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Éves beszámoló 

2020/2021. évi tanév 

VAJDA PÉTER EVANGÉLIKUS GIMNÁZIUM 

SZARVAS 

 

 

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

 

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

 

Együttműködését, segítségét előre is köszönjük! 

 

COVID19 világjárvány kezelése az intézményben 

(rövid, pár mondatos beszámoló) 

Események, intézkedések leírása 

A tavaszi időszak tapasztalatai alapján a nyár folyamán igyekeztünk felkészülni a járvány újabb 

időszakára. Ennek keretében: 

 Intézményi regisztrációt végeztünk GSuite rendszerben. 

 Minden dolgozónak és tanulónak intézményi email címet készítettünk. 

 Szeptember 10-ig létrehozásra kerültek a Google Classroom tantermek. 

 Belső továbbképzés a tavaszi tapasztalatok alapján GC használatáról a kollégáknak. 

 Kézfertőtlenítők beszerelése 

 Elkészítettük az intézmény Járványügyi Intézkedési Tervét (08.31.) 

http://www.vajdaevang.hu/doksik/digitalis/jarvanyugyiintezkedes_vajda.pdf  
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 Járványügyi szabályok betartására megerősített ügyelet szervezése 

 1.sz. kiegészítés elfogadása: Hőmérsékletmérés, testnevelés foglalkozások (09.21.) 

http://www.vajdaevang.hu/doksik/korona/kiegeszites0921.pdf  

 Egy osztályunk karanténba került, ennek kapcsán a hibrid oktatás tesztelése. 

 2.sz. kiegészítés: Maszkviselés, digitális tanrend, egyéni kérelmek részletes szabályozása 

(10.05.) http://www.vajdaevang.hu/doksik/korona/2kieg_intezkedes.pdf  

 3.sz. kiegészítés: Jelenléti foglalkozások szervezésének pontos szabályai (11.12.) 

http://www.vajdaevang.hu/doksik/korona/3kieg_intezkedes.pdf  

 Átállás digitális tanrendre: 

o Kapcsolattartás a kollégákkal (heti email, GC csoport, online értekezletek) 

o Kapcsolattartás kiépítése a kollégák és a diákok között 

o Heti jelszőrendszer működtetése 

o Vezetői ellenőrzés formáinak átalakítása 

 Munkarend átalakítása (Vezetői és technikai dolgozók számára.) 

 Pedagógus oltási kampányban csaknem teljes létszámmal vettünk részt. 

 A visszaállás jelenléti munkarendbe 

Tapasztalatok, intézményi fejlesztések 

A digitális munkarend intézményünkben viszonylag zökkenőmentesen működött: 

 Szükség volt az iskolai informatikai eszközökre, elsősorban a pedagógusok esetében. Még egy 

tanévet nem tudunk „saját” eszközökkel végig vinni. Erre valamilyen rendszerben fel kell 

készülnünk, amihez remélhetőleg külső anyagi segítséget is kaphatunk állami vagy fenntartói 

forrásból. 

 A tanítás hatékonysága messze elmaradt a jelenléti oktatáshoz képest, hogy mennyire, az a 

következő években válik egyértelművé. 

 Jelentős mentális problémákat okozott egyéni és közösségi szempontból is. 

 Voltak azért olyan tanulók, akik hatékonyabbnak ítélték így saját munkájukat. 

A visszatérés után tanulói és szülői kérdőívet töltöttünk ki, amelyet 281 (83%) tanuló és 107 szülő 

töltött ki. Az első áttekintést a tanévzáró értekezleten elvégeztük, részletes kiértékelés folyamatban 

van. 
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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 27/2020. (VIII. 11.) EMMI rendelete a 

2020/2021. tanév rendjéről határozza meg.  

Ennek alapján: 

A 2020/2021. tanévben a tanítási év első tanítási napja 2020. szeptember 1. (kedd) és utolsó tanítási 

napja 2021. június 15. (kedd). 

Tanítási napok száma 178 

Első félév vége: 2021. január 22. (péntek) 

A középiskola befejező évfolyamán az utolsó tanítási nap: 2021. április 30. (péntek) 

Tanítás nélküli munkanapok  

 2021. május 3. (hétfő) – érettségi  

 2021. május 4. (kedd) – érettségi 

 2021. május 5. (szerda) – érettségi 

 2021. május 6. (csütörtök) – érettségi 

 2021. május 7. (péntek) – érettségi 

 2021. június 14. (hétfő) – diáknap 

 2021. június 15. (kedd) – pályaorientációs nap 
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Tanítási szünetek 

 Őszi szünet Téli szünet Tavaszi szünet 

Szünet előtti utolsó 

tanítási nap 

2020. október 22. 

(csütörtök) 

2020. december 18. 

(péntek) 

2021. március 31. 

(szerda) 

Szünet utáni első 

tanítási nap 

2020. november 2. 

(hétfő) 

2021. január 4. 

(hétfő) 

2021. április 7. 

(szerda) 

 

Ünnepek: 

2020. október 6. (kedd) Aradi vértanúk emléknapja (11.A) 

2020. október 23. (péntek) Nemzeti ünnep (10.A) 

2020. október 31. (szombat) Reformáció napja  

2020. november 1. (vasárnap) Mindenszentek 

2020. december 25-26.  

(péntek-szombat) 

Karácsony 

2021. január 1. (péntek) Újév 

2021. január 6. (szerda) Vízkereszt 

2021. február 25. (csütörtök) Kommunista diktatúrák áldozatainak emléknapja 

(11.B) 

2021. március 15. (hétfő) Nemzeti ünnep (10.B) 

2021. április 4-5. (vasárnap-hétfő) Húsvét 

2021. április 16. (péntek) Holokauszt áldozatainak emléknapja (11.C) 

2021. május 1. (szombat) Munka ünnepe 

2021. május 23-24. Pünkösd 
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(vasárnap-hétfő) 

2021. június 4. (péntek) Nemzeti összetartozás napja (10.C) 

 

Munkanap áthelyezések: 

 2020. december. 24. (csütörtök) pihenőnap 

Helyette: 2020. december 12. (szombat) munkanap – csütörtöki órarend 

A tanév kiemelt rendezvényei 

 Nyílt nap   – ELMARADT 

Ez a beiskolázás szempontjából fontos, kiemelt rendezvényünk is sajnos a járványügyi helyzet miatt 

nem került megrendezésre. Már eleve másképpen terveztük a lebonyolítást, megfelelve az aktuálisan 

érvényben lévő járványügyi szabályoknak, kisebb csoportokra bontva az érdeklődőket. A helyi 

iskolákkal egy-egy napra terveztünk nyílt napot, és további egy napon a vidékről érkező szülők és 

diákok számára. 

Tervezett beosztás: 

2020. november 10. Benka Gyula Evangélikus Iskola 

2020. november 12. Gál Ferenc Gyakorló Általános Iskola 

2020. november 17. Szlovák Általános Iskola 

2020. november 19. városon kívüli intézmények. 

A tervezett időpontok nem valósulhattak meg, mert 2020. november 11-től ismét tantermen kívüli, 

digitális munkarendben folytattuk a tanévet.  

 Szalagavató 

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

tanévben sajnos minden másképp alakult, mint hagyományosan. Nem a szokott időben, nem a szokott 

helyen és nem a szokott formában, de ragaszkodtunk a szalagavatóhoz. 2021. február 19-én délután 
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három részletben tartottuk meg végzőseink számára az Útmutató istentiszteletet, melynek keretében 

feltűztük a tizenkettedikeseknek a gimnáziumi évek végét jelképező szalagokat is. 

http://vajdaevang.hu/index.php/2012-09-26-06-22-45/esemenyek/1907-utmutato-istentisztelet-

szalagtuzessel 

 

 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 tantermen kívüli munkarend novemberi bevezetése előtt még a hagyományos jelenléti formában 

tudtuk megszervezni a nyelvi projekthetünket. A digitális oktatás időszaka alatt, kicsit megtörve a 

monotonitást a reál projekthét kihívásaival kellett a diákoknak szembenézniük. A humán hét sajnos 

elmaradt. 

Néhány momentum a projekthetek programjából: 

Nyelvi hét:   2020. november 2-6.  

http://vajdaevang.hu/index.php/2012-09-26-06-22-45/esemenyek/1862-megujult-a-nyelvi-het 

https://www.newjsag.hu/2020/11/11/megujult-a-nyelvi-het/ 

 Vetélkedő az osztályok között 

 Garai László Idegen Nyelvi Verseny 

 Prezentációs nap 

 

Reál hét:  2020. február 15-20. 

https://www.newjsag.hu/2021/03/13/real-kethet/ 

https://www.evangelikus.hu/hireink/ifjusag/realkethet-realis-kihivasokkal-a-vajda-peter-evangelikus-

gimnaziumban 
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Néhány program: 

 Fizikai kísérletek a szabadban 

 Téli természetfotózás 

http://vajdaevang.hu/index.php/2012-09-26-06-22-45/esemenyek/1910-telbol-a-tavaszba  

 Közös mozgás a friss levegőn gyalog, futva, korcsolyán vagy kerékpáron 

 Növényi indikátorok gyűjtése 

http://vajdaevang.hu/index.php/2012-09-26-06-22-45/esemenyek/1922-novenyi-

indikatorok-vizsgalata  

 Közös tanulás kutyáinkkal 

 http://vajdaevang.hu/index.php/2012-09-26-06-22-45/esemenyek/1921-kutyasuli 

 Szarvas titkainak felfedezése – természettudományos emlékpontok a városban 

http://vajdaevang.hu/index.php/2012-09-26-06-22-45/esemenyek/1920-szarvas-titkai-

nyomaban 

 Természetvédelem, tavaszi tereprendezés 

 EU-s táblák nyomában 

http://vajdaevang.hu/index.php/2012-09-26-06-22-45/esemenyek/1926-eu-s-tablak-

nyomaban 

  

 

Humán hét:  2020. április 12-16.  – ELMARADT 

Tervezett program: 

 Dr. Nádor Jenő történelem verseny 

 Vajda Gála 

 Rendkívüli órák 

 

A témahetekre minden évben igyekszünk 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 kialakult helyzet miatt hagyományos értelemben vett előadásokról szó sem 

lehetett, de igyekeztünk iskolánkba „elhozni” volt diákjainkat, az online tér adta lehetőségeket 

felhasználva . Így pl a reál héten az egészségügyi felsőoktatásban tanuló volt diákjainkhoz fordultunk, 

hogy meséljenek nekünk arról, hogyan élték meg a koronavírus-járvány elleni védekezésben végzett 

munkát, mit csináltak, mi volt a feladatuk. Így született meg a Nemrég voltam vajdás diák - covidos 

verzió. http://vajdaevang.hu/index.php/2012-09-26-06-22-45/esemenyek/1918-nemreg-voltam-

vajdas-diak-covidos-verzio  
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 Testvériskolai kapcsolatok 

Ebben a tanévben sajnos a testvériskolai programok teljesen szüneteltek a Covid járvány miatt. 

Kollégáink tartják a kapcsolatot az iskolákban lévő partnereikkel, de egyelőre nem tudunk tervezni 

semmilyen eseményt. 

A dévai testvériskolai programokhoz kapcsolódó pályázatok megvalósítása (Határtalanul, Rákóczi 

Szövetség) felfüggesztésre, 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.  

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. 

 https://www.youtube.com/watch?v=zWxJugJ5CX4&ab_channel=K%C3%B6r%C3%B6sTV-

AH%C3%ADrForr%C3%A1sa  

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

feldíszítettük az iskolát, megkapták a tarisznyát és a ballagtató diákok által készített kis ajándékok 

várták a ballagókat. http://www.vajdaevang.hu/index.php/galeria?id=1943  

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

kiosztása már személyesen és ünnepélyes keretek között történjen meg. Mindhárom osztály 

eredményhirdető értekezletét az Újtemplomban tartottuk, ahova együtt, az iskolazászlót követve, a 
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tanárok és szülők kíséretében vonultunk át a végzősökkel. Az istentiszteletet után az díjak átadása és 

az érettségibizonyítványok kiosztása következett.  

12.A: http://vajdaevang.hu/index.php/2012-09-26-06-22-45/esemenyek/1957-vegul-de-nem-utolso-

sorban-12-a  

12.B: http://vajdaevang.hu/index.php/2012-09-26-06-22-45/esemenyek/1952-megertek-a-12-b-s-

diakok-a-vajdaban 

12.C: http://vajdaevang.hu/index.php/2012-09-26-06-22-45/esemenyek/1955-a-12-c-sek-is-beertek  

Reméljük, hogy ezekkel az ünnepélyes alkalmakkal kicsit pótolni tudtuk az elmaradt ballagást. 

 Tanulmányi versenyek 

Az idei tanévben a versenyek jelentős része elmaradt, vagy online került megszervezésre. A digitális 

oktatás miatt a tanulókkal való személyes kapcsolattartás hiánya miatt, még a szokásosnál is 

nehezebben lehetett a tanulókat a versenyekre mozgósítani, motiválni. Az online versenyzés a 

tanulók, és a pedagógusok esetében is sokak számára nem annyira vonzó, mint a hagyományos 

formában megrendezett versenyek. 

Ennek ellenére több sikeres versenyen vagyunk túl. Ezeket a digitális oktatás alatt is összegeztük, és 

az iskolai évkönyvben megjelentettük. 

Néhány példa ezek közül: 

 Implom helyesírási verseny országos döntőbe jutott Juhász Gergő 9.C Felkészítő: 

Pécsváradi Antal 

 Fedorka SoseVolt Versnap országos döntő Kiss Virág 11.B, Mester Dóra 11.C. Ugrai 

Dániel 12.A, Felkészítő: Salka Zsuzsanna 

 Trianon 100 pályázat – Kalmár Vanda kategóriájában 1. hely (Felkészítő: Kituljak Eszter) 

http://www.vajdaevang.hu/index.php/2012-09-26-06-22-45/esemenyek/1936-trianon-

100  

 Novella író pályázat vakok és gyengénlátók számára: Majoros Eszter különdíj. 

http://www.vajdaevang.hu/index.php/2012-09-26-06-22-45/esemenyek/1844-az-en-

vilagom-mas-szemmel  
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 Számos rajz versenyre sikerült diákjainkat mozgósítani. Magyarok a Kárpát medencében 

Szabó Bernadett 12.C 5.hely, Kleofás Országos Rajzverseny Kohut Gyöngy 1.hely, Szabó 

Bernadett különdíj. Felkészítő: Murányi Viktória 

http://www.vajdaevang.hu/index.php/2012-09-26-06-22-45/esemenyek/1887-tulipanos-

ladak-napjainkban  

 Kémia OKTV országos 10. Egri Gergő 12.B Felkészítő: Borzovánné Burai Julianna, Dr. 

Mészárosné Verók Mária 

 Biológia OKTV országos 20. hely Tóth Armand 12.B. Felkészítő: Kéri Bernadett 

http://www.vajdaevang.hu/index.php/2012-09-26-06-22-45/versenyek/1935-kemia-es-

biologia-oktv-eredmenyek  

 Röplabda U-19. Magyar bajnokság 1. helyen végzett csapat tagjai: Radics Attila 12.C, 

Mulholland Alexander 12.B, Kiss Márton 11.B 

 Kajak-kenu Ifjúsági Európabajnokság K4-500m 3. hely Keller Gergő 10.C 

https://www.newjsag.hu/2021/06/28/poznan-keller-gergo-junior-europa-bajnoki-

bronzermes/  

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. 

A szülői értekezletek 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.  

Minden héten hétfőn szűk vezetői értekezletre kerül sor (igazgató, helyettesek, gazdaságvezető) a heti 

feladatok pontosítása, egyeztetése céljából. 

A tanév előzetesen tervezett alkalmai: 

 Augusztus: 

o 08.24. – Alakuló értekezlet – Tanévkezdési feladatok 
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o 08. 24-25. – Munkaközösségek alakuló értekezletei 

o 08.31. – Munkaértekezlet (Járványügyi intézkedések, digitális átállás előkészítése)  

o 08.31. – Vezetői értekezlet (munkaterv előkészítése) 

 Szeptember: 

o 09. 07. – Tanévnyitó értekezlet – Munkaterv elfogadása, aktualitások 

o 09.21. – Vezetői értekezlet – tanév eleji feladatok, digitális átállás előkészítése 

 Október: 

o 10.05. – Munkaértekezlet: Járványügyi intézkedések, őszi érettségi vizsga 

 November: 

o 11.02. – Őszi nevelési értekezlet – Digitális oktatás: egységes szempontok, szabályok, 

online órák megtartásának rendje, ellenőrzés szabályai, kapcsolattartás rendszere 

o 11.10. – Rendkívüli munkaértekezlet: Digitális munkarendre való átállás  

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

feladatokról heti rendszerességgel érkezett igazgatói köremail, az értekezleteket a Google Classroom 

felületen létrehozott Pedagógus Tanteremben tartottuk. 

 December: 

o 12.07. – Munkaértekezlet: Őszi érettségi vizsga értékelése, digitális oktatás során 

felmerült problémák kezelése 

 Január: 

o 01.04. – Munkaértekezlet: Online óralátogatások, szaktanári jelentések értékelése, 

félévzárás előkészítése 

o 01.22. – Osztályozó értekezlet, aktualitások 

 Február: 

o 02.08. – Féléves értekezlet – az első félév munkájának értékelése 

 Március: 

o 03.01.Munkaértekezlet: Aktuális feladatok 

o 03.29. Vezetői értekezlet 

 Április: 
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o 04.012. Munkaértekezlet: Érettségi szervezési feladatok, végzősök díjazásra jelölése, 

ballagási film előkészítése, aktualitások 

o 04.28. Osztályozó értekezlet 

Ettől az időponttól ismét jelenléti formában kerültek megrendezésre az értekezletek az aktuális 

járványügyi szabályoknak megfelelően. 

 Május: 

o 05.10. Vezetői értekezlet: visszatérés a jelenléti oktatásra 

o 05.31. Munkaértekezlet: tanévzárás előkészítése 

 Június: 

o 06.11. – Osztályozó értekezlet, évvégi feladatok 

o 06. 17-21. – Munkaközösségi megbeszélések 

o 06.28. – Nevelési értekezlet: Az új NAT szerinti vizsgakövetelmények, vizsgaszabályok 

változásai, digitális kultúrához kapcsolódó követelmények megjelenése az egyes 

tantárgyakban az új NAT-ban 

o 06.30. – Tanévzáró értekezlet: a 2020-2021-es tanév munkájának értékelése 

 

Pedagógusok előmeneteli rendszerével kapcsolatos események, eredmények 

(Munkatervi szempont) 

A korábbi években sok sikeres minősítésen estünk túl. 18 fő Ped, II. kategóriába került. Ebben a 

tanévben az ősz folyamán egy kolléga töltötte fel portfólióját. Németh Judit – angol nyelv – 

minősítése 2021.02.12-én sikeresen lezajlott. 

Három szakvizsgával rendelkező kolléga mester portfóliót töltött fel, fejlesztő innovátori profillal. 

Dr. Laukóné Adamik Edit sikeres védése 2021.02.25-én, Hortobágyiné Csizmadia Edináé 

2021.02.26-án megtörtént. Kitajkáné Szántai Mária a következő tanévre, 2021.10.07-ére kapott 

időpontot. Mindhárom kolléga igénybe vette a felkészülés során az EPSZTI munkatársa, 

Dr Halász Miklósné segítségét. 

Idén hárman jelentkeztek Ped.II. fokozatra: Bánfi Andrásné angol, Dr. Bondorné Kondor Edit német 

nyelvből, Kéri Bernadett biológiából szeretne portfóliót írni.  
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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 23 fő  

Részmunkaidős 5 fő 

Óraadó: 4 fő 

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

laborvezető). 

Technikai dolgozók száma: 10 fő: gazdaságvezető, 2 gazdasági adminisztrátor, portás, 2 karbantartó, 

4 takarító. 

A pedagógus dolgozók felekezet szerinti megoszlása: 

  

Evangélikus ; 8

Református; 8

Katolikus; 14

Egyéb; 1

Felekezeten kívüli; 3

A pedagógusok felekezetek szerinti megoszlása
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Személyi változások a beszámoló által érintett időszakban 

Ebben a tanévben nem volt nagy mozgás a tantestületben. 

 Egy korábban óraadói státuszban lévő, nyugdíj mellett dolgozó kolléganőt szeptembertől fél 

állásban alkalmazunk tovább. 

 Az evangélikus hittan tanítására óraadóként kezdte a tanévet Győri Veronika, nagyszénási 

lelkész, aki a digitális oktatás novemberi bevezetése után nem vállalta tovább a munkát. Azóta 

helyettesítéssel és csoportösszevonásokkal oldjuk meg az óráit, melyben kiemelt szerepet 

vállal Zahorecz Pál iskolalelkészünk. 

Az idei tanév zárásakor fontos személyi változás, hogy Mészáros Tünde igazgatóhelyettes nyugdíjba 

vonul. Köszönjük a több éven át végzett áldozatos munkáját. Feladatát a jövő tanévtől Dr. Laukóné 

Adamik Edit veszi át. 

A nem pedagógus kollégák között két változás is történt. Iskolatitkárunk gyermeket vár és 

egészségügyi problémái miatt áprilistól nem tudja ellátni a feladatait. Őt belső átszervezéssel 

helyettesítjük, a korábban gazdasági ügyintézőként dolgozó kolléganőnk vette át feladatait. 

Ugyancsak áprilistól alkalmazunk az eddigi karbantartónk mellett egy másik munkatársat is. 

Szakos ellátottság alakulása 

A tanítási órákat szakszerűen el tudjuk látni.  

A nyugdíjas óraadónk mellett (angol) 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 továbbra 

is számítunk a jövőben. 

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

Az új biológia szakos kollégát kémia szakon beiskoláztuk és a tanév elején megkezdte tanulmányait. 

Fizikus kollégánk pedagógus végzettségének megszerzése folyamatban van. Utóbbi két pedagógussal 

tanulmányi szerződést kötöttünk. 
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Az evangélikus hittan tanításához is külső segítséget kellett igénybe vennünk, ami nem járt teljes 

sikerrel és november óta iskolalelkészünk (a digitális oktatás időszaka alatt az evangélikus hitoktató 

kollégával megosztva, majd a jelenléti oktatásra visszatérve egyedül) látta el az órákat. 

A tanulási nehézséggel küzdő tanulók megnövekedett létszáma miatt a jövő tanévben szükséges lesz 

egy fejlesztő pedagógus felvételére, így intézményen belül megoldódna a fejlesztés. 

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, belső képzések (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. 

A kialakult járványügyi helyzet miatt a továbbképzések szinte kizárólag online formában kerültek 

megszervezésre. Ennek következtében, valamint az új, aktuális szakmai ismeretek megszerzése 

céljából pedagógusaink az idei évben a szokásosnál is több továbbképzésen vettek részt. Be kell 

vallanunk, hogy ezek szakmai színvonala, és hasznosíthatósága igen tág keretek között mozgott. 

Új diploma megszerzésére irányuló képzésben két kollégánk vesz részt az iskola támogatásával: 

 Nits István Nyíregyházi Egyetem, kémiatanár-természettudományi gyakorlatok (LM-TM-KEA) 

 Földi Zsolt Gál Ferenc Egyetem hittanár-nevelőtanár MA 

MEE Országos Iroda Nevelési és Oktatási Osztálya az Evangélikus Digitalizációs Program részeként 

lehetőséget biztosított Adobe Photoshop, Adobe Illustrator és Adobe After Effects tanfolyamokba 

bekapcsolódásra. Ezt négy kolléga használta ki. 

A továbbképzések közül néhány kiemelve: 

 EPSZTI  által szervezett szakmai napok 
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 Pázmány Péter Katolikus Egyetem Katolikus Pedagógiai Intézet által szervezet szaktárgyi 

továbbképzések (matematika, fizika, informatika) 

 Békés Megyei Kormányhivatal érettségi elnöki felkészítő továbbképzés 

 Mozaik Kiadó által szervezett továbbképzések (digitális alkalmazások) 

 Puskin Intézet által szervezett orosz nyelvi továbbképzések 

A továbbképzések pontos, részletes felsorolását a munkaközösségi beszámolók tartalmazzák. 

 

Tárgyi feltételek (Munkatervi szempont)  

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

Épület állapota 

Az épület állapota 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 Magyarországi Evangélikus Egyháztól 2020-ban támogatást kaptunk a tornaterem bővítésére 50 

MFt értékben, 2021-ben az eszközfejlesztési támogatás keretében a régi tornaterem felújítására 

(padló, nyílászáró, fűtés korszerűsítés) további 11 MFt-ot. Az első összeggel elszámoltunk. A 

beruházás jelenleg zajlik, terveink szerint szeptemberre befejeződik. Ez nagy előrelépést jelent 

számunkra, mivel így a testnevelés órákat megnyugtató körülmények között tudjuk majd megtartani. 

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 digitális normatíva elszámolását határidőre megküldtük. Eredeti terveinket a járvány részben 

felülírta, így az alábbi beszerzésekre került sor (2,7 mFt) a tanév során ennek terhére: 

 9 teljes konfiguráció a számítógéptermek felújításához 

 25 db monitor 
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 20 db tablet rászoruló diákok számára, valamint a jelenléti oktatás során csoportos 

foglalkozásra 

 10 db digitalizáló tábla matematika tanárok részére 

 6 db USB mikrofon  

Az idei eszközfejlesztési támogatásból 2 mFt értékben: 

 20 db tablet vásárlására került sor. További informatikai eszközök beszerzése várható.  

 A megpályázott monitorokat az érettségi biztonságos lebonyolítása miatt hamarabb meg 

kellett vásárolni, és a DFT kapcsán elszámolásra kerültek. Emellett új problémaként merült 

fel, hogy a 2008-ban pályázati forrásból beszerzett EPSON kivetítők felújításra szorulnak, 

mert fényerejük annyira lecsökkent, hogy tanításra alkalmatlanok. A gyártó jelezte, hogy a 

típus már nem elérhető, alkatrész utánpótlásra nincs mód, így kérjük majd az informatika 

eszközökön belüli átcsoportosítás lehetőségét. 

 A tanáriba tervezett multifunkcionális eszköz megvásárlására a nyáron kerül sor. 

Az eszközigények felmérésekor visszatérő kérés volt, hogy a tantestület tagjainak saját használatra 

laptopot tudjunk biztosítani. Jelenleg néhány speciális munkakörben dolgozó kolléga használ állandó 

eszközt, illetve néhányan pályázati keretből kaptak. (pl. ERASMUS) A digitális oktatás során sokan 

saját eszközüket használták, amelyek nagy mértékben amortizálódtak, még egy ilyen évet nem tudnak 

teljesíteni. Véleményem szerint minden lehető fórumon hangsúlyozni kell, hogy amennyiben újabb 

digitális átállásra kerül sor, a pedagógusok eszközellátását központi keretből lenne szükséges 

megoldani. 

A nyár folyamán a tornatermi és a rajz szertárba polcrendszerek kerülnek beépítésre, valamint az 

Öveges laborba, rajz szaktanterembe fogyóeszközök kerülnek pótlásra. 

A tavaly 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. Ez már két éve 

húzódó probléma, amit a világjárvány alatt nem állt szándékunkban tovább fokozni, de előbb-utóbb 

megoldást kell rá találnunk. Elképzelhető, hogy fenntartói segítségre lesz szükségünk ehhez. A 

selejtezésre szánt eszközök átmeneti elhelyezésében az Újtemplomi gyülekezet volt segítségünkre, 

amit ezúton is köszönünk nekik. 
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Működtetési igények a beszámolási időszakra vonatkozóan 

A hatékony és biztonságos működésért mindent megteszünk. 2020-ban sor került a műszaki 

rendszerek: érintés-, erősáram, villámvédelem felülvizsgálatára. Ezen belül a folyosókon lévő 

biztonsági világítás is felújításra kerül. 

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

A kézfertőtlenítő berendezéseket saját költségvetésből megvásároltuk. Így biztonságosan tudtuk 

üzemelni az iskolát. 

Az szükséges fertőtlenítőszereket központi forrásból is kaptuk, így még jelenleg is vannak tartalékok. 

Itt szeretnénk megköszönni a békéscsabai gimnázium vezetésének, hogy az intézmény számára ezeket 

a kormányhivatalban átvette, és minden esetben továbbította. 

A fenntartótól kapott normatív támogatások az intézmény biztonságos, zavartalan működését 

lehetővé teszik. 

Fejlesztési tervek időarányos megvalósulása 

A beruházási pályázat támogatásával tervezett tornaterem bővítés jelenleg zajlik, a 75%-os 

készültségi állapoton túl vagyunk. Ez a tervezetthez képest kissé csúszásban van, mivel eredetileg 

június 30-ig le szerettük volna zárni a munkálatokat. Párhuzamosan zajlik a régi tornaterem felújítása. 

Mindkét fejlesztéssel 2021. szeptemberére reményeink szerint elkészülhetünk. 

Ősszel zajlik majd a tornateremhez kapcsolódó parkolóbővítés, ami már nem befolyásolja a tanítási 

órákat. 

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. Sajnos a kialakult járványhelyzet miatt új 

pályázatok beadására alig volt lehetőség, a folyamatban lévő pályázatok megvalósítása is 

felfüggesztésre, halasztásra került. 
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A tanév során két támogató szervezetünk, a Szarvasi Vajda Péter Alapítvány és a Szarvasi Vajdás 

Öregdiákok Baráti Köre rendszeres támogatója volt iskolánknak, az ő segítségüket leginkább a tanév 

végi jutalmazásokra és a kiemelkedő tanulók díjazására  fordítottuk.  

 

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 2019-2020-as tanévet 342 fős létszámmal zártuk. Az 92 fő végzős tanuló távozása után 94 fő 

iratkozott a 9. évfolyamos osztályokba. Nyáron 1 tanuló nem tudta teljesíteni a javító vizsga 

követelményeit, ezért kiiratkozott, egy 12. évfolyamos tanuló pedig a sikeres javítóvizsga után 

távozott az intézményből. 

Így a tanévet 341 fős létszámmal kezdtük. 

Valamennyi diákunk hitoktatásban részesül, amelynek felekezeti megoszlása az alábbiak szerint 

alakult: 

 

Idén 73 végzős diák zárta tanulmányait, és a 9. évfolyamra 85 fő iratkozott be. 

evangélikus; 250; 
74%

katolikus; 62; 
18%

református; 28; 
8%

HITOKTATÁS FELEKEZETI MEGOSZLÁSA
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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 

31 19 8 1 26 

Választott 

hittan 

55 18 12 - - 

 

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

lemorzsolódás helyzete 

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

Így a tanévet 341 fős létszámmal kezdtük. A tanév közbeni mozgásoknak köszönhetően 

(9. évfolyamra 2 tanuló jött, 1 távozott, a 11. évfolyamról 2 tanuló távozott) a tanév végi záró 

létszámunk 340 fő. 

3 tanuló távozott, ebből  

 1 fő másik intézménybe távozott, tanulási nehézségek miatt, 

 2 fő sikertelen javítóvizsga után nem kezdte meg az évismétlést, hanem kiiratkozott az 

intézményből (nem tanköteles korú tanulók) 

2 fő érkezett a 9. évfolyamra  

 1 fő másik intézményből érkezett, 

 1 fő külföldről hazatelepülve iratkozott be hozzánk. 

Ezzel a tanév végi záró létszámunk 340 fő. 
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Lemorzsolódással veszélyeztetett tanuló: (törvényi feltételek alapján) 1 fő, végzős tanulóról van 

szó, akinek az átlaga 2,5 alatt volt. Ő a sikertelen matematika év végi eredménye miatt az augusztusi 

javítóvizsgáig még intézményünk létszámában marad. 

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

Bangócz Ágnes, a tanulási nehézséggel küzdő tanulókkal foglalkozó gyermek- és 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 kolléga is tájékoztatást kapott. Így az idei tanévben az alábbi 

létszámokkal dolgoztunk. 

SNI: 12 fő 

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

 1 fő hallássérült tanuló - – intézményen belül gyógyped. 

 8 fő súlyos tanulási zavar– intézményen belül gyógyped. 

 2 fő autizmus spektrum zavar– intézményen belül.  

BTM 8 fő (tanulási nehézség) 

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

 1 fő minden tantárgy helyesírása alól mentesség – intézményen belül 

 1fő minden tantárgy helyesírása alól mentesség – intézményen kívül 

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

 1 fő többletidő biztosítása (mentesség nélkül) - intézményen belül 

 1 fő komplex nyelvi terápia (mentesség nélkül) – intézményen belül 

Közülük öt tanuló végzős volt, akik a törvényben rögzített könnyítésekkel sikeres érettségi vizsgát 

tettek. 

 2 fő a helyesírás értékelés alól felmentést kapott 

 1 fő matematika helyett evangélikus hittanból tett vizsgát 

 1 fő idegen nyelv helyett evangélikus hittanból tett vizsgát 

 1 fő, a látássérült tanuló minden tantárgyból szóbeli vizsgát tett 
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Egyéni munkarendben teljesítő tanulónk nincs. 

Nyilvántartott HH tanuló 4 fő, HHH tanuló nincs intézményünkben. 

Továbbtanulás, iskolába lépés (többcélúaknál intézményen belüli továbbhaladás) 

 

Tavaly júniusban 92 végzős diákunk közül 60 fő nyert felvételt felsőoktatási intézménybe (65,2%), 

13 fő OKJ-s képzést választott, 8 tanuló dolgozni kezdett, 1 tanulóról pedig nincs információnk. 

A felvételi eredmények megoszlása 

Felsőoktatási 

Intézmény 
Felvett létszám Képzés típus Felvett létszám 

SZTE 22 Gazdasági 17 

BGE 7 Műszaki/informatikai 13 

BME 6 Pedagógus 11 

DE 4 Orvos/egészségügy 7 

TE 3 Testnevelés/sport 3 

ELTE 3 Bölcsész 2 

GFF 3 Természettudomány 2 

SOTE 3 Egyéb 5 

NJE 2   

Egyéb 7   

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.  

Fegyelmi eljárások 

A tanév során fegyelmi eljárás nem volt. A kialakult helyzetben a dicséretek száma is messze elmarad 

a korábbi tanévekhez képest, amihez hozzájárult az iskolai, városi rendezvények és a tanulmányi 
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versenyek elmaradása. Lehet, hogy az online időszak alatt erre jobban oda kellett volna figyelnünk és 

a nem szokványos helyzethez igazítani a dicséretek rendszerét.  

Mulasztott órák, napok 

2020-2021-es tanév: 16 392 óra (48,21 óra/fő) Ebből igazolatlan 162 óra (0,99%) 

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%) 

A minden tanévben megfogalmazott célt, miszerint csökkenteni szeretnénk a hiányzások számát, 

sikerült elérnünk, bár ez a digitális oktatásnak tudható be. Az igazolatlan órák alacsony aránya azt 

mutatja, hogy a diákok a tantermen kívüli oktatás alatt is szinte minden esetben igazolták a hiányzást. 

Legkevesebb egy főre jutó hiányzása van: 12.C(37,91), 12.A(38,36), 10.B(38,57) 

Legtöbb egy főre jutó hiányzása van: 11.A(67,14), 10.A(64,33), 11.C(55,33) 

Munkaközösségek programjának teljesítése 

Humán munkaközösség (Molnár Béla) 

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

Személyi változás nincs ebben a tanévben, 

„A munkaközösség kizökkent a megszokott menetből, de az iskolai műsorok, megemlékezések 

megszervezése így sem maradt el. A diákok a körülmények figyelembevételével éltek a versenyeken 

indulás lehetőségével, ahol szép eredmények (is) születtek, a rajz pályázatokon hasonlóképpen. 

Fontos hogy ez transzparens munka volt (iskolai honlap). A pandémia árnyékában még két budapesti 

tanulmányi kirándulást megvalósítottunk. http://www.vajdaevang.hu/index.php/2012-09-26-06-22-

45/esemenyek/1843-ismet-budapesten  

Az áprilisra tervezett Humán – hét megszervezésére esély sem volt.” 
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Reál munkaközösség (Kituljak Eszter) 

Létszám: reál tárgyakat (matematika, fizika, kémia, biológia, informatika, digitális kultúra, földrajz) 

tanító szaktanárok és testnevelő tanárok, valamint 1 fő informatika óraadó – összesen 17 fő  

A munkaközösség munkáját ebben a tanévben két belső munkatárs is segítette informatika órák, és a 

digitális kultúra tantárgyon belül bevezetett gépírás órák megtartásával. Egy nyugdíjas kollégánk 

óraadóból visszatért félállású munkatársnak, valamint programozás, és testnevelés órákra óraadókkal 

is dolgoztunk. 

„A munkaközösség idén is, a rendkívüli helyzet ellenére is mindent megtett, hogy a tudást átadja a 

diákságnak, ill. a tudás ellenőrzésére különböző megoldásokat kerestünk.  

A november óta tartó digitális oktatásban a Reál-hét online megszervezése nagy siker volt. A 

tanulókat kizökkentette a többhónapos bezártságból. Közben pár dolgot átgondoltunk, lehet 

legközelebb máshogy csinálnánk (ha hamarabb kezdjük), de összességében jó volt. 

Az érettségi eredmények az év végi eredményekhez hasonlóak; talán több javítás mutatható ki és kevés 

a rontás.” 

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 

„Minden nehézség ellenére rendben lezajlott a tanév, a tervezett anyagban sehol nem keletkezett 

akkora csúszás, amit ne tudnánk behozni. A gólyatáborban tevékenyen részt vettünk, a nyelvi 

projekthetet pedig még jelenléti oktatásban újítottuk meg változatos programokkal. Sokan tettek 

előrehozott érettségit mindkét vizsgaidőszakban, nőtt az emelt szintű vizsgák és a nyelvvizsgák száma. 

Ezekre a felkészítés folyamatos volt a digitális oktatásban is. A fókusz továbbra is a nyelvvizsgákon 

van.” 

Nevelési munkaközösség (Dr. Laukóné Adamik Edit) 

Létszám: 12 osztályfőnök, hitoktatók és az iskolalelkész, ifjúságvédelmi felelős – összesen 16 fő és 

külső tagként a védőnő 
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„A 2020/2021-es tanév kezdetekor a nevelési munkaközösség éves tervét a gimnáziumi hagyományos 

menetrend szerint állította össze, azonban mindössze 2 hónapot sikerült teljesíteni ebből a pandémia 

miatt.  

Az augusztusi gólyatábor volt az első program, amelyet a korábbiakhoz hasonlóan sikerült 

megrendezni, lebonyolításában az osztályfőnököknek, különösen a kilencedikeseknek nagy szerepe 

volt. Az első lépés ez a közösségépítésben, nagy szerepe van a zökkenőmentes iskolakezdés miatt is, 

hiszen közben nem csak egymást, hanem az intézményt is megismerik gólyáink. 

A gyíkavató előkészítésekor már voltak kétségeink, de szerencsére a megfelelő járványügyi szabályok 

betartása mellett ez is megvalósulhatott októberben.  

A halottak napját megelőző sírgondozásra is sor került még. 

November 11-től azonban áttértünk az online munkarendre, így megváltozott az osztályfőnökök 

feladata is. Nagyon nagy felelősség hárult rájuk az osztályközösségek megtartásában, erősítésében. 

Minden hétfőn a 2. órában tartott online osztályfőnöki órán az előző hét szaktanári jelentései alapján 

egyeztettek a tanulókkal, igazolták a mulasztásokat, illetve próbálták ösztönözni azokat a tanulókat, 

akik nem vettek részt a tanítási órákon, vagy nem küldték a feladatokat. Ez a munka sikeresnek 

mondható, ugyanis minden diákunk sikeres év végi bizonyítványt kapott, lemorzsolódás nem történt.” 

Intézményen kívüli rendezvények szervezése, azokon való részvétel 

A tanév során intézményen kívüli rendezvényeken a tanév első és utolsó két hónapjában volt mód 

részt venni, már akkor is korlátozott számban és létszámmal: 

 Budapesti kirándulások az „NTP-KNI-19-0044 - Történelmünk, ahogy még nem láttad” pályázat 

keretében (2020.10.01. és 10.15.) 

 Nemzeti Művelődési Intézet átadása, Lakitelek, 2020. október 3. 

 Október 6-i városi megemlékezés, 2020. október 6. 

 Október 23-i megemlékezés a Rákóczi Szövetség szervezésében (online) 

 Nemzeti összetartozás napja városi megemlékezés, 2021. június 4. 

 9. évfolyamosok 3 alkalommal sárkányhajózáson vettek részt júniusban a helyi egyesülettel 

közös szervezésben 

 Június folyamán a városi strandröplabda pályán felkészülési torna szervezése vidéki csapatok 

részvételével http://www.vajdaevang.hu/index.php/2012-09-26-06-22-45/sport/1950-valami-ujra-

beindult  
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 Hartman-díj átadó ünnepség Budapest (2021.06.24.) 

A tanév jelentős részében csak online megjelenésre volt lehetőség. Ezek közül több konferencián, 

szakmai napon, továbbképzésen, online kulturális eseményen vettünk részt.  

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 Békés Megyei Rendőrkapitánysággal korábban kötött megállapodás értelmében folytatódik 

az Iskolai Bűnmegelőzési Tanácsadói program. Ennek értelmében egy szakember az iskolában állt 

rendelkezésre heti 5 órában, amelynek keretében osztályfőnöki és egyéb órákon tartott előadást a 

tanulóknak. 

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. 

Sajnos, a vírushelyzet miatt az idei tanévben kevés alkalmat tudtunk megtartani a fent említettekből, 

de a kapcsolattartás folyamatos maradt. Ifjúságvédelmi felelősünk rendszeresen beszélt telefonon az 

iskolai szociális munkással és kért-kapott tanácsot, segítséget, amikor szükséges volt. A rendőrség 

támogatását pedig különböző tájékoztató brossúrák, szórólapok formájában kaptuk meg. 

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

A tanév során egy rögzített tanuló baleset történt, testnevelés órán. Egy fiú tanuló kosárlabdázás 

közben rosszul lépett és elesett, kezével megtámasztotta magát és az alkarja megrepedt. 

Tanév elején a tanulók balesetvédelmi oktatáson vesznek részt, amit év közben többször szükséges 

lenne felidézni. Fokozottan ügyelni kell a fegyelmezett munkára. Mivel eddig a testnevelés órák egy 
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része a folyosón, nem megfelelő körülmények között került lebonyolításra, ez külön gondot okozott. 

Reményeink szerint a folyamatban lévő tornaterem bővítés megoldja ezt a problémát is. 

Diákönkormányzat tevékenységének értékelése 

2020. szeptember 1-én a Vajda Péter Evangélikus Gimnázium 12 osztályának 2-2 fő képviselője 

megtartotta alakuló gyűlését, melyen megválasztotta a diáktanács elnökét Orovecz Odett 12.C 

osztályos tanuló személyében. Ezután a DÖK elfogadta az előző évi kiadások beszámolóját és az éves 

munkatervet. 

Programok:  

• Augusztus 26-28. között 3 napos Gólyatábort szervezett iskolánk a 9. évfolyamos diákok 

számára, melyben a DÖK képviselői is részt vettek. Pénteken a 12. évfolyamos diákok játékos 

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

45/esemenyek/1817-szarnyaikat-probalgattak-golyaink-az-iskola-golyataboraban  

• Október 16-án, péntek délelőtt került megrendezésre a Gyíkavató, a kilencedik évfolyamos 

diákok felavatása. A tornateremben sajnos csak a végzősök várták az ifjakat, a többi osztály online 

közvetítéssel követhette nyomon az eseményeket tantermeikből. A kilencedikesek egymás után 

bemutatták erre a napra írt indulóikat, különböző technikával megalkotott zászlóikat, majd 

előadták a három perces zenei egyvelegre táncos produkciójukat. Mindezek után térdre 

ereszkedve elmondták az esküt, mellyel teljes értékű vajdás diákokká váltak. 

http://vajdaevang.hu/index.php/2012-09-26-06-22-45/esemenyek/1845-gyikavato-a-vajdaban-2  

A gyíkavató volt az utolsó esemény, amelynek személyes megtartására lehetőség volt, hiszen ezután 

nem sokkal digitális oktatási rendbe kényszerültünk és a diákönkormányzat tevékenysége is háttérbe 

szorult. 

Tanórán (óvodai nevelésen) kívüli programok, szabadidős tevékenységek 

Iskolánkban hagyományosan sok ilyen programot szervezünk. Ebben a tanévben is hozzáfogtunk a 

szervezéshez, októbertől indulnak a rendszeres szakköri foglalkozások. Sajnos alighogy beindultak, 

már abba is maradtak az online oktatásra való átállással.  

Közülük néhányat online formában is sikerült folytatni, de nem mindegyik valósítható meg ilyen 

formában. 
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Egyik legsajnálatosabb a sportfoglalkozások, főleg a nagy sikerekre számító iskolai röplabda klub 

foglalkozásainak elmaradása, valamint az énekkar működésének hiánya. 

A hangsúly az egyéni konzultációkkal megtartott tehetséggondozó és felzárkóztató foglalkozásokra 

tevődött át. Szinte valamennyi kollégánk tartott folyamatosan ilyen online alkalmakat. 

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:  

"Arról fogja megtudni mindenki, hogy az én tanítványaim vagytok, ha szeretitek egymást." 

(Jn 13, 35) 

 

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

közösségépítést a Covid járvány jelentős próba elé állította, de még nagyobb szükségünk volt az 

egymás iránti szeretet gyakorlására. A tervezett programok közül sajnos sokat nem tudtunk 

megvalósítani. 

 Ebben a tanévben november 9-én került sor az iskolai év hagyományprogramjára: a befogadó 

istentiszteletre. A templomban az aktuális higiéniai szabályok betartása mellett csak a 9. 

évfolyam vett részt. http://www.vajdaevang.hu/index.php/2012-09-26-06-22-

45/esemenyek/1865-befogadtuk-hogy-aztan-kibocsassuk-oket  

 A tanév végi csendesnapokat sikerült megvalósítani. A diákok az utolsó előtti tanítási napot 

töltötték el együtt az osztályközösségben. A templomi áhitat után minden osztály a 

tantermében önismereti és közösségépítő játékokat játszott. 

 A tanári csendesnap programja június 23-án az Ótemplomban áhitattal indult, majd a többség 

biciklire pattant (a többiek kocsival követték őket a nagy meleg miatt), és a Körösök vidékén 

barangolva turisztikai látványosságokat tekinthettek meg, majd a közös ebéd után az 

újtemplomi áhitat zárta a programot. Aki még bírta, a szarvasi sörfőzde különlegességeit is 

megkóstolhatta. A közösségépítő program megvalósításához köszönjük kulturális pályázat 
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keretében a fenntartó támogatását. http://www.vajdaevang.hu/index.php/2012-09-26-06-22-

45/esemenyek/1959-tanari-csendesnap-2021  

 Az áhítatok és különböző iskolai ünnepségek programjainak színesítésére iskolai zenekart 

alakult és működött a tanév során, az elballagott tagokat pótolni fogjuk a következő tanév 

elején. Egyben bekapcsolódtunk az egyházi könnyűzenei programba is, amelyre nagy 

várakozással tekintünk. 

 Az IFI klub továbbra is működött, online formában is. A nyári szünetben is lesznek alkalmak, 

pl. 1 éjszaka a templomban július 1-jén. 

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

videókkal szólította meg iskolalelkészünk a diákokat és kollégákat.) 

 Tanársírok, egykori lelkészek síremlékének gondozása két alkalommal a tanév során. 

http://www.vajdaevang.hu/index.php/2012-09-26-06-22-45/esemenyek/1953-tavaszi-

sirgondozas  

 Hittan érettségi, és a megelőző egyéni felkészítés megvalósulása. Idei tanévben minden 

osztályban volt hittan érettségiző, összesen 8 fő. Az evangélikus mellett katolikus és a 

református hittanból is. Ennek során ismét bebizonyosodott, hogy remekül tudunk együtt 

dolgozni a más felekezetekkel, amit köszönünk. 
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Schedius és Sztehlo ösztöndíj 

Gimnáziumunk diákjai közül hat tanuló részesült ösztöndíjban, összesen 1,2 mFt értékben. Az 

ösztöndíjak ünnepélyes átadására sajnos nem kerülhetett sor, de advent harmadik vasárnapján az 

ösztöndíjasok gyújtották meg a gyertyát az Ótemplomban.  

Sztehlo-ösztöndíjban részesült: Seres Ákos (12.B), Szabó-Mravik Szabolcs (12.A), Sztricskó 

Boglárka (11.C) 

Schedius-ösztöndíjas: Medvegy Hajna, Medvegy Réka (11.C) és Nagy-Bobvos Noel (11.C) 

Az ösztöndíjak elszámolása határidőre megtörtént. 

http://www.vajdaevang.hu/index.php/2012-09-26-06-22-45/esemenyek/1873-vajdas-osztondijasok-

gyujtottak-meg-a-harmadik-gyertyat  

 

 

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 

 

Mind a négy bukott tanuló 1 tárgyból nem teljesítette az évfolyam követelményeit és ez a tárgy 

mindegyik esetben a matematika.  

mailto:marta.varga@lutheran.hu
https://epszti.hu/noo-fooldal
http://www.vajdaevang.hu/index.php/2012-09-26-06-22-45/esemenyek/1873-vajdas-osztondijasok-gyujtottak-meg-a-harmadik-gyertyat
http://www.vajdaevang.hu/index.php/2012-09-26-06-22-45/esemenyek/1873-vajdas-osztondijasok-gyujtottak-meg-a-harmadik-gyertyat


 

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 

 

  

 

 

 

 

Iskolai átlag:  
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Tanulmányi eredmények területén az előző tanévhez képest kismértékű javulás történ: 

2019/2020-as tanév átlaga: 4,11 

2018/2019-es tanév átlaga: 4,19 

 2018/2019 2019/2020 2020/2021 

Iskolai átlag 4,04 4,11 4,19 

Érettségi tárgyak 

átlaga 
3,59 3,7 3,6 

Bukott 13(4%) 5(1,5%) 4(1,2%) 

Több tárgyból 5 2 - 

Kitűnő 15 22 17 

Jeles 27 28 37 

Összesen 42(12%) 50(15%) 54(16%) 
 

Érettségi vizsgák eredménye, értékelése 

2020/2021-es tanév őszi vizsgaidőszak: 

A 2020/2021-es tanév őszén hosszú évek óta először, újra lehetőség volt az őszi érettségi vizsgák 

megszervezésére a Vajda Péter Evangélikus Gimnáziumban. Különösen jelentős esemény volt, hiszen 

a járványügyi helyzet miatt a tavaszi érettségi vizsgákon törölték az előrehozott jelentkezéseket, ezzel 

igen nehéz helyzetbe hozva az erre hosszú ideje kitartóan készülő alsóbb éves tanulókat. Akkor ígéretet 

kaptak, hogy ősszel ezt pótolhatják. Az őszi vizsgák előkészítése során, amint lehetőség adódott, 

iskolánk kérte és megkapta a jogot, hogy az október-novemberi vizsgaidőszakban érettségit 

szervezzünk. 

Összesen 55 tanuló jelentkezett a vizsgákra: 48-an tizenegy és tizenkettedik évfolyamos diákjaink, akik 

előrehozott vizsgát tettek, többen két tantárgyból is, a többiek pedig külsős vizsgázók voltak, zömében 

iskolánk korábban érettségizett tanulói. 

Sajnos a járványügyi helyzet rányomta bélyegét az eseményre, ugyanis öt tanuló nem tudott megjelenni 

a szóbeli vizsgán, mert betegek lettek, vagy hatósági karanténba kerültek.  

+0,08 
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Az érettségizők között a legnagyobb számban az idegen nyelvből és informatikából vizsgázók voltak, 

de volt földrajz és kémia vizsga is. A tanulók nagyon szépen felkészültek és igazán remek eredmények 

születtek.  

tantárgy 
középszint emelt szint 

fő eredmény fő eredmény 

Angol nyelv 33 4,97 5 5,00 

Német 

nyelv 1 5,00  -   -  

Szlovák 

nyelv 5 4,80  -   -  

Informatika 16 4,81  -   -  

Kémia 1 5,00 1 5,00 

Földrajz 1 5,00  -   -  

 

http://vajdaevang.hu/index.php/2012-09-26-06-22-45/vizsgak/1867-oszi-erettsegi-vizsgak-a-

vajdaban-2  

4,97
5,00

4,80 4,81

5,00 5,005,00 5,00

4,20

4,40

4,60

4,80

5,00

Angol nyelv Német nyelv Szlovák nyelv Informatika Kémia Földrajz

Vizsgaeredmények átlaga emelt és középszinten
2020. október-november

középszint emelt szint
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2020/2021-es tanév tavaszi vizsgaidőszak: 

A május-júniusi érettségi vizsgaidőszakban 3 bizottságban a 73 végzős tanuló mellett 53 előrehozott 

és 9 külsős vizsgázó tett összesen 334 közép és 81 emelt szintű vizsgát. Emellett a végzősök már 64 

beszámítós eredménnyel is rendelkeztek. 

A tanulók vegyes érzelmekkel fogadták a szóbeli vizsgák eltörlését: akiknek jól sikerült az írásbeli 

vizsgarész, azok örültek a módosításnak, de sok vizsgázó esetében javítható lett volna a szóbelivel a 

pontszám, így néhányan értékes pontoktól estek el ezzel az intézkedéssel. 

A 73 végzősből két tanuló nem kaphatott érettségi bizonyítványt: egyikőjük matematikából elégtelen 

osztályzattal zárta a tanévet, így csak négy tárgyból érettségizhetett, míg a másik tanuló esetében az 

angol nyelv és a matematika írásbeli eredménye nem érte el a 25 %-ot, ezért szóbeliznie kellett volna, 

de nem jelent meg a vizsgán. Ő amúgy sem kaphatott volna érettségi bizonyítványt, hiszen 

testnevelésből az emelt szintű érettségi vizsgája csak 24 %-ra sikerült. A felvételihez szükséges emelt 

szintű érettségi vizsga miatt a tanulók sok esetben átgondolatlanul választanak érettségi tantárgyat, 

ezért ez az eset is felveti annak szükségességét, hogy a szaktanároknak még inkább figyelniük, 

segíteniük kell az érettségi jelentkezést. 

A végzősök érettségi eredményei: 

tantárgy 
szint 

12.A 12.B 12.C 

vizsgázó átlageredmény vizsgázó átlageredmény vizsgázó átlageredmény 

magyar nyelv és 
irodalom 

közép 23 87,3% 4,74 25 71,1% 4,21 21 63,0% 3,76 

emelt 2 75,5% 5,00 1 65,0% 5,00 1 84,0% 5,00 

matematika 
közép 25 64,8% 3,68 22 71,9% 4,16 20 55,6% 3,25 

emelt  -   -   -  3 56,3% 4,33  -   -   -  

történelem 
közép 20 63,0% 3,65 24 63,4% 3,77 21 49,5% 3,09 

emelt 5 69,4% 5,00 2 62,0% 4,50 1 55,0% 4,00 

angol nyelv 
közép 9 70,2% 4,11 7 67,2% 3,86 10 54,4% 3,30 

emelt 7 78,1% 4,86 6 72,7% 5,67 7 60,7% 4,57 

német nyelv 
közép 3 62,3% 3,67 1 72,0% 4,00 2 84,5% 5,00 

emelt  -   -   -  1 64,0% 5,00  -   -   -  

szlovák nyelv 
közép  -   -   -   -   -   -   -   -   -  

emelt  -   -   -   -   -   -   -   -   -  

biológia 
közép 3 60,3% 3,33 1 51,0% 3,00 -  -   -  

emelt 7 67,8% 4,57 3 82,7% 5,00 1 58,0% 4,00 

ének-zene közép  -   -   -  1 60,0% 4,00 2 57,5% 3,50 
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emelt 2 64,5% 5,00  -     -   -     -  

evangélikus 
hittan 

közép 1 100,0% 5,00 2 92,0% 5,00 2 59,0% 3,50 

emelt  -   -   -   -   -   -   -   -   -  

katolikus hittan 
közép  -   -   -   -   -   -  2 87,0% 4,50 

emelt  -   -   -   -   -   -   -   -   -  

református 
hittan 

közép  -   -   -   -   -   -  1 88,0% 5,00 

emelt  -   -   -   -   -   -   -   -   -  

földrajz 
közép 2 87,5% 5,00 2 83,5% 4,50 1 40,0% 3,00 

emelt  -   -   -  2 51,5% 4,00 1 58,0% 4,00 

informatika 
közép  -   -   -  1 55,0% 3,00 5 75,0% 4,00 

emelt 3 41,3% 3,00 5 70,4% 4,60 1 54,0% 4,00 

kémia 
közép  -   -   -   -   -   -   -   -   -  

emelt 4 67,5% 4,75 1 88,0% 5,00  -   -   -  

mozgóképkultúra 
és médiaismeret 

közép 1 92,0% 5,00  -     -   -   -   -  

emelt  -   -   -   -   -   -   -   -   -  

testnevelés 
közép  -     -  1 80,0% 5,00 2 68,0% 4,00 

emelt 1 24% 1,00 2 65,0% 4,50 2 58,0% 4,00 

fizika 
közép  -     -  2 89,0% 5,00 1 66,0% 4,00 

emelt  -   -   -   -   -   -   -   -   -  

 

 

http://vajdaevang.hu/index.php/2012-09-26-06-22-45/esemenyek/1952-megertek-a-12-b-s-diakok-a-

vajdaban 

http://vajdaevang.hu/index.php/2012-09-26-06-22-45/esemenyek/1955-a-12-c-sek-is-beertek 

http://vajdaevang.hu/index.php/2012-09-26-06-22-45/esemenyek/1957-vegul-de-nem-utolso-sorban-

12-a 

A tavaszi vizsgaidőszakban fokozottan szükség volt a Kormányhivatallal való szoros kapcsolattartásra. 

Egyrészt a szóbeli vizsgák eltörlése és a pótló érettségi vizsgák rendszerének kibővítése az érettségi 

vizsgaszoftverben elég sok problémát okozott, melyek kezelésében az Oktatási Hivatal szoftveres 

mailto:marta.varga@lutheran.hu
https://epszti.hu/noo-fooldal
http://vajdaevang.hu/index.php/2012-09-26-06-22-45/esemenyek/1952-megertek-a-12-b-s-diakok-a-vajdaban
http://vajdaevang.hu/index.php/2012-09-26-06-22-45/esemenyek/1952-megertek-a-12-b-s-diakok-a-vajdaban
http://vajdaevang.hu/index.php/2012-09-26-06-22-45/esemenyek/1955-a-12-c-sek-is-beertek
http://vajdaevang.hu/index.php/2012-09-26-06-22-45/esemenyek/1957-vegul-de-nem-utolso-sorban-12-a
http://vajdaevang.hu/index.php/2012-09-26-06-22-45/esemenyek/1957-vegul-de-nem-utolso-sorban-12-a


 

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 

 

csapatának a segítségét is kérnünk kellett. A másik ok a 12.C-s látássérült tanuló magyar nyelv és 

irodalom emeltszintű szóbeli vizsgájának előkészítése, szervezése. 

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

eredménye 

Javítóvizsga 

2020. augusztus 27. 

matematika 3 fő 

magyar nyelv és irodalom 1 fő  

német nyelv 1 fő 

1,67 

1 

3 

Osztályozóvizsga 

2020. szeptember 3. 

szlovák nyelv 5 fő - előrehozott vizsga 

német nyelv 3 fő - előrehozott vizsga 

olasz nyelv 1 fő - előrehozott vizsga 

angol nyelv 42 fő – előrehozott vizsga 

informatika 7 fő - előrehozott vizsga 

biológia 1 fő – különbözeti vizsga 

4 

4 

5 

4,74 

5 

4 

Osztályozó vizsga 

2021. január 19. 

hittan 2 fő – egyéni tanrend 

angol nyelv 1 fő – előrehozott vizsga 

szlovák nyelv 4 fő – előrehozott vizsga 

4,5 

5 

4,25 

Osztályozóvizsga 

2021. április 20. 

szlovák nyelv 3 fő - előrehozott vizsga 

német nyelv 1 fő - előrehozott vizsga 

angol nyelv 33 fő – előrehozott vizsga 

informatika 27 fő - előrehozott vizsga 

4,5 

5 

4,77 

4,93 

Osztályozóvizsga  

2021. június 8. 

hittan 1 fő - egyéni tanrend 

szlovák nyelv 1 fő – különbözeti vizsga 

angol nyelv 7 fő -  

5 

5 

5 
 

A januári és az áprilisi osztályozó vizsgára 1-1 fő vendégtanuló jelentkezett hozzánk szlovák 

nyelvből. Egyikőjük a debreceni Ady Endre Gimnáziumból érkezett és ő a májusi középszintű 

érettségi vizsgáját is nálunk teljesítette. A másik tanuló a Magyar Táncművészeti Egyetem Nádasi 

Ferenc Gimnáziumának tanulója volt, aki emelt szintű érettségi vizsgát tett a sikeres osztályozó 

vizsgái után.  

Nevelő-oktató munka eredményei, felvetődő problémák 

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

természetesen vannak problémáink. Ismételhetnénk, hogy mennyi régi problémát nem sikerült 

orvosolnunk, és milyen újakat tapasztaltunk a Covid miatt.  
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A munkaközösségek értékeléséből idézve: 

Reál munkaközösség: 

„Könnyebb volt az átállás a digitális oktatásra, nagyobb óraszámban éltünk az online órák 

lehetőségével A számonkéréseket nehezen tudtuk kivitelezni és követni a digitális oktatás alatt, ebből 

adódóan az év végi jegyek sok esetben nem a valóságot mutatják idén. 

Sokkal nehezebb volt motiválni a diákokat; akik a digitális oktatás előtt tanultak, azok otthon is 

tanultak, de sokan vannak, akik a tanulásra nem fordítottak kellő figyelmet 

Az új NAT-hoz hirtelen megjelent könyveket mi is csak az utolsó pillanatban ismertük meg; többségük 

nem jó. Eltelt egy tanév és még nem ismerjük az új NAT-ra épülő érettségi követelményeket.”  

Humán munkaközösség: 

„A jelenléttel voltak gondok, egyes diákoknál az érdektelenség – passzivitás is jellemző, volt, de 

összességében inkább pozitív a kép.Online számonkérés nehézségeit számos alkalommal tárgyaltuk. a 

szülőknek tudniuk kell, hogy a jegyek felülértékeltek. 

A kollégák gyakran éltek szóbeli feleletekkel, az önkéntesek (12. osztály) délutáni időpontban is. 

Sikeresnek értékeljük a – körülményekhez képest – az (írásbeli) érettségit. Emelten a jegyekkel már 

elégedettek lehetünk, de a százalékokon javítani kell.” 

Nyelvi munkaközösség: 

„A nyelvvizsgák növekvő száma azt mutatja, hogy sikeresen készítjük fel diákjainkat. A digitális 

oktatás során a nyelvórákon egyébként szorongó diákoknak kicsit könnyebb lett az életük, viszont az 

értékeléssel meggyűlt a bajunk, és hogy ez nem is mindig sikerült objektíven, azt mutatja, hogy olyan 

tanuló bukott meg érettségin, aki tizenkettedik év végén négyest kapott. Problémát jelentett a 

kamerahasználatra szoktatás, illetve az, hogy a kisebb nyelvekből kevés digitális anyag volt elérhető. 

A visszatérés zökkenőmentes volt, az online órákról pedig pozitív visszajelzéseket kaptunk. A 

nyelvórákon nem látszott a digitális oktatás hátránya, ráadásul mind a tanulók, mind a tanárok 

digitális kompetenciái fejlődtek.” 

Nevelési munkaközösség: 

„A 9. évfolyam 3 osztályában a tanulók mindössze 2 hónapot töltöttek együtt a tantermi oktatás keretén 

belül, ezért nehezen formálódott az osztályközösség. Az osztályfőnök nem ismeri személyesen a 

szülőket, mivel a szülői értekezletek is online formában voltak. A következő tanévben reményeink 

szerint ezt orvosolni tudjuk. 
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Az osztályfőnököknek problémát jelentett az online időszakban a hiányzások igazolása. A tanulóknál 

több esetben is lehetetlen volt kideríteni, hogy rendszerhiba vagy más egyéb, pl. érdektelenség okozta 

az óráról való távolmaradást. Hasonló helyzetben pontosan kidolgozott rendszert hozunk létre a 

hiányzások igazolására, ennek kidolgozására ősszel kerül sor.” 

 

 

 

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 2020/2021-es tanév elején az önértékelési tervnek 

megfelelően kezdte meg munkáját. A 2020/2021-es tanévben az ÖTM tagjai: 

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

és Pécsváradi Antal. 

A tervek szerint az előző tanévről maradt eljárások lebonyolítása volt a cél, de a bizonytalan helyzet 

miatt nem tudtunk eljárást indítani. Így ez is a következő tanévre marad. Igyekszünk pótolni a 

lemaradást, de a nagyszámú önértékelési eljárás nem mehet a szakmai munka rovására, tehát 

előfordulhat, hogy az egész munkatervet át kell dolgoznunk. 

Kitajkáné Szántai Mária intézményvezetői tanfelügyeletét 2021. novemberére tűzték ki. Az ő 

önértékelése az előző tanévben megtörtént. 

Belső ellenőrzési rendszer működése, a tervek megvalósulása 

Belső ellenőrzési terv alapján főbb tervezett területek: 

 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. A 

járvány miatt a jelenléti oktatás alatt az ügyelet ellenőrzése kiemelt fontosságú volt. Az 

óralátogatások formája megváltozott, a pályázati programok jelentős része elmaradt. 

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

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 

 

 Tanügyigazgatási (adminisztrációs munka) ellenőrzése. A tanórák könyvelésének, 

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

igazgatóhelyettes, megbízott kolléga, iskolatitkár. Folyamatosan zajlott. 

 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. 

Ebben a tanévben az intézményvezetés bővítésével, és feladatmegosztásának átszervezésével az 

ellenőrzéssel kapcsolatos feladatok jobban megoszlottak. 

Intézményvezetői, magasabb-vezetői ellenőrzési terv megvalósulása 

A vezetői ellenőrzések szerepe a digitális oktatás alatt megnőtt, és átértékelődött: 

Ennek formái: 

 Szaktanári jelentés készítése, önértékelés. 

 Online óralátogatások. 

 Minden kollégával egyéni elbeszélgetés. 

Visszajelzések az ellenőrzésekkel kapcsolatban: 

Reál munkaközösség: 

„Az online oktatás alatti ellenőrzés formája nagyon jó volt: az online óra és az adott osztály CR 

termében folyó munka ellenőrzése után hasznos tanácsokat kaptunk. 

A leghasznosabb az iskolavezetés által kezdeményezett egyéni elbeszélgetések voltak, oldották az 

elszigeteltség érzését. 

Hasznos volt az online munkaközösségi találkozás, ahol mindenki röviden elmondhatta, hogyan végzi 

munkáját; átvehettük egymás jó ötleteit.” 

Humán munkaközösség: 

„A kollégák nem vették „zaklatásnak” Mindenkinél volt a visszajelzés, ami fontos a megbeszélések 

alapján. Ha később is lesz online oktatás, akkor ezt a gyakorlatot érdemes megtartani.” 

Nyelvi munkaközösség: 

„Az ellenőrzés gördülékenyen ment, jól szervezett, előre bejelentett volt. Az óralátogatások utáni 

megbeszélések építő jellegűek voltak. A heti visszajelzések gyakorisága és rendszere is megfelelő volt, 

de ha újra digitális oktatásra kerül sor, talán pár konkrétabb kérdést ebbe beépíthetnénk, hogy lássuk 
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például, a saját óráinkon passzív tanulók hogy viselkednek egyéb tantárgyakból, ki melyik órán szeret 

elbújni. Az időszakos jelentést is jónak találtuk. Összességében példásan működött a folyamat.” 

Nevelési munkaközösség: 

„Heti és havi beszámolókat kellett készíteni a szaktanároknak és az osztályfőnököknek, táblázatokban 

kellett jelölni a tanulók távolmaradását az online órákról, a feladatok visszaküldésének elmulasztását, 

amit a következő osztályfőnöki órán megbeszéltek a tanulókkal is. 

Az iskolavezetés egy-egy tagjának engedélyezni kellett meghatározott rend szerint az online órákon 

való részvételt, illetve a betekintést a Classroom csoportokban folyó munkába. Az ellenőrzéseket építő 

jellegű konzultáció követte.” 

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. 

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

tartani legegyszerűbben a kapcsolatot. Rendszeressé vált a „pénteki” levél, amelyben az eltelt hét 

tapasztalatait, információit, a következő hét feladatait gyűjtötte össze az iskolavezetés. 

A Google Drive-on megosztott dokumentumokat használtunk, melyekben a visszajelzés azonnali és 

követhető volt.  

A digitális oktatás tavalyi tapasztalatait felhasználva a ebben a tanévben létrehoztunk egy, a tanulók 

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

a határidők betartása követhetőbben megvalósítható volt. (Ezt többször elemeztük, amikor a kollégák 

a tanulók pontatlanságára panaszkodtak.) 

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

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

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

következményei 

Köznevelési támogatás elszámolásának vizsgálata 

Consultatio KFT 2020.10.20. és 2021.01.13. 

Fenntartói intézményvezetői ellenőrzés 
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A vezetői ciklus 2. évében járva aktuálissá vált. Az ellenőrzés az előző tanévben megkezdődött, a 

záróbeszélgetés az idei tanévre tolódott. 2020.10.13-án valósult meg Budapesten jelenléti formában, 

és kiváló minősítéssel zárult.  

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 át kellett alakítanunk 

a digitális oktatás szükségletei és tapasztalatai alapján. 

 

Külső kapcsolattartás  

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

Egyházi intézményekkel (evangélikus, más felekezet intézményei) 

Normál körülmények között közös programokon veszünk részt más evangélikus középiskolákkal, a 

Benka Gyula Evangélikus Általános Iskolával és a helyi katolikus általános iskolával. A jelen 

helyzetben ezek a kapcsolatok sajnos a minimálisra csökkentek. A következő tanévben ennek 

visszaépítése komoly kihívást és feladatot jelent majd. Az utóbbi két általános iskola fontos 

beiskolázási bázisunk. 

Az Ótemplomi Szeretetszolgálattal együttműködünk az iskolai közösségi szolgálat 

megvalósításában. 

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 
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 Cervinus Teátrum – filmvetítések, helyszín biztosítása 

 Békéscsabai Jókai Színház, Színitanház – színjátszó csoport programjai 

 Arborétum – iskolai programok közös lebonyolítása, támogatások biztosítása 

 Bíróság – tájékoztatók, nyílt nap 

 Szarvasi Szlovák Kisebbségi Önkormányzat – szlovák tankönyvek biztosítása 

 Szarvas Város Szlovák Nemzetiségi Önkormányzata 

 Szarvasért Alapítvány – pályázatok 

Ezek közül szeretném kiemelni az idei tanévben a Szarvasi Arborétumot, amely több 

programunkhoz is biztosította a helyszínt. Például a karantén idején kedvezményes belépővel 

támogatta a Reál-héten megrendezett természetfotó pályázatunkat. 

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 4 új vizsgálatot indítottunk el a  Békés Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Szarvasi 

Tagintézményénél. 

Ezen kívül 1 tanuló érettségi vizsga előtti kontrollvizsgálatát még az előző tanévben kértük a Fővárosi 

Pedagógiai Szakszolgálat Látásvizsgáló Tagintézményétől, de akkor, a kialakult járványhelyzet miatt 

nem hívták be őt. Szerencsére idén februárban sikerült eljutnia a vizsgálatra és így a vizsgák előtt 

éppen időben megkapta az érettségin alkalmazható mentességekről szóló új szakértői véleményét. 

Szakmai szervezetekkel, egyesületekkel 

 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.  

 Curie Tehetséggondozó és Oktatásfejlesztő Közhasznú Alapítvány munkatársai iskolánk 

tanárai (Borzovánné Burai Julianna, Kéri Bernadett). Több tehetséggondozó programban 
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működünk együtt, valamint hosszú évek óta rendezzük a Curie környezetvédelmi verseny 

területi döntőjét  

 Magyar Kémikusok Egyesületének tagja kollégánk, Borzovánné Burai Julianna. 

 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. 

 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. 

 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. 

 EPSZTI-vel Kitajkáné Szántai Mária és Hortobágyiné Csizmadia Edina együttműködésben 

van a mesterprogramukkal kapcsolatban. 

 Magasiskola szekszárdi írókör tagja Salka Zsuzsanna kolléganő 

 Budapest Főműhely író szemináriumában is Salka Zsuzsanna tevékenykedik 

 Országos érettségi vizsgaelnöki névjegyzékben szerepel Kitajkáné Szántai Mária és 

Hortobágyiné Csizmadia Edina 

Gyermekjóléti intézményekkel 

Az ifjúságvédelmi felelősünk rendszeresen részt vesz a Gyermekjóléti Szolgálat jelzőrendszeri 

tanácskozásain. A védőnői szolgálattal kapcsolattartásunk rendszeres. 
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Az elmúlt tanévben egy 11. évfolyamos tanulóval kapcsolatban kerestek meg minket pedagógiai 

vélemény kérésének ügyében. Az osztályfőnököt behívták egyeztető esetmegbeszélésre, ahol a 

kialakult helyzetre próbáltak megoldást találni. Az esetkonferencia után a szakemberek a tanuló 

kollégiumi felvételére tettek javaslatot, ami egyelőre megoldotta a problémákat. 

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 

A járási kormányhivatalban végzőseink szervezett formában jártak ügyfélkaput nyitni, és a digitális 

oktatás időszaka alatt is folyamatos kapcsolatban álltunk, egyezettünk a lemorzsolódással 

veszélyeztetett tanulókról, de nem volt szükség intézkedésre. 

A megyei kormányhivatallal az érettségi, és a járványügyi intézkedésekkel kapcsolatban egyeztettünk 

többször. 

Karanténintézkedések alkalmával az ÁNTSZ és az EMMI megfelelő szerveivel álltunk rendszeres 

kapcsolatban. 

Szülői szervezetekkel 

A szülői szervezetekkel való kapcsolattartás legfontosabb formája a szülői értekezlet. 

Szülői értekezletek: 

 Szülői értekezletek 2020. szeptember 15. (9-12. évf.) – tájékoztató levél 

http://www.vajdaevang.hu/index.php/2012-09-26-06-22-45/esemenyek/1828-szuloi-ertekezlet-nem-

mindennapi-kornyezetben  

 Fogadóóra 2020. november 11. (12. évf.) + Fogadóóra 

A fogadóórát az adott szaktanár által választott formában (telefon vagy Messenger) lehetett 

igénybe venni. Az elérhetőségeket a honlapon és a naplón keresztül tettük közzé. 
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 Továbbtanulási szülői értekezlet: 2021. január 6. Online tájékoztató, a film később a 

honlapra is felkerült. 

http://www.vajdaevang.hu/index.php/2012-09-26-06-22-45/esemenyek/1885-palyavalasztas-elott-a-

vegzosok  

 Szülői értekezletek 2021. január 11. + Fogadóóra 

 Szülői értekezletek 2021. április 12. + Fogadóóra 

A szülői értekezletek különlegessége azok módja volt, ugyanis online történtek a Google Classroom 

Meet-linkjén keresztül. A megbeszélt időpontban, 17 órakor a tanulók beléptek a saját osztályfőnöki 

tantermükbe, majd átadták szüleiknek a részvételi lehetőséget, akiket már vártak az osztályfőnökök. 

A részvételi arány a szülők részéről az összes osztály tekintetében átlagban 77% volt, ami igen jónak 

mondható, de volt olyan osztály is, ahol a szülők 93%-a jelentkezett be. 

http://www.vajdaevang.hu/index.php/2012-09-26-06-22-45/esemenyek/1886-rendhagyo-szuloi-

ertekezletek  

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 Győző Jánosné helyett Valastyán 

Anikó gazdaságvezető szerepel benne. 

Az igazgatótanács kétszer ülésezett: 

2020. szeptember 28. – munkaterv bemutatása, elfogadása, aktuális információk. Lázár Zsolt Elnök 

Úr javaslatára úgy döntöttünk, hogy az igazgatótanács őszi ülését személyes jelenléttel nem tartottuk 

meg a kialakult járványhelyzetre való tekintettel. Az információkat írásban juttattuk el a tagokhoz, és 

így vártunk visszajelzést is. 

2021. április 14. – beszámoló és költségvetés elfogadása. Ez az ülés részben személyes jelenléttel, 

részben online formában történt. 

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.  

Az idei évben az online szervezet értekezletek, tájékoztatók nagyban segítették munkánkat. De 

évvégén jó érzés volt Bonyhádon a személyes találkozás. 

Igyekszünk eredményeinket, örömünket minél gyakrabban megosztani. Rendszeresen küldünk 

tudósításokat az evangélikus honlapra.  

Pedagógiai-szakmai szolgáltató intézményekkel, hatósággal (pl. EPSZTI, POK) 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. A pandémia egyetlen kedvező hatása az volt, 

hogy a továbbképzések online zajlottak, ezért nem kellett utazni. Talán ennek is betudható, hogy 

sokkal bátrabban jelentkeztek a kollégák ezekre az eseményekre. 

Az EPSZTI együttműködési megállapodás alapján, mint külső szakmai partner Kitajkáné Szántai 

Mária és Hortobágyiné Csizmadia Edina közös mesterprogramjának megvalósítását nyomon követi 

és a szakaszok végén a beszámolók alapján visszajelzést ad. 

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

megosztható cikkeket az iskolában folyó szakmai munkáról oda is továbbítani. 
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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. 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. 

A járványhelyzet idején közös alkalmaink elsősorban az online térre korlátozódtak. 

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. Idén tisztújítás történt a szervezetben, remélhetőleg az 

új vezetéssel is tovább folytatódik a jó együttműködés. 

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

bizonyítvány osztásakor, az alsóbb évfolyamosoknak a tanévzárón adtuk át. 

Ebben az évben az öregdiákokkal együttműködve, az EMMI támogatásával megvalósult az iskolai 

szoborpark bővítése. http://www.vajdaevang.hu/index.php/2012-09-26-06-22-45/esemenyek/1872-

a-szarvasi-vajdas-oregdiakok-barati-kore-sajtokozlemenye-id-gyimesi-janos-szobranak-felallitasa-

kapcsan  

Az országban szinte egyedülálló, hogy iskolánkban a szlovák, mint idegen nyelv tanulható. Emiatt 

évről-évre vendégtanulókat fogadunk az ország minden részéről. Ezt igyekszünk önzetlenül és 

készségesen biztosítani, hiszen az érintett tanulók és intézmények iskolánk jó hírét erősítik. Emellett 

ezzel a tevékenységünkkel a szlovák nemzetiségi hagyományok fennmaradását is támogatjuk. Ebben 
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a munkában óraadó kollégánk, aki a helyi szlovák önkormányzat vezetője nagy szerepet vállal, amiért 

köszönettel tartozunk neki. 

 

Rövid összegző értékelés 

A munkatervben meghatározott fő feladatok teljesítése: 

 Az új NAT bevezetése 9. évfolyamon. Fontos feladata volt a munkaközösségeknek az új 

követelmények pontos megismerése, az új tankönyvek oktatásba való bevezetése. 

Nehezményezzük, hogy a pontos vizsgakövetelmények és vizsgaleírások a mai napig nem 

jelentek meg, holott egyes tantárgyakból egy év múlva akár előrehozott érettségi is tehető. 

Több újdonság is szerepelt a helyi tantervünkben. Az egyik a digitális kultúra tantárgyon belüli 

órarendi keretek között folyó gépírásoktatás, amely a digitális oktatás alatt is folytatódott. A 

másik a természettudományos gyakorlatok tantárgyelem bevezetése, amelynek során 

próbáljuk erősíteni a természettudományos tantárgyak oktatásának újfajta szemléletét. Ez 

sajnos a jelenléti oktatással együtt megszakadt. 

 A járványügyi helyzet sikeres kezelése. Ezen a téren úgy érezzük, hogy a lehetőségekhez 

képest jól helyt álltunk. 

 Sikeres beiskolázás. Ezt is teljesítettük, hiszen alig lehetett az iskolákkal kapcsolatot tartani, 

és így is növelni tudjuk a tanulólétszámot, 73 végzősünk helyébe 85 új tanulót írattunk be. 

 A gazdasági stabilitás fenntartása is sikerült. Ez egyrészt a létszám növekedésének, és a 

megfontolt gazdálkodásnak köszönhető. Új gazdaságvezetőnk személyével reményeink 

szerint régi problémánk is megoldódik. 

 A tervezett, csoportos tehetséggondozó programok, és a fenntarthatósági programok a 

körülmények miatt megszakadtak. Az egyéni tehetséggondozás került előtérbe. 

 

A következő nevelési év/tanév fő feladatai, célkitűzései 

Az egyes munkaközösségek javaslatai, hogy hová kerüljenek a jövő tanév súlypontjai. A beérkezett 

javaslatok alapján igyekszünk felkészülni a következő tanévre. 

Nevelési munkaközösség: 
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 A munkaközösség kiemelt feladatának tekintjük a következő tanévben segíteni diákjainkat az 

online időszakban keletkezett hiányosságok pótlására. Kidolgozunk egy programot a tanulás 

tanítására, amelyben mind kollégáink, mind a tanulók segítséget kapnak ezen a területen a 

fejlődéshez. 

 Nagyobb hangsúlyt fektetünk a pályaválasztásra, már a 10. évfolyamban szervezünk 

pályaorientációs programokat, ami megkönnyítheti majd a 11. évfolyamtól választható emelt 

szintű tantárgyválasztást.  

 Több közösség- és csapatépítő programot szervezünk a tanulóknak, pótolva ezzel a járvány 

miatt elmaradt közösségi eseményeket. 

Humán munkaközösség: 

 Digitális oktatásban szerzett hasznos gyakorlatok értékelése és a lehetséges elemek átmentése 

a jelenléti oktatásba.  

 Szakmai hetek helyett (mellet) projekt napok. Ezen kezdeményezés mentén még erősebb 

kapcsolat a helyi szereplőkkel (Múzeum, Könyvtár, stb.) 

Nyelvi munkaközösség: 

 Az előző tanév beszédkészség fejlesztése után a következő évben az íráskészségre szeretnénk 

kiemelt figyelmet fordítani. Tapasztalataink szerint a nyelvvizsgán sokan ennél a feladatnál 

veszítik el a legtöbb pontot, pedig a fogalmazási készségek viszonylag könnyen javíthatók. 

 Amennyiben meg tudjuk valósítani a több munkaközösség által felvetett témanapokat, akkor 

terveink között szerepel egy esszéíró verseny vagy pályázat meghirdetése. 

Reál munkaközösség: 

 A természettudományos gyakorlatok folytatása. 

 Az Öveges rendszer új alapokra helyezése. 

 Matematikából az alsóbb évfolyamokon csoportbontás bevezetése. 
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Néhány az intézmény erősségei közül 

Az évvégi beszámolóban mi is megkérdeztük kollégáinkat, szerintük mi lehet ez? 

Nevelési munkaközösség: 

„A városban és a vonzáskörzetünkben elterjedt vélemény szerint iskolánkra jellemző a családias, 

tiszta légkör biztosítása a tanulóknak. Mindennek a hátterében egy összetartó, segítőkész tanári kar 

áll, amelyben nem jellemzőek a konfliktushelyzetek, illetve ha adódik is ilyen, gyorsan és sikeresen 

orvosoljuk azt.” 

Humán munkaközösség: 

„Az intézmény erősségének tekinthető az összetartó, tapasztalt pedagógus kollektíva (az életkorból 

adódóan e kollektíva pótlása komoly kihívás lesz). Az iskola összességében kiválóan felszerelt és olyan 

kulturált környezet, amely önmagában is szocializálja a diákközösséget és komoly vonzerő is (lehet). 

Az iskola tevékenysége transzparens, amely részben beiskolázási szerepet is betölt, és a kollektíva 

munkáját megismerteti. A fenntartóval és a helyi közösség hivatalos (önkormányzat) és nem hivatalos 

szervezeteivel a kapcsolat jó és folyamatos – ennek fenntartása kívánatos és erősségnek értékelhető.” 

Nyelvi munkaközösség: 

„Minden évben megemlítjük az iskolánkban uralkodó légkört, valamint a tanulók és családok felé 

irányuló empátiát, és ez szerencsére nem változott. Kivételesen közvetlen kapcsolatban vagyunk a 

gyerekekkel, akik bizalommal mernek hozzánk fordulni, bármiről is legyen szó. Nálunk mindig van 

lehetőség egyéni, személyre szabott fejlesztésre, akár tehetséggondozásról, akár felzárkóztatásról 

beszélünk. Ugyanez a légkör és hozzáállás jellemzi a kollégák közötti kapcsolatokat is, nagyon 

összetartó közösséget alkotunk.” 

Reál munkaközösség: 

„Az iskolai környezet, a családias légkör, az összetartó, segítőkész tantestület teremt az iskolában 

olyan hangulatot, amiben a sok-sok feladatot tanár-diák végre tud hajtani. A Kollégák eredményesen 

készítenek fel versenyekre, vizsgákra diákokat; gyakran egyénileg, vagy kis létszámú csoportokban. 

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 

 

Sokat foglalkozunk a gyengébb diákjainkkal, az egyéni bánásmód szinte mindegyiküket eljuttatja a 

sikeres érettségi vizsgáig.” 

Az egybecsengő válaszok igazolják azt, hogy valóban egy felé, és együtt haladunk. 

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. 

 A digitális oktatás alatti helytállás egy nagyon fontos eredménye a 2020/2021-ess tanévnek. 

Értjük ezt diákra, szülőre és pedagógusra egyaránt, hiszen ezt a rendkívüli, mindenkit próbára 

tevő helyzetet csak együtt lehetett sikeresen átvészelni. 

 A digitális oktatás alatt példa értékűen folytatott rajz és vizuális kultúra oktatásra, amelynek 

eredményeit folyamatosan nyomon követhették a honlapon, és teret kapott az évkönyvben is. 

 A digitális oktatás alatt is sikerrel folytatódott tehetséggondozás kémia tantárgyból. Ennek 

eredményeként számos szép eredményt értek el diákjaink. Kiemelkedik ezek közül az OKTV 

10. helyén végzett tanulónk, Egri Gergő, aki meghívást kapott a Kémia Diákolimpia 

válogatójára is, ahol 7. helyezett lett. Az iskola legrangosabb díja, a Vajda-díj mellé Szarvas 

város Barátainak Köre Szarvasért emlékplakettjét, és az ELTE rangos elismerését a Hartman-

díjat is megkapta. http://www.vajdaevang.hu/index.php/2012-09-26-06-22-

45/esemenyek/1956-orszagos-elismeres-hartman-dijas-vajdas-diak  

 Büszkék vagyunk arra, hogy iskolánk „sportolóbarát” iskola, ahol segítjük, támogatjuk – a 

szerencsére nagy számú – tehetséges sportolót. http://www.vajdaevang.hu/index.php/2012-

09-26-06-22-45/sport/1960-szep-eredmenyeink-nemcsak-a-tanulmanyok-teren És talán 

elkészül a tornaterem bővítésünk is.   

 A végzős évfolyam számára sikerült olyan ünnepélyes alkalmakat szervezni (szalagtűző 

ünnepség, írásbeli érettségi vizsga, bizonyítványosztó ünnepségek), melyek emlékét 

magukkal tudják vinni. 
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 És végül ez után a kimerítő tanév végén volt erőnk, és kedvünk együtt lenni olyan  

közösségépítő alkalmakon, mint a tanári csendesnap, a kerti parti vagy az évzáró vacsora. 

http://www.vajdaevang.hu/index.php/2012-09-26-06-22-45/esemenyek/1957-vegul-de-nem-

utolso-sorban-12-a  

 

"Arról fogja megtudni mindenki, hogy az én tanítványaim vagytok,  

ha szeretitek egymást." 

(Jn 13, 35) 

 

 

A 2020-2021-es tanév sikeres zárása után kívánunk mindenkinek eredményes feltöltődést a nyárra, 

hogy jövőre ismét, együtt folytathassuk. A tanévzáró áhítat igéjével:  

 

"Mert a test sanyargatásának kevés a haszna, 

a kegyesség pedig mindenre hasznos, 

mert megvan benne a jelen és a jövendő élet ígérete." 

/1Tim 4,8/ 

 

 

 

 

Szarvas, 2021. július 5. 
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