve ezzel az EHE és a lelkészi pálya által nyújtott lehetőségek 

megismerését. 

 Keresztelési és konfirmációi előkészítők. Sajnos ezeket a kialakult helyzet miatt az idei évben 

nem követték keresztelések és konfirmációk, amit a jövő évben reménység szerint pótolni 

tudunk. 
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 Kibocsátó istentisztelet az idén elmaradt, helyette az érettségi bizonyítvány osztásakor 

köszöntünk el a templomban végzős diákjainktól. 

 Tanári csendesnap szervezése (2020.06.24.) http://vajdaevang.hu/index.php/2012-09-26-06-22-

45/esemenyek/1813-tanari-csendes-nap-lo 

 Hittan érettségi, és a megelőző egyéni felkészítés 

Schedius és Sztehlo ösztöndíj 

Gimnáziumunk diákjai közül nyolc tanuló részesült ösztöndíjban. Az ösztöndíjak ünnepélyes 

átadására 2019. november 13-án Budapesten került sor. A nyertes diákokat az átadó ünnepsége Lázár 

Zsolt esperes és Zahorecz Pál iskolalelkész kísérte el. 

Sztehlo Gábor tanulmányi és szociális ösztöndíj: Bánfi Péter (12.C), Brachna Dzsesszika (12.A), 

Pribelszki Boglárka (12.C), Seregélyes Viktória (12.C) 

Schedius Lajos tanulmányi ösztöndíj: Bontovics Petra (12.A), Borbély Laura (12.B), Frankó Dániel 

(11.B), Opavszky Márk (12.C) 

http://vajdaevang.hu/index.php/2012-09-26-06-22-45/esemenyek/1719-osztondij 

Ösztöndíjasaink az „Angyali reggelek” sorozat egyik meghívottjai voltak az Ótemplomban. 

http://vajdaevang.hu/index.php/2012-09-26-06-22-45/esemenyek/1740-angyali-reggel-a-vajdas-

osztondijasokkal 

Pályázat az Ifjúsági klub és egészségfejlesztő tréning támogatására 

„De ne válj semminek a rabjává” mottóval zajlik az EFOP-1.8.7-16-2017-00002 prevenciós 

pályázata, amely lehetőséget nyújtott arra, hogy az IFI klub tagjai és családjaik egy hetes táborozáson 

vegyenek részt. http://vajdaevang.hu/index.php/2012-09-26-06-22-45/esemenyek/1710-ifi-tabor-a-

hegyekben 
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A nevelő-oktató munka eredményeinek mérése-értékelése 

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

Tanulmányi eredmények és azok változásának tendenciái 

Az 5 bukott tanuló 9 tantárgyi bukásából: matematika 3, magyar nyelv és irodalom 2, történelem, 

német, fizika, kémia 1-1 fő.  

1 tanuló 4 tárgyból, 1 fő pedig 2 tárgyból bukott.  

Továbbá az egyik magántanuló nem jelent meg az osztályozó vizsgán, ezért minden tantárgyból 

elégtelenre zárta a tanévet. 
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Tanulmányi eredmények területén az előző tanévhez képest kismértékű javulás történ: 

2018/2019-es tanév átlaga: 4,04 

2019/2020-as tanév átlaga: 4,11 
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 2017/2018 2018/2019 2019/2020 

Iskolai átlag 4,01 4,04 4,11 

Érettségi tárgyak 

átlaga 
3,62 3,59 3,7 

Bukott 10 (3%) 13(4%) 5(1,5%) 

Több tárgyból 2 5 2 

Kitűnő 19 15 22 

Jeles 25 27 28 

Összesen 44(14%) 42(12%) 50(15%) 
 

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

értékelése (Munkatervi szempont) 

Kompetenciamérés 2018 

 

 

 

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

eredményeivel összevetve iskolánk tanulói jelentősen jobban teljesítettek. Azóta „kategóriát 

ugrottunk”, bár beiskolázási helyzetünk nem változott. Továbbra sem válogatott gyerekekkel 
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dolgozunk. Ez azt mutatja, hogy az adott lehetőségeket kihasználva a legtöbbet próbáljuk 

tanulóinkból kihozni. a hasonló beiskolázási lehetőségekkel rendelkező intézményeket tekintve.  

 

 

 

NETfit jelentés 2019-2020-es tanév 

Az adatok feltöltésére az idei évben nem került sor. 

Érettségi vizsgák  

Három osztályban 92 tanulónk tett rendes érettségi vizsgát. A részletes eredményeket a táblázatos 

beszámoló tartalmazza. Egy kivétellel minden tanuló sikeres vizsgát tett. Egy tanuló tanév végén 

német nyelv tantárgyból elégtelent kapott, ezért csak előrehozott érettségit tehetett a többi 

tantárgyból, így érettségi bizonyítványt nem kaphatott. 

Kitűnő 5 fő, jeles 10 fő (összesen 16,3%). 

Minden évben sok alsóbb éves tanulónk tesz előrehozott érettségi vizsgát, idegen nyelvekből és 

informatikából. Idén ezt is lehetetlenné tette a járványügyi helyzet. Bízunk abban, hogy megkapjuk 

az őszi érettségi szervezésének jogát, hogy a nagyszámú törölt jelentkező itt nálunk tehessen érettségi 

vizsgát az ősszel. 
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Belső –helyi tantervben, pedagógiai programban foglalt- mérések, vizsgák 

(óvodában iskolaérettségi vizsgálat) eredménye 

Javítóvizsga 

2019. augusztus 26. 

matematika 11 fő 

fizika 1 fő 

informatika 1 fő 

magyar nyelv és irodalom 1 fő  

olasz 1 fő 

angol 1 fő 

német 1 fő 

kémia 1 fő 

1,54 

2 

2 

2 

2 

1 

1 

1 

Osztályozóvizsga 

2019. augusztus 26. 

 

olasz 3 fő előrehozott vizsga 

angol 5 fő különbözeti vizsga 

 

 

4,33 

4,2 

Osztályozó vizsga 

2020. január 29 

szlovák 10 vizsga - előrehozott vizsga 

német 2 fő - előrehozott vizsga 

angol 10 fő – előrehozott vizsga 

informatika 14 fő - előrehozott vizsga 

hittan 2 fő – egyéni tanrend 

10. évf. egyéni tanrendű tanuló 14 tárgyból  

11. évf. egyéni tanrendű tanuló 11 tárgyból  

12. évf. egyéni tanrendű tanuló 9 tárgyból 

4,6 

5 

5 

4,86 

4,5 

1,57 

2,9 

2,22 

Osztályozóvizsga 

2020. április 28. 

 

12. évf. egyéni tanrendű tanuló 9 tárgyból 

 

3,44 

Osztályozóvizsga  

2020. június 10. 

hittan 2 fő- magántanuló 

10. évf. egyéni tanrendű tanuló 14 tárgyból 

 

(11. évfolyamos egyéni tanrendű tanuló 2. félévtől 

normál nappali tanrendben teljesít) 

 

5 

1 (nem jelent meg) 

 

Nevelő-oktató munka eredményei, felvetődő problémák 

Alapvetően sikeres tanévet zártunk, sikeres beiskolázáson és érettségi vizsgákon vagyunk túl, de 

természetesen vannak problémáink. 

A magas óraszámok miatt kevés idő jut a tehetségfejlesztésre és a versenyekre való felkészítésre, a 

tantestület kis létszáma miatt az „egy főre eső” feladat mennyisége nagyon nagy. 

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

társadalom megváltozott értékrendjét, a szülők gyakran nem partnerek a problémák megoldásában. 

A tanulók egyrésze nehezen motiválható, egyre több a családi problémával küzdő diák iskolánkban 

is. A szülők, és gyakran az orvosok is asszisztálnak az indokolatlan hiányzásokhoz. 

A diákok túlterheltsége nehezíti a programok, tanórán kívüli tevékenységekbe történő bevonásukat. 

Versenyekre, plusz feladatokra nem mindig egyszerű bevonni őket. 
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Az intézményben folyó munkavégzés értékelése, ellenőrzése (Munkatervi szempont) 

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

Az önértékelési1 program megvalósulása  

Az Önértékelést Támogató Munkacsoport a tervek szerint végezte munkáját ebben a tanévben is. A  

munkacsoport a tanév elején átalakult, tagjai változtak. A 2019/2020-as tanévben az ÖTM tagjai: 

Bangócz Ágnes, dr. Bondorné Kondor Edit, Hortobágyiné Csizmadia Edina, Kitajkáné Szántai Mária 

és Pécsváradi Antal. 

Februárig minden az éves tervezet szerint történt, de a hátralévő időszakban nem tudtunk eljárást 

indítani. Ezek az eljárások átcsúsznak a következő tanévre. Ebben a tanévben önértékelésen esett át 

5 fő. Igyekszünk pótolni a lemaradást, de a nagyszámú önértékelési eljárás nem mehet a szakmai 

munka rovására, tehát előfordulhat, hogy az egész munkatervet át kell dolgoznunk. 

Belső ellenőrzési rendszer működése, a tervek megvalósulása 

Belső ellenőrzési terv alapján főbb területei: 

 Pedagógiai-szakmai ellenőrzésének főbb területei az idei tanévben az óralátogatások, az 

ügyeleti rendszer, a pályázati programok megvalósítása volt. Felelősök: igazgató, 

igazgatóhelyettes, munkaközösség vezetők. Pályázati elszámolások esetén gazdaságvezető. 

 Tanügyigazgatási (adminisztrációs munka) ellenőrzése. A tanórák könyvelésének, 

munkaidőnyilvántartás, hiányzások, törzslapok, bizonyítványok. Felelősök: igazgató, 

igazgatóhelyettes, megbízott kolléga, iskolatitkár. 

 Egyéb területek Ebben az évben rendszerezésre kerültek az épület működtetésével, 

karbantartásával járó szerződések, felülvizsgálatok. (Gazdaságvezető) Az épület tisztaságát 

rendszeres bejárással ellenőrizzük, amelynek szerepe a járvány idején tovább nőtt. 

Következő tanévben az intézményvezetés bővítésével, és feladatmegosztásának átszervezésével  

reményeink szerint az ellenőrzés is hatékonyabbá és rendszeresebbé válhat. 

                                                           
1 Az önértékelés és a belső ellenőrzés két külön rendszer, kérjük ezeket elkülönítve kezelni. 
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Intézményvezetői, magasabb-vezetői ellenőrzési terv megvalósulása 

A vezetői ellenőrzések legfontosabb területe az órák látogatása, amelyre az idei évben (márciusig) 

több alkalmat tudtunk keríteni. Az óralátogatások mindig előre bejelentett módon zajlanak. 

A témák, ami mentén a látogatások megvalósultak: 

 Az új, vagy tartós távollét után visszatérő kollégák munkájának megismerése. Ketten közülük 

először dolgoznak ilyen típusú iskolában. Itt az óralátogatások alkalmával azonos szakos 

kolléga segítségét is kértem. Sajnos a „visszatérő” évvégi látogatások elmaradtak. 

 Minősítéshez, önértékeléshez kapcsolódóan 

 9. évfolyamokon az iskolaváltás tapasztalatai 

 Készségtárgyak (rajz, dráma). 

 

Munkaszervezés, információáramlás értékelése  

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

személyes egyeztetés. Ezen felül a szükséges információk kifüggesztése a tanáriban a faliújságra, 

valamint elektronikus  úton (emailben) való továbbítása a gyakorlat. 

Bevett szokás a munkaértekezletek után szétküldött köremail, melyben az elhangzottak vázlata és a 

határidők szerepelnek. 

A digitális oktatás időszaka alatt az emailes, online kapcsolattartás felértékelődött, hiszen így tudtuk 

tartani legegyszerűbben a kapcsolatot. A Google Drive-on megosztott dokumentumokat használtunk, 

melyekben a visszajelzés azonnali és követhető volt.  

A hivatalos emailek mellett használjuk a félhivatalos formát is: a személyesebb jellegű információk 

megosztására jól működik a kollégák Facebook csoportja, amelyben mindenki tag. 

A digitális oktatás tapasztalatait felhasználva a következő tanévben tervezünk létrehozni egy, a 

tanulók kurzusaihoz hasonló csoportot a kollégáknak, ahol az azonnali visszajelzések és feladatok 

hivatalosabban és a határidők betartása követhetőbben megvalósítható lenne. 

 

 

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


 

MAGYARORSZÁGI EVANGÉLIKUS EGYHÁZ 
Országos Iroda – Nevelési és Oktatási osztály 

Varga Márta osztályvezető 

1085 Budapest, Üllői út 24. 

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

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

 

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

következményei 

Köznevelési támogatás elszámolásának vizsgálata 

Consultatio KFT 2019.10.14. és 2020.01.13. 

Fenntartói intézményvezetői ellenőrzés 

A vezetői ciklus 2. évében járva aktuálissá vált. 2020. 06. 25-én megtörtént a dokumentumok 

helyszíni vizsgálata, valamint a KLÍMATESZT kitöltése, a további lépések az őszi időszakra 

tolódtak. 

Intézményi fejlesztési feladatok kijelölése 

Alapvetően két fontos dokumentum tartalmazza az intézmény jövőjével kapcsolatos teendőket, 

terveket: 

Az intézményi minősítés után készült intézményi intézkedési terv és az intézményvezetői újra-

választás részeként elkészült vezetői program. 

Komolyan felértékelődött az intézmény Digitális Fejlesztési terve, amely két évre határozta meg az 

intézmény digitális megújításával kapcsolatos feladatok ütemezését. Ezt részben már teljesítettük, 

illetve a körülmények miatt kissé módosítottuk is. 

 

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 az ev. iskolák megyei 

sporttalálkozója. A többi intézmény programjai, versenyei közül minél többen 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.  
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 Benka Gyula Evangélikus Általános Iskola fontos partnerünk programok, pályázatok 

megvalósításában. Lehetőség szerint kölcsönösen részt veszünk egymás iskolai 

rendezvényein. Júniusban 34 tanuló iratkozott leendő 9. évfolyamukra.  

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

erősítése céljából: 

o Öveges labor foglalkozások 7-8. osztály számára 

o Továbbtanuló kollégák számára gyakorlati lehetőség biztosítása 

o Tehetséggondozó programokban való együttműködés (röplabda, színjátszás) 

 

 A város katolikus oktatási intézményeivel próbálunk korrekt kapcsolatot kialakítani. A 

Pedagógiai Kar profilunknak megfelelő szakmai rendezvényein képviseljük az iskolát. 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 években. 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 

 Szarvasi Szlovákok Kulturális Köre 

 Szarvas Város Szlovák Nemzetiségi Önkormányzata 

 Szarvasért Alapítvány – pályázatok 
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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 3 új vizsgálatot indítottunk el a  Békés Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Szarvasi 

Tagintézményénél. 

Ezen kívül 1 tanulót kontrollvizsgálatra küldtünk a Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat Látásvizsgáló 

Tagintézményéhez. Fenti tanuló 11. évfolyamra jár, tehát ez lett volna utolsó kontrollvizsgálata az 

érettségi vizsgája előtt. Azóta is várjuk, hogy behívják. 

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 több tagja van iskolánkban.  

 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.  

 Magyar Földrajzi Társaság tagja kollégánk. 
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 Eötvös Lóránd Fizikai Társulat Békés Megyei csoportjának tagja fizika szakos kollégánk, 

aki a megyei fizika verseny szervezésében is szerepet vállal. 

 Magyar Drámapedagógiai Társaság tagja iskolánk drámapedagógusa, Salka Zsuzsanna. 

 Tempus Közalapítvánnyal tart kapcsolatot gimnáziumunk nyelvi munkaközössége. 

 Szarvasi Vajdás Öregdiákok Baráti Körének tagja iskolánk minden pedagógusa. 

 SZTE, DE, NKE 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. 

Idén két tanulóval kapcsolatban kerestek meg minket pedagógiai vélemény kérésének ügyében. 

Mindkét esetben az osztályfőnököt behívták egyeztető esetmegbeszélésre. Az esetkonferencia után a 

szakemberek a védelembevételre tettek javaslat. 

Ezen kívül további két családi probléma esetén kértek az osztályfőnöktől jellemzést. 

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. 

http://vajdaevang.hu/index.php/2012-09-26-06-22-45/esemenyek/1747-keszulunk-a-tovabbtanulasra-

elkeszultek-az-ugyfelkapuk 

A Kormányhivatallal a digitális oktatás időszaka alatt is folyamatos kapcsolatban álltunk, egyezettünk 

a lemorzsolódással veszélyeztetett tanulókról, de nem volt szükség intézkedésre. 
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Szülői szervezetekkel 

A szülői szervezetekkel való kapcsolattartás legfontosabb formája a szülői értekezlet. 

Szülői értekezletek: 

 Szülői értekezletek 2019. szeptember 16. (9-12. évf.) 

 Szülői értekezletek 2019. november 11. (12. évf.)+ Fogadóóra 

 Továbbtanulási szülői értekezlet: 2020. január 6. 

 Szülői értekezletek 2020. január 13. (9-11. évf.) 

 Szülői fórum: Mit tehetünk gyermekeink biztonságáért? 2019. 03. 09. 17 óra, a gimnázium 

ebédlőjében 

SZMK értekezletek: 

 SZMK alakuló ülés – 2019. szeptember 23. 

 Online egyeztetés a Pedagógiai program módosításáról, az új PP elfogadása – 2020. május 5. 

A digitális oktatás időszaka alatt a szülőkkel folyamatosan kapcsolatban maradtunk, igazgatói és 

osztályfőnöki körlevelek, a honlapon megjelenő tájékoztatók és a digitális naplón keresztül.  

Igazgatótanáccsal való kapcsolattartás 

Az igazgatótanács személyi összetétele annyiban változott, hogy Sindel Tímea helyett Győző Jánosné 

megbízott gazdaságvezető szerepel benne. 

Az igazgatótanács kétszer ülésezett: 

2019. október 14. – munkaterv megtárgyalása, támogatása. 

2020. április 15. – beszámoló és költségvetés elfogadása. Ez az ülés részben személyes jelenléttel, 

részben online és telefonos formában történt. 

Ezen kívül online formában ismerhették meg, és mondhattak véleményt az iskola Pedagógiai 

Programjáról, melyet egyhangúlag támogattak. (2020. május 5.) 

Az igazgató tanács összehívása zökkenőmentes, munkájával az iskolát maximálisan támogatja. 
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Fenntartó egyházi önkormányzati szervvel (presbitérium, közgyűlés) való 

kapcsolattartás 

Elsősorban a NOO-on keresztül. De igazgatótanácsunk elnöke, Lázár Zsolt esperes úr is kapcsolatot 

teremt az iskola és az OP között, ami segíti az információáramlást. 

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 keressük meg külön.  

A Budapesten megrendezésre kerülő intézményvezetői konzultációkon szinte minden alkalommal 

részt vesz az iskola vezetése, mert az ott elhangzó információk nagy segítséget nyújtanak 

munkánkban. 

Köszönjük a GYIK-Team  munkáját, amellyel a tanév során folyamatosan segítettek minket. Vagy 

az aktuális anyagok megküldésével, vagy saját problémáinkkal való megkeresések során. 

Igyekszünk eredményeinket, örömünket minél gyakrabban megosztani. Rendszeresen küldünk 

tudósításokat az evangélikus honlapra.  

Az idei évben két alkalommal is konzultáltunk NYEPA szervezésével kapcsolatban a NOO 

munkatársaival. Az esemény sajnos végül elmaradt, pedig remek lehetőség lett volna intézményünk 

tevékenységét az ország valamennyi pontjáról érkező pedagógus számára megmutatni. 

Nem csak az intézményvezető, hanem az iskolalelkész is folyamatos munkát végez az osztályon, 

például az evangélikus diákparlament megrendezésében. 

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.  
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A jövőben igyekszünk a kollégákat minél gyakrabban az EPSZTI honlapjára irányítani, valamint a 

megosztható cikkeket az iskolában folyó szakmai munkáról oda is továbbítani. 

Örömmel értesültünk arról, hogy az EPSZTI komoly digitális fejlesztéseket tervez, amelyek 

segítségével akár online továbbképzések is szervezhetők lesznek, amelyek számunkra az utazás 

kiküszöbölése miatt nagyon kedvező. 

Gyülekezetekkel való kapcsolattartás 

Mindkét szarvasi gyülekezettel kapcsolatban állunk. Közös lelkészünk, Zahorecz Pál személye miatt 

az Újtemplomi gyülekezettel szorosabb az együttműködés. Istentiszteleteinket, és ünnepségeinket is 

az Újtemplomban rendezzük, amelyre a gyülekezet tagjait is minden alkalommal meghívjuk.  

Nagy problémát jelent számunkra a gyülekezettel közösen használt templom fűtésének 

megoldatlansága, ami miatt több hónapon keresztül nem tudunk semmilyen alkalmat a templomban 

tartani. Tavasszal ez tetőzött azzal a rossz hírrel, hogy komoly statikai problémák is vannak, ami miatt 

a templom bizonyos részeit le kell zárni. Ez további nehézséget fog jelenteni az iskolai alkalmak 

megtartásában is. Így minden fenntartói segítség, ami az Újtemplomhoz érkezik, egyben az iskolát is 

támogatja, amit előre is hálásan köszönünk. 

Diákjaink aktív résztvevői az Újtemplomban megrendezett adventi sorozatnak. (2019. december 9-

12.) 

Diákjaink advent idején szolgálatot végeznek az Ótemplomban, és az Ótemplomhoz tartozó több 

szeretetotthonban is. 

Részt veszünk a városban az ökumenikus imahét alkalmain, mivel a többi gyülekezettel való jó 

kapcsolat ápolását is fontosnak tartjuk.(2020. január 19-26.) 

Egyéb 

Iskolánk életében kiemelt fontosságú szervezet a Szarvasi Öregdiákok Baráti Köre, amely az egykori 

vajdás diákokat tömörítő civil szervezet. A Baráti Kör támogatja iskolánk diákjainak 

versenyeztetését, iskolán kívüli programjait. Rendszeres támogatást kapunk tőlük a külföldi 

cserekapcsolatok lebonyolításához. 
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Minden évben díjazzák a legjobb diákok teljesítményét. Idén a díjakat a végzősöknek az érettségi 

bizonyítvány osztásakor, az alsóbb évfolyamosoknak a tanévzárón adtuk át. 

http://vajdaevang.hu/index.php/2012-09-26-06-22-45/esemenyek/1791-vegzos-diakok-dijazasa-a-vajdaban 

Rendszeresen szervezünk közös programokat. 

http://vajdaevang.hu/index.php/2012-09-26-06-22-45/esemenyek/1742-vajdas-oregdiakok-karacsonya 

A jövő tanévre is több közös tervünk van, pl. az iskolai szoborpark bővítése. A napokban érkezett egy 

500 000 Ft-os nyertes pályázatról értesítés, amely a fentarthatóság témakörében kerül megvalósításra. 

 

 

 

 

Rendkívüli események  

(rövid, pár mondatos beszámoló) 

Ha voltak ilyenek: leírásuk, hatásuk, feladatok meghatározása 

Több éve erre a kérdésre azt válaszolhattam, hogy rendkívüli esemény nem történt. Azt hiszem az 

idei tanév digitális oktatással kapcsolatos feladatai, az érettségi átszervezése, és minden iskolai feladat 

újragondolása. 

„Nem tagadjuk, hogy mindenkit sokkolt a hír március 13-án, hogy egyik napról a másikra digitális 

munkarendre kell átállnia minden oktatási intézménynek. Tanárnak, diáknak egyaránt nehéz volt 

elképzelnie, hogyan sikerülhet ez.” 

http://vajdaevang.hu/index.php/2012-09-26-06-22-45/esemenyek/1784-digitalis-atallas-a-vajdaban 

Emellett sajnos az írásbeli érettségin történt egy szabálytalanság, amelynek során a felügyelő kolléga 

nem megfelelően látta el felügyelő tanári feladatait, ezért írásbeli figyelmeztetésben részesült. 
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Összegzés, értékelés, a következő nevelési év fő feladatainak meghatározása  

(rövid, pár mondatos beszámoló) 

A tanév végén a szaktanároktól, osztályfőnököktől és munkaközösség vezetőktől kért beszámolókban 

feltett kérdésre, mely a következő nevelési év fő feladatának meghatározásáról szólt, az alábbi 

válaszok születtek.  

A vezetőség által fő feladatoknak megjelölt területek: 

 Felkészülés a digitális oktatás új szakaszára 

 Új vezetői munkamegosztás kialakítása 

 Belső ellenőrzés erősítése 

 Gazdasági vezető pozíció stabilizálása 

A munkaközösség vezetők beszámolóiból: 

 Emelt szintű érettségik számának növelése 

 Emelt szintű érettségire való felkészítés eredményességének fokozása 

 Az új helyi tanterv bevezetése 

 A tehetséggondozó programok (ntp, kutatóiskola) végrehajtása, a „csúsztatott” pályázatok 

lezárása,  

 Az Acorncamp hittan tábor megvalósítása a jövő tanévben 

 Az elmaradt osztálykirándulások pótlása 

 A digitális oktatás alatt szerzett ismeretek bevezetése a hagyományos oktatásba 

 A természettudományos gyakorlatok megszervezése 

 Öveges labor működtetése 

Iskolalelkész szerint: 

 Az egyházi jelleg erősítése, a mostani 9. Évfolyam stabilabb beágyazása az iskola szellemi 

életébe, illetve az új 9. Évfolyam hagyományátvétele (mind lelki és mind szellemi téren). 

Szaktanári beszámolókból: 

 Kiemelten odafigyelni a tehetséggondozásra és a differenciálásra 

 Digitális oktatási stratégia kidolgozása, helyi továbbképzések tartása 

 A helyi tanterv kimeneti követelményekhez (érettségi vizsgakövetelmények) igazítása 
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 Visszaszokni a megszokott kerékvágásba, a normál oktatási rendhez 

 Bepótolni az online oktatásban felhalmozott lemaradást 

 Elérni, hogy a gyerekek „átgondoltan” válasszanak emelt szintű érettségi tárgyat és arra 

készüljenek 

 Komolyabban venni a szaktanári figyelmeztetéseket, több osztályközösséget erősítő „óra” az 

elszigeteltség ellen. 

 Határidők pontosabb betartása 

 A pályaorientáció előtérbe helyezése már alsóbb éveseknél, pszichológus vagy 

pályaorientációs szakember segítségének igénybe vétele. 

 A nyelvvizsgák számának növelése 

A fentiek alapján az új tanév előkészítésekor a munkatervben fogjuk meghatározni a főbb feladatokat, 

augusztusban. 

Néhány az intézmény erősségei közül 

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 

 Büszkék vagyunk rá, hogy minden évben ki tudjuk adni az adott tanév eseményeit, a 

versenyeket, eredményeket tartalmazó évkönyvünket, melyet a tanévzárón minden tanuló 

megkap a bizonyítványa mellé. http://vajdaevang.hu/index.php/2012-09-26-06-22-45/esemenyek/1802-

megjelent-a-vajda-evkonyv 
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