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COVID19 világjárvány kezelése az intézményben 

(rövid, pár mondatos beszámoló) 

Események, intézkedések leírása 

Már a tanév megkezdése előtt, augusztusban megkezdődött az események sora, amikor a 12 év 

felettiek oltási kampányát meghirdették. Ezt természetesen továbbítottuk a szülők felé, és 

igyekeztünk visszajelzést kérni, de az információk, és a határidők igen kaotikusak voltak. 

Szeptembertől az előző tanévben kialakított járványügyi protokoll szerint kezdtük meg a tanítást, 

azon nem kellett sokat változtatnunk. 

Digitális tantermek létrehozása, aktualizálása szeptember elején megtörtént. 

A napi adatszolgáltatást igyekeztünk rendszeresen továbbítani, bár egy idő után követhetetlen volt, 

mert nem nagyon lehetett tudni, hogy a hiányzók közül ki, miért nincs az iskolában.  

Az iskolai rendezvényeket az őszi időszakban igyekeztünk minimálisra csökkenteni, és a kereteket 

a járványhelyzethez igazítani. (pl. nyílt nap több részletben, szalagavató korlátozott létszámmal stb.)  

Tapasztalatok, intézményi fejlesztések 

A hiányzások mennyisége soha nem látott méreteket öltött. Az igazolások bekérése, ellenőrzése 

követhetetlen. Voltak tanulók, akik vissza is éltek vele. 

A meghozott intézkedéseket a szülők egy része kevesellte, (Miért nem vezetünk be digitális 

oktatást?), másik része túlzónak találta. (Miért korlátozzuk a szalagavatós részvételt?) Ez igen sok 

energiát kivett az iskolavezetésből, és az osztályfőnökökből. 

Alapvetően éreztük a gyerekekben, hogy nehéz volt nekik visszarázódni a jelenléti oktatásba. Főleg 

az őszi félévben a hiányzások magas száma miatt az előrehaladás is nehézkes volt, nemhogy a 

lemaradások pótlása. 



Természetessé vált az iskolai e-mail cím, CR tantermek létrehozása, aktiválása, használata iskolai 

ügyintézés, oktatási céllal a jelenléti oktatásban is. Ez megkönnyíti a tanulókkal való kommunikációt. 

Már a beiratkozáskor kiosztottuk a leendő diákoknak, így már a nyáron is tudnak az osztályok ezen 

kommunikálni. 

Minden nehézség ellenére sikerült az osztályszintű digitális oktatást elkerülni, mivel magasnak 

mondható az átoltottság aránya mind a diákok, mind a pedagógusok körében.  

 

1. Kiemelt munkatervi feladatok megnevezése és azok teljesülése 

• Az új NAT-hoz kapcsolódó feladatok  

Pedagógiai programunkban több újdonság is szerepel. Az egyik a digitális kultúra tantárgyon belüli 

órarendi keretek között folyó gépírásoktatás, a másik a természettudományos gyakorlatok 

tantárgyelem bevezetése. Ennek során kémia, fizika és biológia gyakorlati foglalkozások kerülnek 

órarendi keretek között megszervezésre. Így próbáljuk erősíteni a természettudományos tantárgyak 

oktatásának újfajta szemléletét. A tavalyi tanévben ez a digitális oktatás miatt nem igazán tudott 

érvényesülni, de idén már 9. és 10. évfolyamon is folyamatosan zajlott. A hatékonyságáról még 

nehéz lenne képet alkotni, de az biztos, hogy a tanulók kedvelték ezt az új típusú foglalkozást. 

Már az idei tanévben aktuálissá vált olyan előrehozott érettségi, amit az új NAT követelményei 

szerint tehetnek a 10. évfolyamos tanulók. Nálunk 10. évfolyamos diákok angol, német, és szlovák 

nyelvből tettek előrehozott érettségi vizsgát. Felháborított minket az az eljárás, ahogyan ezek 

szervezése zajlott. Az érettségi szoftverben szigorúan külön kellett kezelni őket, a beosztásnál 

olykor 2 tanulót külön terembe helyezni, míg az utolsó pillanatban kiderült, hogy teljesen ugyanazt 

a feladatsort kapják. Sőt az angol nyelvi érettségi esetében el is felejtődtek, így előző napon kaptuk 

az értesítést, hogy több iskolával együtt reggel fénymásolnunk kell számukra a feladatlapokat. 

Felmenő rendszerben újdonság a választható természettudományos tárgy 11. évfolyamon, és a 

művészetek új rendszere. A felmérések megtörténtek, de ennek órarendi megvalósítása nagyon 

nehezen fog működni, figyelembe véve a szakos ellátottság korlátozottságát. (pl. egy rajztanár stb.) 

Lehet, hogy ezen a rendszeren a tapasztalatok fényében majd finomítanunk kell, a választási 

lehetőségek korlátozásával.  

• Járvánnyal összefüggő feladatok 

Intézményünk az előző tanévben elkészítette a saját járványügyi protokollját, és azt a honlapon 

közzé is tettük. Ebben nagy hangsúlyt kapott az intézmény tisztaságának folyamatos biztosítása. A 



járványügyi szabályok betartásának érdekében megerősített ügyeletet, megnyújtott ebédelési 

időszakot szerveztünk, valamint a nagy létszámú programok szervezését más keretek közé tereltük. 

Ugyanakkor fontosnak éreztük, hogy a mindennapi iskolai élet a szabályok betartása mellett is 

normális keretek között tudjon folyni.  

A pedagógusokat ösztönöztük, hogy a digitális oktatás során szerzett új ismereteket, a pozitív 

tapasztalatokat a jelenléti oktatás során is alkalmazzák. Ez változó mértékben sikerült, de többen 

igyekeztek ezt az eljárást követni. 

Amellett, hogy felkészültünk a digitális oktatásra, sajnos be kellett látnunk, hogy az elmúlt 

tanévnek számos negatív hatása is van. Folyamatosan igyekeztünk felmérni, hogy milyen 

hiányosságokat kell pótolnunk. Ennek érdekében az idei évre matematika és angol tárgyakból 

évfolyamonként korrepetálást szerveztünk, amelyre a szaktanárok javaslatára kerültek a tanulók. 

Félévkor az előrehaladás függvényében változott a csoportok összetétele. 

A nevelési munkaközösség fontos feladata lett a közösségi élet újjászervezése, és az esetleges lelki 

segítségnyújtás. Ennek érdekében ősszel szorgalmaztuk az osztályközösséget erősítő 

programokat, kirándulásokat. Érdekes új színfolt volt idén az iskolában alvós osztálykirándulás, 

ami amellett, hogy érdekes, igen költséghatékony módja az együttlétnek. ☺ 

• Kiemelt figyelmet igénylő tanulók  

Az elmúlt években azt tapasztaltuk, hogy az SNI és BTMN tanulók száma intézményünkben 

fokozatosan emelkedik. Az emelkedés mértéke jóval meghaladta az intézmény tanulólétszám 

növekedésének ütemét. Intézményünk 2021. szeptemberétől alkalmazott egy új pedagógus 

végzettségű kollégát, fejlesztő pedagógus végzettséggel, aki az intézményben tanuló hátrányos 

helyzetű, vagy tanulási nehézségekkel küzdő diákokat tudta segíteni.  

Iskolánkban eddig erre a feladatra nem volt külön munkatárs. A lemorzsolódás csökkentésével 

kapcsolatos feladatokat a szaktanárok, osztályfőnökök végezték. A BTMN és SNI tanulók esetén a 

fejlesztéseket a szaktanárok, illetve ahol szükséges volt külső szakemberek végezték. Az ehhez 

kapcsolódó adminisztrációs feladatokat, kapcsolattartást, nyomon követést egy ezzel megbízott 

kolléga végezte el tanítási órái mellett. Nagy könnyebbség volt, hogy ezt a feladatot egy pedagógus 

tartotta idén kézben, mégpedig kiválóan. (Részletek a 9.1. pontban)   

Ehhez a programunkhoz a Félállás pályázat keretében fenntartói támogatást is kaptunk. 

 



 

• Idegennyelv oktatás további erősítése 

Az idegennyelv tanítása sok szempontból kiemelt szerepet játszik oktatásunkban. A nyelvtudás 

fontosságát napjainkban senki nem kérdőjelezi meg. Az oktatási rendszerben is egyre 

hangsúlyosabb, hiszen az előrehozott érettségik, a kötelező emelt szintű érettségik, és a 

továbbtanulásban betöltött szerepe mind egyre fontosabbá teszi.  

Az idei tanévben emelt szintű nyelvi érettségit tett: 22 tanulónk (angol 20 fő, német 1 fő, szlovák 

1 fő) 

Végzős diákjaink közül emelt szintű nyelvi érettségivel rendelkezett végzéskor: 39 fő (46%) 

Tanulóink közül idén szerzett nyelvvizsgát: 

 Komplex Írásbeli Szóbeli 

Felsőfokú angol 13 5  

Középfokú angol 38 4 4 

Középfokú német 13  1 

Középfokú szlovák 2 1 1 

Középfokú spanyol 1   

Végzős diákjaink 45 középfokú, és 13 felsőfokú nyelvvizsgával rendelkeznek. 

Az előző tanév beszédkészség fejlesztése után ebben a tanévben az íráskészségre igyekeztek 

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

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

Az előrehozott érettségit letett diákok számára órarendi keretek között szerveztünk emelt szintű 

érettségire, felsőfokú nyelvvizsgára felkészítő foglalkozásokat. Annak ellenére, hogy a szülők 

figyelmét is felhívtuk rá, sajnos a diákok viszonylag kis aránya élt ezzel a lehetőséggel, pedig itt 

ingyenesen, nagy tapasztalattal rendelkező kollégák segítették őket. 

Az idei tanévben is „beugrasztottak” minket a KNYP lehetőségére, és nagyon sok felesleges 

munkát végeztek ezzel kapcsolatban a kollégák. Természetesen érthető, hogy a járványhelyzetre 

való tekintettel ez nem valósulhatott meg, de sajnos ez már a szervezés kezdetén is látható volt. 

Mégsem mertük passzolni a lehetőséget, felvállalva azt a kicsiny esélyt, hogy mégis lebonyolításra 

kerül. 



• Sikeres beiskolázás a 2022-2023-as tanévre 

A sikeres beiskolázás minden tanév egyik kiemelt feladata. A tanulólétszám az utóbbi években 

növekedni kezdett intézményünkben, ami a tantestület munkájának, valamint az iskolavezetés 

iskolát népszerűsítő tevékenységének köszönhető. Kiemelt figyelmet fordítunk az iskola életének 

bemutatására a helyi közvélemény előtt. Rendszeresen jelenünk meg a helyi írott és elektronikus 

sajtóban, naprakész információkat tartalmaz az iskolai honlap, FB oldal. A helyi televíziókat 

rendszeresen hívjuk iskolai rendezvényeinkre. Emellett a környék összes iskolájának beiskolázási 

rendezvényére is elmegyünk. Sajnos ezek közül az idén is több alkalom elmaradt, az őszi 

járványhelyzet miatt. De a Nyílt napot meg tudtuk szervezni, és részt vettünk a megyei 

pályaválasztási vásáron Békéscsabán, ahol a megye középiskolái mutatkozhatnak be. 

Többek között a beiskolázást is szolgálja például az Öveges program folytatása, megújítása a 

fenntartási időn túl is. Igyekeztünk a Benka iskola végzős kéttannyelvű osztályának diákjai számára 

is megfelelő tovább lépést biztosítani az intenzív nyelvi csoport indításával. (Részletesen az 5.1. 

pontban) 

 

 

2. A tanév munkatervben megjelenített helyi rendjének megvalósulása (szünetek, nevelés 

nélküli munkanapok, áthelyezett munkanapok, egyházi és más ünnepek, kiemelt 

rendezvények, táborok, versenyek, nyílt napok, fogadóórák, szülői értekezletek 

tervezés szerinti megvalósulása).  

 

A tanév rendjét az emberi erőforrások miniszterének 20/2021. (VI. 8.) EMMI rendelete a 2021/2022. 

tanév rendjéről határozza meg.  

Ennek alapján: 

A 2021/2022. tanévben a tanítási év első tanítási napja 2021. szeptember 1. (szerda) és utolsó tanítási 

napja 2022. június 15. (szerda). 

Tanítási napok száma 180 

Első félév vége: 2022. január 21. (péntek) 

A középiskola befejező évfolyamán az utolsó tanítási nap: 2022. április 29. (péntek) 

 

 

 



Tanítási szünetek 

 Őszi szünet Téli szünet Tavaszi szünet 

Szünet előtti utolsó 

tanítási nap 

2021. október 22. 

(péntek) 

2021. december 21. 

(kedd) 

2022. április 13. 

(szerda) 

Szünet utáni első 

tanítási nap 

2021. november 2. 

(kedd) 

2022. január 3. 

(hétfő) 

2022. április 20. 

(szerda) 

Tanítás nélküli munkanapok 

1. 2022. május 2. (hétfő) – érettségi 

2. 2022. május 3. (kedd) – érettségi  

3. 2022. május 4. (szerda) – érettségi 

4. 2022. május 27. (péntek) – diáknap 

5. 2022. június 7. (kedd) – tavaszi nevelési értekezlet/tantestületi kirándulás 

6. 2022. június 14. (kedd) – csendesnap 

7. 2022. június 15. (szerda) – pályaorientációs nap/sportnap 

Munkanap áthelyezések: 

2021. december. 24. (péntek) pihenőnap 

Helyette: 2021. december 11. (szombat) munkanap – pénteki órarend 

2022. március. 14. (hétfő) pihenőnap 

Helyette: 2022. március 26. (szombat) munkanap – hétfői órarend 

Ünnepek 

2021. október 6. (szerda) Aradi vértanúk emléknapja (11.A) 

2021. október 23. (szombat) Nemzeti ünnep (10.A)  

2021. október 31. (vasárnap) Reformáció napja 

202. november 1. (hétfő) Mindenszentek 

2021. december 25-26.  

(szombat-vasárnap) 

Karácsony 

2022. január 1. (szombat) Újév 



2022. január 6. (csütörtök) Vízkereszt 

2022. február 25. (péntek) Kommunista diktatúrák áldozatainak emléknapja 

(11.B) 

20221. március 15. (kedd) Nemzeti ünnep (10.B) 

2022. április 17-18. (vasárnap-hétfő) Húsvét 

2022. április 16. (szombat) Holokauszt áldozatainak emléknapja (11.C) 

2022. május 1. (vasárnap) Munka ünnepe 

2022. június 5-6. 

(vasárnap-hétfő) 

Pünkösd 

2022. június 4. (szombat) Nemzeti összetartozás napja (10.C) 

Szülői értekezletek: 

Továbbtanulási szülői értekezlet 11-12. évfolyam 2021. szeptember 6. 

Szülői értekezletek 9-12. évf.: 2021. szeptember 6. 17:30 

SZMK alakuló ülés 2021. szeptember 20.  

Fogadóóra: 9-12. évf. 2021. november 15. (online) 

Szülői értekezletek 12. évf.: 2021. november 15. 

Szülői értekezlet és fogadóóra: 9-11. évf. 2022. január 10. 

Szülői értekezlet és fogadóóra: 9-12. évf. 2022. április 11. 

Emeltszintű képzésekkel és tantárgyválasztással kapcsolatos szülői értekezlet, 10. évfolyam, 

2022. április 11. 

Fogadóórák Egyéni beosztás szerint (honlapon közzé téve) 

A tanév kiemelt rendezvényei 

• Szoboravató (2021. szeptember 24.) 

A tanév első kiemelt rendezvénye az iskola díszudvarán álló szoborpark legújabb alkotásainak 

ünnepélyes átadása volt. A szoborparkot az iskola és a Vajdás Öregdiákok Baráti Köre közösen 

gondozza, bővíti. A legújabb alkotások – id. Gyimesi János mellszobra és id. Boczkó János 



emléktáblája – tavaly ősszel készültek el, de a járványhelyzet miatt ünnepélyes átadásukra most került 

sor. A szoborpark bővítése az EMMI támogatásával, és közadakozással valósulhatott meg. 

• Nyílt nap (2021. november 9-11.) 

A beiskolázás szempontjából fontos, kiemelt rendezvény. Az idei nyílt napot három részletben 

terveztük, kisebb csoportokra bontva. A helyi iskolákkal egy-egy napra egyeztettünk, amelyet a 

vidéki iskolákban is meghirdetünk. Így elkerülhető volt a túl nagy létszám, ami jobban megfelelt a 

járványügyi előírásoknak, és nyugodtabb légkört is biztosított. A vendégek csak kézfertőtlenítés után, 

maszkban vehettek részt a rendezvényen. A résztvevőknek előzetes regisztrációt kellett végezniük. 

Így kissé rendhagyó módon, de mégis személyesen tudott tapasztalatot szerezni az, aki ezt fontosnak 

tartotta. Egy általános tájékoztató után óralátogatásokra, és az iskola bejárására volt lehetőség. 

• Szalagavató (2021. november 26.) 

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

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

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

külső helyszínen, a Városi Sportcsarnokban tudjuk megtartani. A járványhelyzet miatt az előző 

tanévben elmaradt, és ebben a tanévben is csak bátortalanul fogtunk hozzá szeptemberben az 

előkészületekhez, bízva abban, hogy megtarthatjuk. 

Végül elérkezett a várva várt nap, és ha korlátozott létszámmal és szigorú járványügyi előírásokkal 

is, de megvalósult a szalagavató bál. A végzősök keringő- és osztálytáncpróbákon vettek részt már 

szeptembertől, az alsóbb évesek pedig hetekkel korábban fogtak hozzá az előkészítő munkálatokhoz: 

feldíszítették a sportcsarnokot, valamint különböző ének- és zeneszámokkal lepték meg a szalagavató 

közönségét. Ezzel is egy komoly lépést tettük a normál iskolai élethez való visszatérésben. 

• Projekthetek 

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 tervünk az volt, hogy megmaradnak az egyes munkaközösségek 

által rendezett „projekthetek”, emellett tavasszal és ősszel egy-egy projekthetet tervezünk, amikor 

adott téma köré csoportosítva valamennyi munkaközösség programokat szervez, erősítve a tantárgyak 

közötti kapcsolatokat. 



A projekthetek időpontjai: 

2021. november 2-5.:  Magyar Tudomány napjai (közös projekt): A járványügyi helyzet kissé 

megnehezítette a szervezést, így külső előadókat, vendégeket nem hívtunk, és a programokat 

elsősorban csoport keretek között, az osztálytermekben valósítottuk meg.  

2021. december 16-20.:  Nyelvi napok: Időpontja átkerült az őszi szünet utáni napokról 

karácsony elé, ami úgy tűnik szerencsésebb megoldás. Kiemelkedő események a Garai Idegen Nyelvi 

Verseny, és a nagyszabású karácsonyi koncerttel egybekötött nyelvi karácsony volt. 

2022. február 14-18.:  Reál napok: A tavalyi online megrendezés után ismét jelenléti 

formában. Két iskolai versenyünket, a Kunos András Fizika Versenyt, és a Hantos Gusztáv 

Matematika Versenyt ezen a héten szerveztük. Rendhagyó földrajz és testnevelés órákat tartottunk, a 

BME-n tanuló diákjainkat láttuk vendégül, és természetfotó kiállítást rendeztünk. 

2022. március 7-11.:   Pénz hét (közös projekt) – Végül ezt a rendezvényt nem tudtuk 

felvállalni, mert a tavaszi jubileumi, és egyéb események nagyon leterhelték a tantestületet. Jövőre 

tervezzük pótolni. 

2022. április 5-7.:  Humán napok: A hagyományos formában, „sűrítve” nem került 

megszervezésre, hanem a jubileumi rendezvények során szerveztek a humán munkaközösség tagjai 

különböző eseményeket. 

A projektrendezvényekre 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 Gerzsenyi Luca és Gruner Benedek a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi 

Egyetem hallgatói jártak nálunk. Mindketten a BME Formula Racing Team tagjai. Büszkék vagyunk 

arra, hogy ebben a csoportban két egykori vajdás diák ilyen komoly munkát végez. 

Tanév végén köszönthettük Bodonyi Dóra olimpiai bajnok, többszörös világ és Európa – bajnok 

kajakozót. 

• Testvériskolai kapcsolatok 

Az idei tanévben sem sikerült a testvériskolai kapcsolatokat találkozásokban realizálni. Próbáltunk 

azonban élő kapcsolatban maradni a testvériskolákkal, elsősorban a pedagógusok útján. A második 

félévben reménykedtünk abban, hogy lesz lehetőség utazásra, ami végül júniusban Dévára meg is 

valósult. A 11.A osztály utazott el, a Rákóczi Szövetség támogatásával. A Határtalanul pályázat 



megvalósítását a határon túl élők kérésére elhalasztottuk, mert akkora nyomás hárult rájuk a 

robbanásszerűen beinduló utazásokkal, hogy nem tudták vállalni a visszautat. Mivel kapcsolatunk 

régi és szoros, minket kértek arra, hogy legyünk megértéssel, mert a kevésbé ismerős intézményekkel 

nem mindig tudták szorult helyzetüket megértetni. Szeptemberben megpróbáljuk megvalósítani az 

utazást, ha lesz még rá lehetőség. 

A német testvériskolával is megkezdődött az egyeztetés, de nem mertük felvállalni az őszi utazás 

szervezését a jelenlegi bizonytalan helyzetben. Itt a járvány mellett elsősorban a kiszámíthatatlan 

üzemanyag árakra, és euró árfolyamra gondoltunk. Ez hosszú távon is problémát okozhat a 

kapcsolatok újaraindításában. 

• Vajda Gála (2022. április 12.) 

A tavaszi időszak fontos rendezvénye a Vajda Gála, amely az iskola tanulóinak kulturális 

seregszemléje. Remek lehetőség arra, hogy a diákok bemutassák tehetségüket társaiknak, a 

szülőknek, és az érdeklődőknek. Általában vidám, tavaszköszöntő műsort sikerül összeállítani, 

amelyben a különböző művészeti és sportprodukciók láthatóak. Mivel a műsorról TV felvétel készül, 

a város lakossága is megismerkedik az előadással. A gálán való részvétel szigorúan önkéntes alapon 

történik, így arra is alkalmas, hogy felmérjük, a diákok mennyire akarnak, és mernek nyilvánosan 

megmutatkozni. Mivel az előző két évben elmaradt ez a számunkra nagyon kedves rendezvény az 

iskolai évből, az idén különösen nagy várakozással készültünk rá, és nagy sikert is aratott. 

• Ballagás (2022. április 30.) 

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, bolondballagás) fontos részét képezik a hagyományőrző, közösségerősítő 

alkalmaknak. Sajnos az elmúlt két évben erről is le kellett mondanunk. Idén azonban már részünk 

lehetett egy igazi ballagásban, és nagy siker volt a fáklyás felvonulás, és az azt megelőző „búcsúbuli”. 

• Jubileumi rendezvények 

Ebben a tanévben több esemény évfordulóját is ünnepeljük, amelyekhez kapcsolódóan a tavaszi 

időszakban több rendezvényt terveztünk. Iskolánk megalapításának 220 éves, evangélikus 

fenntartásba való visszatérésének 10 éves, valamint az Újtemplom felszentelésének 125 éves 

évfordulójára készülünk 2022-ben.  



 

A rendezvénysorozat megvalósítását fenntartónk a Kulturális pályázaton keresztül támogatta. 

• Tanulmányi versenyek 

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

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

költséggel jár, ami elsősorban az útiköltséget jelenti. Az utóbbi időszakban előtérbe kerültek az online 



megrendezésű, vagy helyben megvalósított versenyek. Azonban az a tapasztalatunk, hogy a tanulók 

és a kollégák egy jelentős része az online versenyekre kevesebb lelkesedéssel jelentkezett. 

Az idén végre személyesen is versenyezhettünk, ami számos szép eredményt hozott. 

Ezek közül néhány példa: 

- Megyei Retorikaverseny, Békéscsaba: Hóbely Márkó 11.A - 1. hely (német), Bacsa Zalán 

10.A - 2. hely (angol) 

- Deutsche Telekom, Debreceni, Pécsi és Szegedi Tudományegyetemek Germanisztika 

Tanszékének versenye, Szeged: Fazekas Bence 12.A - 2. hely 

- Dr. Szentágothai János Biológia Verseny: Nagy-Bobvos Noel 12.C országos döntő 10. 

hely. 

- Irinyi János Középiskolai Kémia Verseny: Juhász Gergő 10.C országos 1. hely  

- Röplabda Diákolimpia Országos döntőbe jutott a fiú és lány csapatunk is 

- Strandröplabda Országos Diákolimpián 2. és 3. hely 

- Gloria Victis Történelem Verseny országos 11. hely 

- Implom József országos helyesírási versenyen megyei első, országos 15. helyezése Juhász 

Gergő 10.C 

- Fedorka Országos Szavalóverseny, Szekszárd: Mester Dóra arany minősítés, Kiss Virág 

bronz minősítés 

- Az élet kenyere nevű 3 fordulós országos hittanversenyen 4. helyezés 

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

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

szülőket, valamint hogy biztosítani tudjuk a tanári felkészítést. 

 

3. Evangélikus identitást, egyházi jelleget kifejező tervezett és nem tervezett alkalmak 

megvalósulása, az intézményi lelkésszel egyeztetett feladatok alkalmak 

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:  

"De mi nem a meghátrálás emberei vagyunk, hogy elvesszünk, hanem a hitéi, hogy életet 

nyerjünk." 

(Zsid 10, 39) 

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

közösségépítést a megelőző Covid járvány jelentős próba elé állította, így még nagyobb szükségünk 

volt az egymás iránti szeretet gyakorlására.  



A tervezett programokat idén szinte teljes egészében sikerült megvalósítani. 

• Rendszeres áhítatok, ünnepi istentiszteletek, felnőtt keresztelés. 

• Az Élet kenyere hittanverseny az úrvacsora témáját tűzte célul középiskolás diákok számára. 

Az egész tanévet átfogó versenyfeladatokban kellett a versenyzőknek jeleskedniük. Az első 

fordulóban egy, szomorkás szeptemberi napon iskolánk udvarán flashmobot tartottunk, 

amelyről kisfilm is készült. A három forduló után csapatunk a 4. helyen végzett az országos 

döntőn. 

• Ebben a tanévben 2021. november 9-én került sor az iskolai év hagyományprogramjára: a 

befogadó istentiszteletre, 2022. április 25-én pedig a kibocsátó istentiszteletre. Mindkét 

alkalommal az érintett diákok személyes áldást kaptak iskolalelkészünktől. 

• A karácsonyi és a tanév végi csendesnapokat sikerült megvalósítani. A diákok a szünetek 

előtti tanítási napot töltötték el együtt az osztályközösségben.  A templomi áhítat után minden 

osztály a tantermében önismereti és közösségépítő játékokat játszott. 

• A tanári csendesnap programja egy közös áhítat, és a NYEPA feladataira való felkészülés 

volt. 

• Az áhítatok és különböző iskolai ünnepségek programjainak színesítésére alakult iskolai 

zenekar nagyon jól működött a tanév során. Az egyházzenei program, és Huszák Zsolt 

mentor segítségével egész évben aktívan dolgoztak. Nagyon jó hatással volt ez a közösségre, 

sok új tanulót tudtunk bevonni az áhítati zenélésekbe, egyéb fellépésekbe. A Szélrózsa 

evangélikus találkozón az énekkarral és két zenekarral lépünk fel. Az iskolai patronáló 

tanárok Fonád Zoltán és Pécsváradiné Tóth Anikó. 

• Az IFI klub továbbra is működött. A rendszeres találkozás mellett programokat, 

kirándulásokat szervezett.  

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

• Hittan érettségi, és a megelőző egyéni felkészítés megvalósulása. Idei tanévben 5 fő 

érettségizett evangélikus hittanból.  

• Idén ünnepeltük az Újtemplom felszentelésének 125 éves évfordulóját. Ehhez a 

rendezvénysorozathoz is igyekeztünk diákjainkkal csatlakozni. Fontosnak tartottuk, hogy 

diákjaink is magukénak érezzék az ünnepet, hiszen az iskola nagyon szorosan kötődik a 

templomhoz. Osztályaink nagy méretű molinókat készítettek, ami a felújított templomban 

kerültek kihelyezésre, és a csendesnapon minden osztály kézműves termékeket készített, 

melyeket jótékonysági vásár keretében értékesítettünk a templom javára. 



• Iskolalelkészünkkel közösen szerveztük a Fogadj örökbe egy padot! adománygyűjtő 

akciónkat, amelyhez a pedagógusok, szülők is csatlakoztak. A befolyt összeget az Újtemplom 

javára ajánlottuk fel. 

Schedius és Sztehlo ösztöndíj 

Ebben az évben is több diákunk pályázott sikerrel, hat diákunk összesen 1,75 M Ft támogatást kapott. 

Már hagyománynak számít, hogy advent 3. vasárnapján az ösztöndíjasok gyújtják a gyertyát az 

Ótemplomban. 

Shcedius ösztöndíjat nyert Kiss Márton Róbert (12.A), Kohut Gyöngy (11.C) és Laukó Boglárka 

(10.C). 

Sztehlo ösztöndíjjal támogatták Kiss Virág (12.B) és Zima Dávid (11.C), Gáll Katalin (12.C). 

osztályos tanulókat. 

Az ösztöndíjak elszámolása határidőre megtörtént. 

 

 

 

4. Az intézmény működési feltételei 

4. 1. Személyi feltételek  

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

4. 1. 1.Pedagógusok, nevelő-oktató munkát segítők, gazdasági-technikai dolgozók száma és 

felekezeti megoszlásának alakulása 

Iskolánk pedagógus létszáma: 29 fő + 1 fő iskolalelkész  

Teljes állású 23 fő  

Részmunkaidős 6 fő 

Óraadó: 3 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: 

  

4.1.2. Humán erőforrásbeli (személyi) változások a beszámoló által érintett időszakban 

A tanév elején két új kolléga érkezett iskolánkba: 

• Egyikőjük fejlesztő pedagógus végzettségű, akit az egyre növekvő számú speciális igényű 

tanulók megsegítésére, a fenntartó félállás pályázatának köszönhetően tudtunk alkalmazni. 

Emellett nagyon nagy segítség volt a hittan oktatásnál a csoportok megszervezésénél, hogy 

neki evangélikus hitoktatói végzettsége is van.  

• A másik kolléganő matematika-földrajz szakos. Az ő alkalmazásával lehetővé vált, hogy 

ebben a tanévben a 9-10. évfolyamon csoportbontásban taníthattuk a matematikát, amivel a 

digitális oktatás alatt felhalmozódott hiányosságokat igyekeztünk pótolni. 

A tanév végén a nyugdíj mellett részmunkaidőben dolgozó magyar-ének szakos kolléganőnk befejezi 

tevékenységét nálunk.  

A nem pedagógus kollégák között előző nyáron történt változás, hogy gazdasági ügyinézői 

munkakörbe sikerült alkalmaznunk egy dolgozót. Ő június végéig látta el feladatait iskolánkban, de 

magánéleti változások miatt másik városba költözött. Már megtörtént az utódjának kiválasztása is, 

aki július elejétől kezdte meg a munkát nálunk. 
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A pedagógusok felekezetek szerinti megoszlása



4.1.3. Szakos ellátottság alakulása 

A tanítási órákat szakszerűen el tudjuk látni.  

A nyugdíjas óraadónk mellett (angol) a szlovák nyelv tanításához van szükségünk óraadóra (12 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 kémia szakra beiskolázott biológus szakos kollégánk hamarosan végez, néhány pedagógiai tárgya 

van még hátra. Fizikus kollégánk pedagógus végzettségének megszerzése folyamatban van. Ez a 

jelenlegi és a jövőben várható pedagógus hiányt ismerve elég nagy anomáliája a magyar felsőoktatási 

rendszernek, hiszen majdnem annyi idő alatt lehet valaki fizikusból fizika tanár, mintha érettségi után 

jelentkezne tanárképzésre. Utóbbi két pedagógussal tanulmányi szerződést kötöttünk. 

Az evangélikus hittan tanítását iskolán belül meg tudtuk oldani idén az új hitoktató kolléganő 

alkalmazásával. Az évfolyamonkénti 3 csoportban, 2 evangélikus hitoktató és iskolalelkészünk külső 

segítség nélkül el tudta látni az órákat. 

Az említett kolléganő fejlesztőpedagógusi végzettsége lehetővé tette, hogy a tanulási nehézséggel 

küzdő tanulók fejlesztése intézményen belül megoldódott, csak az SNI-s tanulók fejlesztéséhez 

vettünk igénybe külsős gyógypedagógusi segítséget. 

Továbbra is keressük a kapcsolatot a pedagógus szakon tanuló volt diákjainkkal, hogy szükség esetén 

megkereshessük őket a későbbiek során. Sajnos nagy részükről már most tudjuk, hogy az egyetem 

befejezése után nem szándékozik visszatérni Szarvasra. 

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

kilenc kollégánk 60 év feletti az intézményünkben. Közülük ketten már nyugdíj mellett látták el 

feladataikat a tanév során, egy kolléganő januártól kérte nyugdíjazását, egyikőjük pedig szeptembertől 

tervezi ezt. A következő 5 évben még öten érik el a nyugdíjkorhatárt, de a jövőt illetően igazán 

szomorú, hogy az 50 év feletti korcsoportba tartozik a tantestület 68 százaléka és 40 év alatti tanár 

egyetlen egy dolgozik iskolánkban! 

 

4.1.4. szakvizsgások 



Intézményünk szakvizsgával rendelkező pedagógusai és szakvizsgáik: 

• Bangócz Ágnes – közoktatási vezető, 

• Buzás Tünde – nyelv és beszédfejlesztés 

• Hortobágyiné Csizmadia Edina – közoktatási vezető, 

• Kita Erzsébet – mérés-értékelés; közoktatási vezető, 

• Kitajkáné Szántai Mária – közoktatási vezető, 

• Dr. Laukóné Adamik Edit – média 

• Dr. Mészárosné Verók Mária – közoktatási vezető, 

• Vidácsné Szurgent Éva – közoktatási vezető 

4.1.5. Továbbképzések, belső képzések  

4.1.5.1. A tervezett nevelőtestületi képzések bemutatása, az előre nem tervezhető nevelőtestületi 

értekezletek bemutatása 

A tanév egyik fő feladataként a tanulás támogatását tűztük ki célul, ehhez kapcsolódva az első félévi 

nevelési értekezletünk témája is a modern tanulási módszerek elsajátítása volt. Meghívott előadónk, 

Marunák Mária, a Szegedi Tudományegyetem Egyetemi Életvezetési Tanácsadó Központjának 

tanulásmódszertani trénere tartott előadást, ahol a hétköznapi munkában könnyen alkalmazható 

gyakorlati ismereteket is mutatott a pedagógusoknak. 

Előre nem tervezett nevelőtestületi értekezlet nem volt a tanév során. 

4.1.5.2. A tervezett és előre nem tervezett, de megvalósult egyéni képzések bemutatása 

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. 

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 



A továbbképzések közül néhány kiemelve: 

• A tanulás támogatása a digitális korban, szakami nap gyógypedagógusok, fejlesztő pedagógusok 

számára 

• Az osztályfőnöki szakmai nap Békés megyében (idén a házigazda a mi gimnáziumunk volt). 

• Mentálhigiénés Alapképzés Pedagógusoknak 

• Az Oktatási Hivatal pályaorientációt támogató online eszközeinek bemutatása  

• Sajátos nevelési igényű gyerekek és tanulástechnika, EPSZTI 

• Adatvédelmi alapismeretek köznevelési intézmények adatvédelmi tisztviselői részére, EPSZTI 

• Matematika és informatika tanárok szakmai napja, EPSZTI 

• Mester és kutatótanár konferencia, EPSZTI 

• Tanulói tevékenységek támogatása interaktív IKT eszközökkel, OH 

• Grimm szótárhasználati továbbképzés, online 

A továbbképzések pontos, részletes felsorolását a munkaközösségi beszámolók tartalmazzák. 

 

 

4.2.  Gyermek/tanulói létszámadatok 

4.2.1.Gyermekek, tanulók létszámának alakulása – fluktuáció, beiskolázás/beóvodázás 

A 2020/2021-es tanévet 340 fős létszámmal zártuk. A 72 fő végzős tanuló távozása után 87 fő 

iratkozott a 9. évfolyamos osztályokba. Majd a nyáron két tanuló beiratkozott a 10. évfolyamra és egy 

12. évfolyamos tanuló a sikeres javítóvizsga után távozott az intézményből. 

Így a 2021/2022-es tanévet 356 fős létszámmal kezdtük. 

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

A tanév közbeni mozgásoknak köszönhetően (9. évfolyamra 1 tanuló jött, a 11. évfolyamra 2 tanuló 

jött és 1 távozott) a tanév végi záró létszámunk 358 fő. 

3 fő érkezett, mindhárman másik települések intézményeiből 

• 1 fő a 9. évfolyamra és 

• 2 fő a 11. évfolyamra iratkozott be hozzánk. 

1 tanuló távozott,  



• a fenti 11. évfolyamosok közül, aki a bejárós lét nehézségeivel szembesülve néhány hét után 

inkább visszament eredeti iskolájába. 

Ezzel a tanév végi záró létszámunk 358 fő. 

4.2.2. Gyermekek, tanulók felekezeti megoszlásának alakulása 

Valamennyi diákunk hitoktatásban részesül, amelynek felekezeti megoszlása az alábbiak szerint 

alakult: 

 

 

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

A gimnáziumba 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 

28 17 6 - 22 

Választott 

hittan 

58 9 6 - - 

Evangélikus; 
264; 74%

Katolikus; 62; 
17%

Református; 
32; 9%

HITOKTATÁS FELEKEZETI MEGOSZLÁSA



4.2.3. Csoportok, osztályok száma, esetleges csoportbontások bemutatása 

Iskolánkban évfolyamonként három párhuzamos, így összesen 12 osztályban folyik az oktatás. Az 

osztályokon belül az elsődleges csoportbontási szempont a tagozat, amely ebben a tanévben a 

következőképpen alakult: 

• 9.A: biológia tagozat (2 csoport) 

• 9.B: angol tagozat (2 csoport) 

• 9.C: matematika tagozat és általános képzés 

• 10.A: biológia tagozat (2 csoport) 

• 10.B: angol tagozat (2 csoport) és német tagozat 

• 10.C: matematika tagozat és angol tagozat 

• 11.A: német tagozat és általános képzés 

• 11.B: angol tagozat (2 csoport) 

• 11.C: matematika tagozat és biológia tagozat 

• 12.A: matematika tagozat és általános képzés 

• 12.B: angol tagozat (2 csoport) 

• 12.C: biológia tagozat és angol tagozat 

Ezen kívül a további csoportbontások alapja a hittan illetve a 2. idegen nyelv választás, melyeket 

évfolyam szintű csoportbontásokkal szervezünk meg, valamint a 9-10. évfolyamon a matematikát is 

csoportbontásban oktatjuk. 

4.2.4. Kihasználtsági mutató telephelyenként 

A Vajda Péter Evangélikus Gimnázium egy telephelyen, a Szarvas, Kossuth utca 43. szám alatti 

épületben működik. Az épület 3 szintjén összesen 12 osztályterem, 4 szaktanterem (biológia, fizika, 

nyelvi, művészeti), 2 informatika terem, Öveges-labor, könyvtár, 2 váltóterem, egy normál méretű 

tornaterem, egy tornaszoba és egy konditerem található.  

Az osztálytermek 30-32 főre berendezettek, ez egyben a maximális kapacitásuk. 

Az alapító okirat szerint felvehető maximális tanulólétszámunk 360 fő. A 2021/2022-es tanévet 358 

fővel zártuk, ami 99,44%-os kihasználtságot jelent. 

 

 

 



4.3.  Tárgyi feltételek (Munkatervi szempont)  

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

4.3.1. Tervezett és megvalósult fejlesztések, beruházások 

Nagy örömet jelentett, amikor 2020-ban iskolánk támogatást kapott a tornaterem bővítéséhez. Így 

tavaly nyáron megkezdődhetett a beruházás, amelyet az Integrál Zrt. végzett. Ennek keretében egy 100 

négyzetméteres tornaszoba és egy edzőterem került kialakításra a tornaterem mellett. Az építkezés 

során kedvet és támogatást kaptunk további munkálatokhoz. Így valósulhatott meg a régi tornaterem 

teljes felújítása. A padlózat, a nyílászárók cseréje és a fűtéskorszerűsítés után valóban komfortos 

körülmények között zajlanak a testnevelésórák. Ezzel a 2014-es felújítás után az épület utolsó 

„szeglete” is megszépült. A beruházás teljes értéke 92 M Ft. 

Ezt ünnepeltük meg 2021.10.17-én vasárnap hálaadó istentisztelet keretében az Újtemplomban. 

Iskolalelkészünk, Zahorecz Pál és Lázár Zsolt esperes úr szolgálata után diákjaink szerepeltek, majd az 

iskolába hívtuk az ünneplő gyülekezetet. Itt a megújult épületrész megáldása után Papp László, 

1939-ben érettségizett öregdiákunk és Babák Mihály polgármester köszöntötte az egybegyűlteket. A 

program szeretetvendégséggel zárult. 

4.3.2. Épület állapota 

Az épület állapota jó, a folyamatos működtetéssel és fenntartással kapcsolatban kisebb karbantartási, 

javítási munkálatok lépnek csak fel. A 2014-es teljeskörű felújítás után is újszerűnek mondható, ami 

köszönhető annak, hogy a teljes közösség igyekszik azt megóvni. Az újonnan érkező osztályokban és 

szaktantermekben folyamatosan végezzük el a tisztító festést. Az azonban már látszik, hogy néhány év 

múlva a tantermekben a linóleum cseréjét meg kell kezdeni. 

4.3.3. Eszközellátottság 

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

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

eszközbeszerzési pályázatból és önerőből tudjuk fedezni. 

Az idén az eszközfejlesztési pályázat segítségével tantermi székek és udvari padok beszerzésére, 

valamint kisebb digitális fejlesztésre kerül sor. Ez utóbbi elsősorban a rendszergazda által használt 

eszközöket, és a javításokhoz szükséges alkatrészeket jelenti. A digitális fejlesztésekre fordítható 

összeg sajnos sohasem fedez minden szükségletet, ennek növelése a tartalékalapból véleményünk 

szerint örvendetes lenne, mert az iskolában használt eszközöket folyamatosan pótolni, felújítani kell. 

Nagyszerű dolog, hogy az idén valamennyi pedagógus számítógépet kapott. Ez sokak számára már 

szinte elengedhetetlen feltétele volt a napi munkájuknak. A tanulók esetében is örvendetes, de félő, 



hogy ez egyszeri kampány esemény marad. Az eszközök kiosztásához kapcsolódó anomáliákat, 

kapkodást, indokolatlan terheket pedig igyekszünk elfelejteni. 

Az évek óta előkészített, tervezett selejtezést sajnos idén sem tudtuk megvalósítani. A 

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

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

eszközök továbbra is az átmenetire tervezett - Újtemplomi gyülekezet által biztosított – helyen várják 

a megoldást. 

4.3.4. Egyéb működtetési szükségletek a beszámolási időszakra vonatkozóan 

A hatékony és biztonságos működésért mindent megteszünk. Minden szükséges felülvizsgálatot (tűz, 

villám, érintésvédelem, lift, kazán karbantartás stb.) időben és rendszeresen elvégzünk. 

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

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

tették eddig. Most kissé félve tekintünk a gáz és áram árának kiszámíthatatlan növekedése elé. 

Intézményünk rendelkezik bizonyos tartalékokkal, de nem szeretnénk, ha ezeket kellene erre a célra 

felhasználnunk. 

4.3.5. Fejlesztési tervek időarányos megvalósulása 

Nagyobb beruházás, fejlesztés jelenleg nem zajlik. A kisebb beszerzések folyamatosan zajlanak. 

 

5. Az intézmény képzési sajátosságainak bemutatása 

Igyekeztünk a jól bevált 4 évfolyamos képzéseinket erősíteni. 

• Emelt angol: Ez a legkedveltebb képzési formánk, hagyományosan erre jelentkezik a legtöbb 

diák. Itt kiscsoportokban, heti 6 órában tanulják az angol nyelvet.  

• Emelt német: Ebben a csoportban heti 6 órában folyik a német nyelv tanítása. Jól segítik ezt 

a képzést az iskola németországi testvérkapcsolatai (Wittlich, Haan). Sajnos évről évre 

problémát jelent a beiskolázás ebbe a csoportba, mivel a környék általános iskoláiban alig 

tanítanak német nyelvet. Így ezt a képzést átalakítjuk, az intenzív csoportban lesz lehetőség 

emelt óraszámú német tanulásra. 

• Emelt matematika: Itt a matematika tantárgy oktatása folyik emelt szinten. Ide elsősorban 

olyan tanulók jelentkezését várjuk, akik műszaki, informatikai, gazdasági irányba készülnek 

továbbtanulni. 11-12. évfolyamon a matematika mellett választható tárgyként digitális kultúra, 

fizika, programozás tárgyakat tanulhatnak.  



• Emelt biológia: Ez is hagyományos képzési formánk, amelynek új lendületet adott az Öveges-

labor. Igyekszünk ezt a lehetőséget kihasználva minél több tanulót, akár egyéni foglalkozások 

keretében is felkészíteni az emelt szintű biológia, és ehhez kapcsolódóan a kémia érettségire. 

Ez utóbbi általában kis létszámmal, de annál intenzívebben történik. 

• Általános tagozat: Ez a forma is kissé átalakul. Az új NAT bevezetésével az erre jelentkező 

tanulóknak a tagozatos osztályokhoz képest kisebb óraterheléssel lehet számolniuk. Alkalmas 

lehet arra, hogy felsőoktatási szakképzésre, vagy szakmatanulásra készítse fel azokat a 

diákokat, akik 8. évfolyamosan még nem tudtak dönteni. 11-12. évfolyamon azonban a sávos 

órák választásával a felsőoktatásra is felkészülhetnek.  

Valamennyi tagozatos szerepel a helyi tantervben gépírás oktatás és természettudományos 

gyakorlatok. 

Iskolánk képzésének egyik legfontosabb sajátossága, hogy a létszám miatt megvalósítható a személyre 

szabott, egyedi igényeknek megfelelő oktatás, felzárkóztatás, tehetséggondozás. 

5.1. Esetleges változtatások bemutatása és értékelése (újonnan indított program, projekt, képzési 

irány, tagozat, osztály, csoport) 

A beiskolázás során külön figyelmet szeretnénk fordítani a Benka kéttannyelvű általános iskolából, és 

máshonnan érkező diákokra, akik már magas szinten beszélik az angol nyelvet. Számukra olyan 

intenzív nyelvi csoportot szervezünk, az emelt szintű angol tagozaton belül, akik már 10. évfolyamon 

emelt szintű érettségi vizsgát tesznek, és 10-11. évfolyamra felsőfokú nyelvvizsgát tehetnek. Ebben a 

csoportban 11-12. évfolyamon az angol órák száma a szinten tartásra csökken, és közben a német 

nyelv óraszáma nő emelt szintre. 

Másik újdonság, hogy iskolánk csatlakozott a Honvéd kadét programhoz. A programban azon 

intézmények vehetnek részt, melyek többek között vállalják, hogy együttműködési megállapodást 

kötnek a Magyar Honvédség egyik, számukra kijelölt szervezetével, valamint a Honvédelmi 

Sportszövetséggel. Ezáltal az oktatási intézmények szakmai támogatásban, pedagógus, oktatói 

továbbképzési programban, valamint mentorálási segítségben részesülnek. A jövő tanév a szakmai 

felkészülés jegyében zajlik, de az érdeklődő diákok már bekapcsolódhatnak különféle szabadidős 

tevékenységekbe a mindennapos testnevelés keretében. 2023 őszétől pedig már választható tárgy lesz 

a honvédelmi ismeretek. A programban részt vevő tanulók ösztöndíjban is részesülnek, és érettségin 

is számot adhatnak tudásukról.  

 



5.2. Szakmai szervezetben vállalt feladat, tagság, ha van 

A következő szervezetekben vállalnak feladatot, illetve tartanak kapcsolatot kollégáink: 

• 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.  

• Békés Megyei Diáksport Egyesülettel tartanak kapcsolatot testnevelőink. 

• Curie Tehetséggondozó és Oktatásfejlesztő Közhasznú Alapítvány munkatársai iskolánk 

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

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

döntőjét  

• Magyar Kémikusok Egyesületének tagja kollégánk, Borzovánné Burai Julianna. 

• 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 fórum egyeztető ülésein. Felelős: Buzás Tünde 

• Történelemtanárok Békés megyei munkaközösségével van kapcsolatban Pécsváradi Antal. 

• MATEHETSZ: A tehetségpont hálózat részese iskolánk.  

• Magyar Földrajzi Társaság tagja kollégánk, Kituljak Eszter. 

• Eötvös Lóránd Fizikai Társulat Békés Megyei csoportjának tagja Bakos Arany kollégánk. 

• Tolsztoj Társasággal tart kapcsolatot Dr. Laukóné Adamik Edit. 

• Magyarországi Orosztanárok Egyesülete, Dr. Laukóné Adamik Edit 

• Szarvasi Vajdás Öregdiákok Baráti Körének tagja iskolánk minden pedagógusa. 

• Magasiskola szekszárdi írókör tagja Salka Zsuzsanna kolléganő 

• Országos érettségi vizsgaelnöki névjegyzékben szerepel Kitajkáné Szántai Mária és 

Hortobágyiné Csizmadia Edina 

• EPSZTI-vel nagyon szoros együttműködésben vagyunk. 

 

6. Tantestületi és munkaértekezletek bemutatása. Nevelőtestületi értekezletek tervezett és 

megvalósított időpontja, témája 

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

munkaértekezletet. Természetesen ettől az aktuális helyzetnek megfelelően olykor eltérünk.  



Minden hétfőn vezetői értekezletre kerül sor a heti feladatok pontosítása, egyeztetése céljából, szükség 

esetén bővített vezetői értekezletet hívunk össze, a munkaközösségvezetők, vagy egyes részfeladatért 

felelős kollégák számára. 

A tanév előzetesen tervezett alkalmai: 

• Augusztus: 

o 08.23. – Alakuló értekezlet: tanévkezdési feladatok, munkaközösségi megbeszélések 

egyeztetése, gólyatábor előkészítése. 

o 08. 26-30. – Munkaközösségek alakuló értekezletei 

o 08.31. – Munkaértekezlet: járványügyi intézkedések, digitális átállás előkészítése, első 

nap feladatai, munkaközösségek javaslatai az éves munkatervhez, munka és 

balesetvédelmi oktatás  

o 08.31. – Vezetői értekezlet (munkaterv előkészítése) 

 

• Szeptember: 

o 09. 13. – Tanévnyitó értekezlet – munkaterv megtárgyalása, elfogadása, tanév eleji 

feladatok 

o 09.27. – Vezetői értekezlet – tanév eleji feladatok, digitális átállás előkészítése 

• Október: 

o 10.04. – Munkaértekezlet: aktuális feladatok, tanévkezdés tapasztalatai, ellenőrzés, 

októberi ünnepségek, események előkészítése (gyíkavató, szoboravató stb.), SNI, 

BTMN tanulók és mentességeik áttekintése 

o 10.11. – Vezetői értekezlet – beiskolázási programok, pályaválasztás, nyílt nap, 

hálaadó istentisztelet, szalagavató előkészítése 

• November: 

o 11.08. – Munkaértekezlet: októberi események áttekintése, járványügyi információk, 

feladatok, szalagavatóval kapcsolatos feladatok. 

o 11.29. – Munkaértekezlet: szalagavató értékelése, aktuális feladatok, továbbtanulás,  

adventi események előkészítése. 

• December: 

o 12.02. – Őszi nevelési értekezlet: Tanulás támogatási módszerek a gyakorlatban (külső 

előadó). A digitális oktatás tapasztalatai alapján hogyan tudnak segítséget nyújtani a 

kollégák a diákok önálló tanulásához? Meghívott előadónk, Marunák Mária tartott 



előadást, ahol gyakorlati ismereteket is mutatott a pedagógusoknak. Az online oktatás 

miatt a tanulási folyamatok jelentős változáson mentek keresztül. A különböző IKT és 

webtechnológiák, a munkaerőpiaci elvárások változása hatására nagyon fontos, hogy a 

tanulók képesek legyenek az önálló és eredményes tanulásra. Ehhez azonban nemcsak 

a motiváció és a készségek megléte szükséges, hanem az önálló tanulás és 

feladatkezelés képessége, a tanulási stratégiák ismerete és használata. Az ajánlott 

módszereket a tanárok beépítik mindennapi munkájukba. 

o 12.13. – Vezetői értekezlet: aktualitások 

• Január: 

o 01.03. – Munkaértekezlet: adventi programok értékelése, osztályozóvizsga és a félévi 

zárás előkészítése, jubileumi rendezvények tervezése, érettségi jelentkezések 

szervezése 

o 01.21. – Osztályozó értekezlet 

o 01.31. –Féléves értekezlet – az első félév értékelése, reál hét, februári események 

előkészítése 

• Február: 

o 02.21. – Vezetői értekezlet: ballagás előkészítése 

• Március: 

o 03.07. –Munkaértekezlet: aktuális feladatok, PISA és kompetenciamérésekről, 

laptopok osztásáról, tantárgyválasztás, érettségi jelentkezések összesítése 

o 03.21. – Vezetői értekezlet: NYEPA előkészítésének megkezdése, ballagással 

kapcsolatos feladatok kijelölése 

• Április: 

o 04.04. – Munkaértekezlet: kompetenciamérés, ballagás, érettségi előkészítése, 

jubileumi rendezvények, javaslat a díjazott tanulókra 

o 04.28. – Osztályozó értekezlet: jegyek zárása, ballagás és érettségi utolsó simítások 

• Május: 

o 05.23. – Munkaértekezlet: aktuális feladatok, tanévzárással kapcsolatos feladatok, 

szóbeli vizsgák előkészítése. Kihelyezett értekezlet helyszíne Szlovák tájház. 

• Június: 

o 06.07. –Tavaszi nevelési értekezlet: kirándulások a NYEPA – programjában. Mit 

hasznosíthatnak az evangélikus pedagógusok az általunk szervezett kirándulásokból 



(természetvédelem, földrajz, biológia, kézművesség, népi hagyományok, evangélikus 

örökség stb.). Kihelyezett értekezlet az egyik helyszínre: Szabadkígyó, Kondoros. 

o 06.13. – Osztályozó értekezlet, év végi feladatok 

o 06.20. – Vezetői értekezlet: NYEPA 

o 06.27. Munkaértekezlet: utolsó egyeztetések a NYEPA és Újtemplom125 kapcsán 

• Július: 

o 07.04. Tanévzáró értekezlet: a tanév értékelése 

Ezen felül a munkaközösségek saját munkatervükben foglaltak szerint tartanak munkaközösségi 

megbeszéléseket. 

 

7.Normatíván felüli külső források bevonása az intézményfejlesztésbe  

Tornaterem bővítés összértéke: 73 467 333 Ft, kapott támogatás 50 000 000 Ft (saját forrásból 

23 467 333 Ft) 

Tornaterem felújítás összértéke: 18 710 429 Ft, 2021. évi eszközfejlesztési támogatásból régi 

tornateremre eső része: 10 985 707 Ft. (saját forrásból 7 724 722 Ft). 

7.1.Az aktuális tanévben futó illetve lezárult egyházi pályázati eredmények 

Igyekszünk élni a fenntartó által nyújtott pályázati lehetőségekkel. Ezek közül ebben a tanévben a 

következő támogatásokat nyertük el. 

• Közművelődési pályázat 300 000 Ft a jubileumi ünnepségekre. 

• 2022. évi eszközfejlesztési pályázat 6 170 765 Ft 

o udvari bútor 

o beltéri bútor (tanulószékek) 

o taneszközök 

o beruházás (festés) 

o informatika eszközök 

• Félállás pályázat 2 297 988 Ft 

Emellett tanulóink  

• A Sztehlo és Schedius ösztöndíjpályázatokon 1,75 MFt támogatást  

• versenyeredményeikért 565 000 Ft jutalmat kaptak. 

 



7.2.Az aktuális tanévben futó illetve lezárult állami, önkormányzati és egyéb nem egyházi pályázati 

eredmények 

Ebben a tanévben a legnagyobb külső támogatónk a Rákóczi Szövetség volt. Iskolánkban aktívan 

működik a szövetség ifjúsági csoportja. Számos rendezvénybe bekapcsolódunk, és sok támogatást is 

kapunk tőlük, 1 050 000 Ft értékben. 

• Diákutaztatási program keretében szeptemberben a 10.A és a 11.B honismereti kiránduláson 

vett részt támogatással. (300 000 Ft) 

• Március 15-ei diákutaztatási pályázat újabb 75 tanulónak nyújtott támogatást: 9.A, B és 11.B. 

(300 000 Ft) 

• Június 4-ei diákutaztatási pályázat keretében már Dévára utazott a 11.A (300 000 Ft) 

• Belső pályázat útján támogatták jubileumi rendezvényeinket. (150 000 Ft) 

A tanév során folyamatosan támogatta iskolánkat két civil szervezetünk is. 

• Szarvasi Vajdás Öregdiákok Baráti Köre: kiemelkedő tanulók díjazása, utazási támogatás, 

jubileumi rendezvények. 

• Szarvasi Vajda Péter Alapítvány díjak, évvégi jutalmazás. 

7.3.Egyházközség(ek)től kapott támogatás 

Anyagi támogatást az egyházközségektől nem kapunk. De mindaz a természetbeni segítség, 

támogatás, amit az Újtemplomi Egyházközségtől és munkatársaitól kapunk hatalmas segítséget jelent. 

Külön szeretnénk megköszönni Rumi János gondnoknak, hogy bármikor, bármilyen kéréssel 

fordulunk hozzá mindig segítségünkre van. Ezt igyekszünk viszonozni is, amikor tudjuk, így azt 

gondoljuk, hogy ez a szoros együttműködés a dolgozók között mindkét fél megelégedésére szolgál. 

 

8. A nevelő-oktató munka eredményeinek értékelése 

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

 

8.1. Nevelő munka eredményei, felvetődő kihívások, problémák 

Nevelési mk. beszámolójából: 

A munkaközösség tagjaira, az osztályfőnökökre a tanév eleje óta nagyobb feladat hárul a korábbi 

évekhez viszonyítva. Az elmúlt két tanév sok hónapos online oktatása nyomot hagyott a tanulók 



többségében, tanulási- és a közösségbe való beilleszkedési problémákat, az iskolai élettel összefüggő 

viselkedési és magatartási devianciákat kellett megfelelően kezelniük.  

Az utóbbi években jelentősen megnövekedett a gimnáziumba érkező SNI-s és BTMN-s tanulók száma. 

Ezeket a tanulókat támogatni kell, fejlődésüket nyomon követni. Az osztályfőnökök és az 

ifjúságvédelmi felelős a fokozottan figyeltek az oszályközösségekre és az egyes problémás tanulókra. 

Nyelvi mk. beszámolójából: 

A munka során a legnagyobb problémát egyértelműen a csoportokon belüli különbségek jelentik. 

Elsősorban motivációról van szó, sajnos elég gyakran szembesülünk érdektelenséggel. Ehhez nyilván 

hozzájárul, hogy azzal az ingerszámmal, amihez ők a telefonjaikra érkező értesítések miatt 

hozzászoktak, lehetetlen versenyezni. Ugyancsak gondot jelent az, hogy többen kialvatlanul, fáradtan 

jönnek iskolába. 

 Reál mk. beszámolójából: 

A 9. évfolyam év eleji matematika felmérőjének eredményein már érezhető, hogy a vírushelyzet miatt 

bevezetett digitális munkarend, ill. a valószínűleg magasabb óraszámú hiányzás miatt nem lehet a 

megszokott módon építeni az általános iskolában tanultakra. A bevezetett csoportbontás sokat segít a 

felzárkózásban. 

Humán mk. beszámolójából: 

A diákok képességeihez kell rendelni a célokat. A nehezen képezhető diák esetében 

leérettségiztetésénél magasabb célokat nem kell kitűzni. Ezt a kollégáknak is tudomásul kell venni. 

Arra kell törekednünk, hogy a képességeinek megfelelő eredményeket érjenek el a diákok. 

A diákok közötti szóródás jelentős, akár azonos osztályban is. Ez a motiváltságban és a képességekben 

is megjelenik. Ezért a fenti cél sokszor a hanyag és motiválatlan diákokon bukik meg, amit a szülő 

nem lát pontosan…  

Szinte minden probléma egyik alapja, de a megoldást mindenképpen megnehezítő körülmény a 

jelenléti oktatás során soha nem látott mértékű hiányzás. Az utolsó teljes jelenléti tanévhez 

(2018/2019) képest 38%-kal nőtt az egy főre eső hiányzások száma. Holott már abban az időszakban 

is egyik kiemelt célként a hiányzás csökkentését jelöltük meg. 
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8.2. Mérések, vizsgák 

 

Tanév eleji mérések 

Tanév elején megírattuk a bejövő 9. évfolyamos tanulókkal a magyar, matematika, történelem és angol 

nyelv szintfelmérőt. Ennek eredményét javítás után visszajuttattuk az általános iskolákba. Ezt 

követően szakmai beszélgetésekre is sor került az eredmények elemzése céljából. 

Az idei tanévtől az év eleji mérésen gyengén teljesítő tanulók matematikából kötelező korrepetáláson 

vesznek részt. Ennek szükségességéről az érintett szülőket írásban értesítettük. A matematika tanárok 

évközben folyamatosan figyelemmel kísérték a tanulók teljesítményét, így a korrepetálásra kötelezett 

csoport összetétele folyamatosan változott: abba be- és kikerülni egyaránt lehetett. 

 

Osztályozó és javító vizsgák 

A házirendben foglaltaknak megfelelően a tanév során négy alkalommal szerveztünk osztályozó 

vizsgákat. A vizsgákon a hiányzás miatt nem osztályozható tanulók, a magántanulók, a bizonyos 

tárgyakból osztályozó vizsgára utalt tanulók, illetve az előrehozott érettségi miatt osztályozandó 

tanulók vizsgáznak. 

Javítóvizsga 

2021. augusztus 26. 
matematika 4 fő 2,50 

Osztályozó vizsga 

2022. január 10-18. 

angol nyelv 19 fő – előrehozott vizsga 

szlovák nyelv 14 fő – előrehozott vizsga 

német nyelv 6 fő – előrehozott vizsga 

olasz nyelv 1 fő – előrehozott vizsga 

orosz nyelv 1 fő – különbözeti vizsga 

hittan 1 fő – egyéni tanrend 

9. évf. egyéni tanrendes 14 tárgyból 

9. évf. hiányzás miatt kötelezett 2 fő 

5,00 

4,63 

4,83 

5,00 

5,00 

4,00 

2,86 

3,71 



Osztályozóvizsga 

2022. április 21-22. 

szlovák nyelv 9 fő - előrehozott vizsga 

német nyelv 6 fő - előrehozott vizsga 

angol nyelv 41 fő – előrehozott vizsga 

informatika 15 fő - előrehozott vizsga 

4,50 

5,00 

4,87 

4,46 

Osztályozóvizsga  

2022. június 8-10. 

szlovák nyelv 5 fő - előrehozott vizsga 

hittan 1 fő - egyéni tanrend 

9. évf. egyéni tanrendes 14 tárgyból 

9. évf. hiányzás miatt kötelezett 2 fő 

3,20 

4,00 

nem jelent meg 

3,20 

 

Érettségi vizsga 

A május-júniusi érettségi vizsgaidőszakban 3 bizottságban a 85 végzős tanuló mellett 67 előrehozott 

és 3 külsős vizsgázó tett összesen 394 közép és 63 emelt szintű vizsgát. Emellett a végzősök már 94 

beszámítós eredménnyel is rendelkeztek. 

A 85 végzős mindegyike érettségi bizonyítványt kapott. A végzősök érettségi eredményei: 

Vizsgatárgy 
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magyar nyelv és irodalom 
K 29 4,07 25 3,92 30 4,40 

E  -  - 1 3,00  -  - 

matematika 
K 25 4,04 25 3,72 30 4,07 

E 4 4,75  -  -  -  - 

történelem 
K 28 3,82 21 3,81 19 4,16 

E 1 3,00 5 4,20 11 4,36 

angol nyelv 
K 23 4,04 20 4,60 21 4,62 

E 2 4,50 14 4,71 4 4,00 

angol nyelv (a 2020-as Nat.) 
K 2 5,00  -  - 6 5,00 

E  -  -  -  -  -  - 

német nyelv 
K 2 3,00 1 5,00 5 5,00 

E 1 5,00  -  -  -  - 

német nyelv (a 2020-as Nat.) 
K  -  - 2 5,00  - 5,00 

E  -   -  -  -  -  - 

szlovák nyelv 
K  -  - 1 4,00  -  - 

E  -  - 1 5,00  -  - 

szlovák nyelv (a 2020-as Nat.) 
K  -  - 7 4,86 1 5,00 

E  -  -  -  -  -  - 

olasz nyelv 
K 1 5,00  -  - 2 5,00 

E  -  -  -  -  -  - 

földrajz 
K  -  - 12 4,25 1 4,00 

E  -  - 3 4,00  -  - 

biológia 
K  -  -  -  - 6 4,00 

E  -  -  -  - 3 5,00 



fizika 
K 2 5,00  -  - 1 4,00 

E  -  -  -  -  -  - 

informatika 
K 3 4,33 8 4,25 13 4,62 

E 9 4,00  -  -  -  - 

testnevelés 
K 7 3,57 2 4,50 2 4,50 

E 1 4,00  -  - 1 5,00 

kémia E  -  -  -  - 1 5,00 

vizuális kultúra (portfolió) K 3 3,33 1 5,00  -  - 

ének-zene K  -  -  -  - 1 5,00 

evangélikus hittan K  -  - 3 4,33 2 5,00 
 

  Átlag Kitűnő Jeles 

12.A 4,01 4 fő 4 fő 

12.B 4,18 2 fő 3 fő 

12.C 4,41 6 fő 5 fő 

 

Országos mérések: 

PISA mérés 

Iskolánk felkérést kapott a 2022-es PISA mérésre. A mérést két, békéscsabai POK-ból érkezett, 

kolléga végezte el. Az iskola dolgozói nem lehettek jelen a mérésen, a tanulók elmondása szerint több 

kompetencia területet is érintett a feladatsor és egy elég hosszú tanulói kérdőívet kellett kitölteniük. 

A tanulók számítógépen írták meg a felmérést, melyet pendrive-ra mentettek el a felmérésvezetők. 

Emiatt kisebb technikai probléma lépett fel, az eredetileg tervezett időpont (március 22.) helyett, csak 

egy héttel később (március 30.) írták meg a tanulók a felmérést. Iskolánkból 57 tanuló vett részt a 

kilencedik és tizedik évfolyamról (mind a 6 osztályból volt résztvevő). 

 

Kompetenciamérés 

Eddig az országos pedagógiai tárgyú mérések rendszere a szövegértési képességet, a matematikai 

eszköztudást, valamint az idegen-, illetve célnyelven nyújtott tanulói teljesítményt vizsgálta. A 

mostani tanévet érintő változás két szempontból is jelentős: 

• a mérési rendszer kiegészült a természettudomány kompetenciaterülettel 

• a mérés teljes mértékben átköltöztek a digitális médiumra, azaz az országos méréseket a 

tanulóknak ezentúl online felületen kellett teljesíteniük. 

A vizsgák szervezéséért Kita Erzsébet, mérés-értékelés szakvizsgával rendelkező kolléga volt felelős. 



Az iskolai szinten ez 6 mérési eseményt jelentett eredetileg. Iskolánkat felkérték a rendszer 

tesztelésére, amely kudarcba fulladt, csakúgy mint az első „éles” napon a matematika kompetencia 

terület mérése. A pótnap (mely szintén kötelező volt) miatt összesen 10 alkalommal kellett 

foglalkozunk ezzel a méréssel, két héten belül. A tanulók a végén már nem vették komolyan a sok 

technikai kudarc miatt. 

A mérést a 10. évfolyamon 2022. április 20. és május 3. közötti időszakban kellett lebonyolítani. Nem 

túl szerencsés időszak ez a középiskolákban, hiszen közvetlenül az írásbeli érettségi vizsgák előttre, 

illetve első két napjára esik. Kissé nyugodtabb körülmények között lehetett volna végrehajtani a 

mérést, ha május végére nem a 6., hanem a 10. évfolyamosokat tervezik. Mindkét korcsoport 

szempontjából szerencsésebb lett volna ez, hiszen az általános iskolákban április végén, május elején 

nincs semmilyen akadályozó tényező, nem úgy, mint a középiskolákban, a fent említett okok miatt. 

2021-es kompetenciamérési eredmények elemzése: 

Létszám adatok: 

 

A Covid járvány miatt lehetett az alacsonyabb részvétel. 

Elért eredmények: 

 

 

 



Az eredmény a korábbi évek iskolai eredményeitől szignifikánsan nem különbözik, ezt mutatja a 

következő ábra: 

  

Az Oktatási Hivatal meghatározza a OKM mérés alapján a kiemelkedően teljesítő iskolákat.  

Magyarországon nagyon erős az összefüggés a tanulók társadalmi státusza és iskolai teljesítménye 

között, olyannyira, hogy egy tanulócsoport átlagos családi háttere alapján „megjósolható", 

pontosabban megbecsülhető annak a csoportnak a várható tanulmányi teljesítménye. 

Az OKM adatai alapján azonosíthatók az olyan iskolák, amelyek jobb eredményt érnek el, mint 

az tanulóik családi háttere alapján várható volna. 

Ezek azok az intézmények, amelyek pedagógiai munkájukkal eredményesen ellensúlyozzák tanulóik 

hátrányos helyzetét, ezzel is szolgálva a társadalmi mobilitást. A magasabb átlagteljesítményű 

intézmények esetében ugyanez azt jelenti, hogy kiválóan építenek diákjaik biztos családi hátterére, és 

eredményesen gondozzák a rájuk bízott tehetségeket. 

A mi iskolánk mindkét mérési területen rajta van a listán. Ezt mutatja a telephelyi jelentés ezen 

táblázata is: 

 



Hasonlóan erős az összefüggés a tanulók előzetes tudása, azaz a korábbi mérési eredményei és a 

várható teljesítménye között. A korábbi mérési eredményekből „megjósolható", pontosabban 

megbecsülhető a gyerekek későbbi teljesítménye. 

Az OKM adatai alapján azonosíthatók az olyan iskolák is, amelyek jobb eredményt érnek el, 

mint az tanulóik korábbi eredményei alapján várható volna, azaz az átlagosnál nagyobb az ott 

folyó pedagógiai munka fejlesztő hatása. 

Itt is mindkét kompetencia területen szerepel iskolánk, erre utal a telephelyi jelentésben ez a táblázat: 

 

Az Oktatási Hivatal célja, hogy felhívja a figyelmet a magyar pedagógiai gyakorlat kiemelkedő 

teljesítményeire. Ennek érdekében nyilvánosságra hozza azoknak az iskoláknak a névsorát, amelyek 

a fenti két szempont valamelyike alapján az átlagosnál jobb eredményekkel rendelkeznek. 

A mi iskolánk minden listán szerepel és nem is először, van olyan terület, ahol már 5 éven belül 

negyedik alkalommal. 

Értekezleten az osztályok által elért eredmények részletes elemzése megtörtént. 

 

Netfit 

A NETFIT mérést a testnevelők testnevelési órákon lebonyolították, a fizikai fittségi méréshez 

kapcsolódó adminisztrációs feladatokat a rendszerben elvégezték és az eredményeket feltöltötték 

2022. június 15-ig. 



8.3. Tanulmányi eredmények (iskoláknál) és azok változásának tendenciái 
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Tanulmányi eredmények területén az előző tanévhez képest lényegi változás nem történt: 

2020/2021-as tanév átlaga: 4,19 

2021/2022-es tanév átlaga: 4,13 

 2019/2020 2020/2021 2021/2022 

Iskolai átlag 4,11 4,19 4,13 

Bukott 5(1,5%) 4(1,2%) 2(0,6%) 

Több tárgyból 2 - - 

Kitűnő 22 17 16 

Jeles 28 37 32 

Összesen 50(15%) 54(16%) 48(13%) 
 

 

9. Esélyegyenlőség, különleges bánásmódot igénylő gyermekek, tanulók 

9.1.SNI/BTMN adatok és megvalósult feladatok 

Az elmúlt években ugrásszerűen megnőtt a tanulási nehézséggel küzdő tanulók száma 

intézményünkben. Ebben a tanévben az SNI tanulók ellátására Garai-Szabóné Fabó Éva 
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gyógypedagógussal kötöttünk szerződést, a BTMN tanulók esetében a foglalkozásokat Buzás Tünde 

fejlesztő pedagógus végezte. 

A fenntartói Félállás pályázat keretében kapott támogatásnak köszönhetően 2021 szeptemberétől 

sikerült alkalmaznunk Buzás Tündét, fejlesztő pedagógus végzettséggel, aki az intézményben tanuló 

hátrányos helyzetű vagy tanulási nehézségekkel küzdő diákokat tudja segíteni. 

Minden tanévben már a beiratkozáskor igyekszünk beazonosítani a megsegítésre szoruló, szakértői 

véleménnyel rendelkező tanulókat. Idén különösen nagy segítség, hogy intézményen belül 

rendelkezünk fejlesztő pedagógussal, aki 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.  

A 2021/2022-es tanév kezdetén 14 SNI és 9 BTMN-es tanuló kezdte meg tanulmányait 

gimnáziumunkban. A tanév során 2 tanuló BTMN kategóriából SNI kategóriába került, 1 tanuló 

mentességet kapott matematika tantárgyból. 

Fejlesztő pedagógusunk év elején áttekintette az összes szakértői véleményt, megismerkedett a 

gyerekekkel és időpontot egyeztett velük a foglalkozások megtartásához. A szülőknek kiküldtük az 

igazgatói határozatot a szakértői vélemények alapján. Kiemelt figyelmet fordítottunk a 12. évfolyamos 

tanulókra az érettségin igénybe vehető méltányosságok kapcsán. Szaktanári, szülői, tanulói 

egyeztetést folytattunk, hogy mely diáknál milyen méltányosság segíti az érettségin való jobb 

teljesítményt.  

Buzás Tünde fejlesztő pedagógus fejlesztési tervet készített a szakértői vélemények alapján, elküldte 

az intézménykijelölési kérelmeket, felülvizsgálatra küldött 8 tanulót. A tanév során jó kapcsolatot 

alakított ki a hozzá járó tanulókkal, segítette megértetni velük, hogy a szakértői véleményben foglalt 

javaslatok, hogyan segítik tanulmányi eredményességüket. Tanulási stratégiát alakított ki velük a 

tanévre, átvették a tanulási technikákat, a javaslatok alapján megkezdte az egyéni fejlesztést 1,2,3 fős 

csoportokban. A legtöbb esetben a szülőkkel is sikerült felvennie a kapcsolatot. Naprakész 

adminisztrációt vezetett a tanulókról.  

Közülük hat tanuló végzős volt (5 fő SNI, 1 fő BTMN), akik a törvényben rögzített könnyítésekkel 

sikeres érettségi vizsgát tettek. 

 



9.2. Tehetségfejlesztés, tehetséggondozás 

Iskolánk Akkreditált kiváló Tehetségpontként működik. Az akkreditáció megújítására a pandémia 

miatt nem került sor, várhatóan következő tanévben történik meg. 

Tehetséggondozásunk fő területei 

• természettudományok 

• röplabda 

• idegen nyelvek 

Tehetséggondozásunk során előtérbe kerülnek az egyéni, kiscsoportos foglalkozások. A kollégák egy 

részének a tantárgyfelosztásban is szerepel erre időkeret, de zömében tanítási óráik felett valósítják 

meg.  

A röplabda területén három szakember is dolgozik az iskolában, akik szükség esetén össze is tudnak 

dolgozni. Évek óta megyei szinten kiemelkedő eredményeket érünk el ezen a területen, és az országos 

döntőkön is jól szerepelnek csapataink. 

Az idei tanévben egy új területtel gazdagodott a tehetséggondozás palettája, az iskolai zenekar több 

összetételben, felállásban komoly munkát végzett két pedagógus és az egyházzenei program 

mentorának támogatásával. Ezt a programot mindenképpen szeretnénk folytatni, NTP-s pályázatot 

benyújtani ennek támogatására. 

Tehetséggondozásunk egy speciális formája, hogy az iskolánkba járó nemzetközileg kiemelkedő 

tehetségű sportolók tanulmányi munkáját egyéni munkarenddel, időbeosztással, tanári segítséggel 

támogatjuk. 

 

9.3. Lemorzsolódás, kimaradás, tankötelezettség/óvodakötelezettség teljesítése 

A nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet  

26/A. § (2) bekezdése alapján a lemorzsolódás megelőzését szolgáló korai jelző- és pedagógiai 

támogató rendszerben leadott telephelyi jelentésünk szerint intézményünkben lemorzsolódással 

veszélyeztetett tanuló nincs. 

Az Korm. rendelet értelmében középiskolában az a tanuló sorolható a fenti csoportba, akiknek 

tanulmányi átlageredménye nem éri el a 2,5 szintet; vagy tanulmányi átlaga egy félév alatt vagy a 

megelőző tanévhez képest 1,1 mértékben romlott. 



Intézményünkben 4 olyan tanuló volt a tanév végén, akinek 

az átlaga 3,00 alatti, de jóval magasabb, mint a 2,5-es határ. 

Közülük a végzős tanuló sikeres érettségi vizsgát tett, a 

három alsóbb éves esetében pedig kiemelt figyelemmel 

igyekszünk megelőzni, hogy átlaguk a veszélyes határra 

csökkenjen (pl. kötelező korrepetálások). 

A 2021/2022-es tanévben egy fő egyéni munkarendben teljesítő tanulónk volt. Szülei munkavégzés 

céljából külföldre távoztak, kiskorú gyermeküket magukkal vitték, ezért szeptember elején 

kérvényezték és megkapták az Oktatási Hivatal engedélyét az egyéni munkarendre. A tanuló a félévi 

osztályozóvizsgákra szépen felkészült és szinte mindenből sikeresen levizsgázott. A tanév végi 

vizsgákon nem jelent meg, a szülők jelezték, hogy másik iskolába fogják átiratni gyermeküket. 

Egy tizedik évfolyamos tanuló a tanév elején nagyon súlyos lovasbalesetet szenvedett, ami miatt egész 

tanévben nem tudott iskolába járni és az osztályozóvizsgákon megjelenni. Hiányzásait mindig rendben 

igazolták. A tanév végén a szülő jelezte, hogy a gyermek nem vizsgázik, hanem a tizedik évfolyamot 

megismétli. 

A 2021/2022-es tanév egyik legnagyobb kihívása volt a hiányzások kezelése. Ebben az évben nem 

volt iskolabezárás, csak egy-egy osztály került karanténba, illetve sok tanuló, ezért a hiányzások 

megnövekedtek. Így a félévkor és tanév végén is két-két tanulót több tantárgyból osztályozóvizsgára 

kellett kötelezni a sikeres tanévzáráshoz.  

9.4.Hátrányos helyzetű gyermekekkel, tanulókkal kapcsolatos adatok és a hátránykompenzációra 

irányuló  tevékenység 

Gimnáziumunk tanulói nagyon jó, ill. megfelelő családi és környezeti háttérrel rendelkeznek. A 358 

tanulóból 9 fő kap rendszeres gyermekvédelmi támogatást, 1 fő hátrányos helyzetű, 3 fő 

halmozottan hátrányos helyzetű.  

Az iskolában étkezők száma 187, ebből 42 fő részesül 50%-os kedvezményben. 

9.5. Gyermekvédelem (intézkedések, jelzőrendszeri tevékenység) 

Az előző évek során több szociális segítő munkatárs váltotta egymást a Szarvasi Család- és 

Gyermekjóléti Központ szervezésében. Ettől a tanévtől Roszik Zsuzsanna vette át ezt a munkakört, 

aki csütörtökönként 1-4 óráig tartózkodott intézményünkben. A szociális segítő munkatárssal Buzás 



Tünde, fejlesztő pedagógus és iskolai ifjúságvédelmi felelős tartotta a kapcsolatot, a folyamatos 

egyeztetésüknek köszönhetően nagyon hatékony volt együtt működésük a tanév során. 

Kérték az osztályfőnöket, hogy ha látókörükbe kerül olyan diák, aki bármilyen segítségre szorul, azt 

továbbítsák feléjük, illetve kérték, hogy a szülőktől jövő problémákat is jelezzék nekik.  

Kitartó munkájuknak köszönhetően idővel a diákok, tanárok, szülők látókörébe kerültek és Buzás 

Tündének, mint szociális koordinátornak egyre több diákot kellett a megadott időpontokra irányítani. 

Így 12 tanuló került Roszik Zsuzsannához. A 2-3 alkalmas beszélgetésektől az 5-6 alkalmas 

beszélgetésekig tartott a tanácsadás. 1 tanuló mentálhigiéniás munkatárshoz, 1 tanuló pszichológushoz 

került. 

Okok, amik miatt a gyerekek a tanácsadóhoz kerültek: pályaválasztás, szorongás, önbizalomhiány, 

igazolatlan hiányzás, szülői megkeresés, családi viszonyok változása, tartós betegség. 

A Szarvasi Család- és Gyermekjóléti Központhoz 5 esetjelzőt küldtünk a következő okokból: 

igazolatlan hiányzás, gyámügyi változás, iskolaváltás. 

Az ifjúságvédelmi felelősnél 8 tanuló jelentkezett pályaorientációs, magatartási, közösségben való 

útkeresési, tanulási stratégiai problémákkal.  

 

 

10.Pedagógusok előmeneteli rendszerével kapcsolatos események, eredmények 

A korábbi években sok sikeres minősítésen estünk túl. 19 fő Ped, II. kategóriába került. Ebben a 

tanévben az ősz folyamán három kolléga töltötte fel portfólióját: Bánfi Andrásné (angol nyelv), 

Dr. Bondorné Kondor Edit (német nyelv), Kéri Bernadett (biológia). Portfólióvédésükre a következő 

tanévben kerül sor, mindhárman őszre kaptak időpontot. 

Az előző tanévben megtörténtek az első mester minősítések is. Három szakvizsgával rendelkező 

kolléga innovátori profillal minősült. Dr. Laukóné Adamik Edit és Hortobágyiné Csizmadia Edina 

sikeres minősítése még az előző tanévben, Kitajkáné Szántai Máriáé csak a 2021/2022-es tanév őszén 

zajlott le. Januártól mindhárman megkezdték mesterprogramjuk végrehajtását. 

Idén egy kolléga jelentkezett portfóliókészítésre: Kita Erzsébet szakvizsgázott kolléganő innovátor-

profilú mester szeretne lenni. 

 

 



11. Ellenőrzés, ellenőrzési terv megvalósítása 

11.1.1. Külső pedagógiai-szakmai ellenőrzés (tanfelügyelet) 

Kitajkáné Szántai Mária igazgató vezetői tanfelügyeletére többszöri időpontmódosítás után 2022. 

április 22-én került sor. A bizottság elvégezte a dokumentumelemzést és a helyszíni vizsgálatot, majd 

elkészítette az értékelést. Ennek alapján a vezető elkészítette az Önfejlesztési tervét. A folyamat 

státusza „Befejezett”. 

11.1.2. Külső (fenntartói, hatósági) ellenőrzések lefolyása és eredménye, megállapításai 

Ebben az évben került sor a fenntartó részéről esedékes vezetői ellenőrzésre, a vezetői ciklus 4. 

évében. A helyszíni ellenőrzésre 2022. március 23-án került sor. Ebben az időszakban készült el a 

Klímateszt is, majd májusban az önértékelés. A záró beszélgetés van hátra, melynek tervezett 

időpontja 2022. szeptember. 

Gazdasági területen végzett ellenőrzések: 

• Consultatio Kft. 2021.évet ellenőrizte 2021. októberben és 2022. jan-februárban   

o KIR statisztikai adatszolgáltatás  

o Alapító okirat módosítások és működési engedélyek 

o Köznevelési és működési támogatást érintő gazdasági eseményeket  

o Normatívához gyermeklétszámot, étkezők létszámát, minősített pedagógusok 

létszámát ellenőrizte 

• Dr. Mészár Erika jogász-közgazdász, adótanácsadó: 2021. évi könyvelést ellenőrizte a Libra 

programban. 2022. februárban 

• Petrás Hajnalka MEE szakértő:  A 2021. évi beszámoló és a 2022. évi költségvetés pénzügyi 

felülvizsgálat végezte el  2022. áprilisban 

• MEE Belső ellenőr Rózsa Ilona :  a VPEG  szabályszerűségi-pénzügyi ellenőrzéséről (Átfogó 

belső ellenőri vizsgálat) 2022.04.11. 

11.2. Belső ellenőrzések 

11.2.1. Pedagógiai-szakmai jellegű belső ellenőrzések 

Belső ellenőrzési terv alapján főbb tervezett területek: 

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

ügyeleti rendszer volt. Felelősök: igazgató, igazgatóhelyettes, munkaközösség vezetők. A 

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



• Tanügyigazgatási (adminisztrációs munka) ellenőrzése. A tanórák könyvelésének, 

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

igazgatóhelyettes, megbízott kolléga, iskolatitkár. Folyamatosan zajlott. A fő terület idén a 

tanügyi dokumentumok ellenőrzése volt, különös tekintettel az SNI/BTMN mentességek 

feltüntetésére, záradékok pontos vezetésére. Ezzel kapcsolatban a tanügyigazgatási 

igazgatóhelyettes az osztályfőnökök számára külön belső továbbképzést tartott, ahol 

pontosíthatták ezekkel kapcsolatos ismereteiket.  

 

11.2.2. Az intézményi működés ellenőrzése 

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. 

 

 

12. Intézményi önértékelés megvalósulása 

Az Önértékelést Támogató Munkacsoport a 2021/2022-es tanév elején az önértékelési tervnek 

megfelelően kezdte meg munkáját. A 2021/2022-es tanévben az ÖTM tagjai: 

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

és Pécsváradi Antal. 

Igyekszünk pótolni a pandémia alatti lemaradást, de az önértékelési eljárások nem mehetnek a szakmai 

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

Az intézményt tanfelügyelet megállapítása szerint fejleszthető terület: „Vezetői önértékelés 

modelljének ismerete, és az önértékelési folyamathoz való pozitívabb hozzáállás kialakítása, illetve az 

ezzel összefüggő kérdőívek (önértékelő, szülői, nevelőtestületi) megfelelő dokumentálása.”  Ez így 

igaz. 

 

13. Egyéb az intézményi sajátosságokból adódó eredmények, megvalósult tevékenységek 

Iskolánkban 2014-ben jött létre az Öveges labor a MEE és Szarvas Város Önkormányzatának közös 

pályázataként. A fenntartási időszak letelte után is folytattuk a munkát, ami nálunk igen jól működött, 

szemben az országban tapasztalt negatív példákkal. A tavalyi évben természetesen ezt is 



felfüggesztettük, de az idén ismét megkerestük a partnereket, és többen visszatértek a programba. 

Jelenleg már online lehet regisztrálni, időpontot foglalni, témát választani. Jövőre új témákat, 

foglalkozásokat hirdetve bízunk abban, hogy még több általános iskola él a lehetőségekkel. Ez a 

program egyrészt a természettudományos tehetséggondozás, másrészt a beiskolázás szempontjából is 

fontos számunkra. 

 

A város sajátosságaiból adódóan 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 a munkában óraadó kollégánk, aki a helyi szlovák önkormányzat 

vezetője nagy szerepet vállal, amiért köszönettel tartozunk neki. 

 

 

 

Munkaterven kívüli elemek 

Továbbtanulás (általános iskolából középiskolába, középiskolából felsőoktatásba) 

Tavaly júniusban végzett 73 diákunk közül 55-

en, a teljes létszám 75%-a folytatja tanulmányait 

a felsőoktatásban, 13-an valamilyen szakképzést 

választottak, és 5 tanuló dolgozni kezd. 

 

A választott szakok, irányok szerint: 

• Pénzügy, gazdálkodás, kereskedelem 12 fő 

• Műszaki, informatikai szakok 8 fő, többek között mechatronika, gépészmérnök, 

programtervező 

• Agrár szakirány 6 fő, közöttük állatorvos, kertészmérnök 

• Pedagógus szakok 9 fő, óvodapedagógustól, tanítón át az osztatlan tanárképzésig 

• Egészségügy 5 fő, négyen általános orvosi karon egy pedig gyógyszerész 

• Jog, hitélet, egyéb bölcsészet szakirányok 10 fő 

Felsőoktatási 
intézményben

Szakképzés/munka



• Természettudományos szakok 4 fő, például földtudomány, biológia 

• Rendészet 1 fő 

 

A választott szakképzések között olyan szakmák szerepeltek, mint például turizmus, rendvédelem, 

épületgépészet, színháztechnikus, fotográfus, optikus. 

Évek óta hagyományosan a Szegedi Tudományegyetem a legnépszerűbb felsőoktatási intézmény 

diákjaink között, idén 26-an kezdték meg itt tanulmányaikat. De emellett vannak vajdások a 

Budapesti Gazdasági Egyetem, a Gál Ferenc Egyetem, az ELTE, a BME, Nemzeti Közszolgálati 

Egyetem, a Testnevelési Egyetem, és további 12 felsőoktatási intézmény hallgatói között. 

iskolába lépés (csak óvoda feladatellátás részére) 
 

– 

Intézményen belüli továbbhaladás; evangélikus nevelési oktatási rendszeren belüli továbblépés 

A 2021/2022-es tanévben három kilencedik osztályt indítottunk, összesen 86 fővel. Beiratkozóink fő 

bázisa a Benka Gyula Evangélikus Általános Iskola, a Szlovák Általános Iskola és a Gál Ferenc 

Gyakorló Iskola. 

A Benka Gyula Evangélikus Általános Iskolából 31 fő érkezett, ez a beiratkozottak 36%-a. 

Az idén hasonló arányban a 75 beiratkozott közül 27 fő jött a Benkából (34%). Ugyan a százalékos 

arány nem sokat változott, de nehezményeztük, hogy a beiskolázás során egy 10 éves megállapodást 

szegtek meg azzal, hogy vidéki iskolát, még ha az evangélikus iskola is, nem hívnak el a helyszínre 

toborozni. 
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Korábban jól működött, hogy az érdeklődők az adott iskola nyílt napjára ellátogatva tájékozódtak. 

Nem érezzük szerencsésnek, ha személyes okokból a közel lévő evangélikus iskolák között ilyen 

módon feszültséget generálunk. 

Továbbtanuló diákjaink közül egy fő az Evangélikus Hittudományi Egyetemen kezdte meg 

tanulmányait katekéta szakon. Egy másik diákunk pedig egyetemistaként a Szegedi Evangélikus 

Kollégium hallgatója. 

Diákönkormányzat tevékenységének értékelése 

Ebben a tanévben a DÖK új vezetővel kezdte meg a munkát. Két év online lét után a diákoknak és az 

iskolába frissen került pedagógusnak is minden újdonság volt. 

Az új vezető 2021. 10.01-jén részt vett az Evangélikus Diákönkormányzati Találkozón Budapesten 

két tanulóval együtt. 

A DÖK által szervezett programok: 

• Gólyatábor-Jól sikerült. (2021. augusztus) 

• Gyíkavató- Jövőre szeptember első két hetében, szabadtéren szeretnénk lebonyolítani, az 

előzetes feladatokat már a Gólyatáborban megkapják a kilencedikesek.  (2021. október) 

• Nyíltnapon segítő diákok- Szünetekben segítették a látogatók eligazodást a nyílt órák között. 

(2021.november) 

• Suli mikulás-rendhagyó módon gitárral jött. (2021. decemeber) 

• Ádventi iskolarádió- a nagy szünetekben ádventi zene szólt az iskolarádióban, jó ötlet volt. 

(2021.december) 

• Fordított órák- csak néhány valósult meg. Jövőre, ha van igény rá, akkor a DÖK 

munkatervébe rögzítjük a konkrét lebonyolítást is és akkor talán sikeresebb lesz. (2022. 

január) 

• Valentin nap- Szerintem jól sikerült. (2022. február) 

• Adománygyűjtés- az osztályok aktívan vettek részt az Ukrajnából menekülők részére 

gyűjtésben, a DÖK képviselők a teherautó megpakolásában is kivették a részüket. (2022. 

március) 

• DÖK küldöttgyűlés- Néhány osztály nagyon aktív volt több kérdésük s volt, a kérdések a 

szokásos témaköröket éríntette: infrastruktúra, menza, programok. (2022. április) 

• Táskamentes nap- Nagyon sikeres volt, szuper ötleteik voltak a diákoknak. (2022.május) 



• Fáklyás felvonulás és előtte öröm zenélés- A tanulók egy részét rá kellett beszélni a 

fellépésre. (2022. május) 

• Diáknap-A 11. évfolyam nagyon jó ötletekkel szórakoztatta az alsóbb évfolyam tanulóit. 

(2022. május) 

A diáknapon megválasztott diákigazgató (Domján András 11.A) az elkövetkező időszakban 

bevonásra kerül az iskolai és a DÖK feladatokba. A jövő tanévben az idei tapasztalatok alapján még 

gördülékenyebben folyik majd a szervezés.  

 

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. Az utóbbi két 

általános iskola fontos beiskolázási bázisunk. Az elmúlt időszakban ezek a kapcsolatok sajnos a 

minimálisra csökkentek. A tanév során igyekeztünk ezeket visszaépíteni, de nem sikerült teljesen. A 

közös rendezvényeken még ritkán vettünk részt, de például a szakmai munkaközösségek, és az 

Öveges program beindult.   

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, amit a NYEPA vendégei 

is megtekinthettek. 

• Zeneiskola – közös diákjaink fellépései rendezvényeken, sok támogatást kaptunk az 

egyházzenei program keretében is. 

• Cervinus Teátrum – filmvetítések, iskolai rendezvények helyszíni biztosítása 

(Karácsonyi műsor, Vajda Gála) helyszín biztosítása 

• Arborétum – iskolai programok közös lebonyolítása, támogatások biztosítása. 

• Bíróság – tájékoztatók, nyílt nap 

• Szarvasi Szlovák Kisebbségi Önkormányzat – szlovák tankönyvek biztosítása. 



• Szarvas Város Szlovák Nemzetiségi Önkormányzata – Kihelyezett tantestületi értekezlet 

a Szlovák Tájházban. 

• Szarvasért Alapítvány – pályázatokban való együttműködés, diákok támogatása. 

Szakszolgálatokkal, szakmai szolgáltatókkal 

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. Részletek 9.1. pontban. 

Az EPSZTI-vel való 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. Idén is nagyon sok online 

lebonyolított továbbképzés, fórum, bemutató került megrendezésre. 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. 

Szakmai szervezetekkel, egyesületekkel 

Kollégáink nagyon sok és sokféle szakmai szervezettel tartanak kapcsolatot. Részletesen az 5.2. 

pontban. 

Szülői szervezetekkel 

A szülői szervezetekkel való kapcsolattartás legfontosabb formája a szülői értekezlet. (Korábban 2. 

pontban részletezve.) 

Az első szülői értekezleteken megválasztották az osztályok az SZMK képviselőket, és 2021. 09.20-

án megalakult az új SZMK. Új vezetőt választottak, mivel a korábbi vezető gyermekei leérettségiztek, 

és lemondott tisztéről. A háromtagú vezetőségben két új tag, és egy régi kezdte meg a munkát. 



Az új SZMK vezető delegálásra került az igazgatótanácsba. és a Szarvasi Vajda Péter Alapítvány 

kuratóriumába is. 

Áttekintették az SZMK anyagi helyzetét, korábbi megtakarításaikat az Alapítvány számlájára 

helyezték el. 

Az év során még két alkalommal ülésezett a vezetőség (2022. január és május). Az iskola részéről a 

kapcsolattartó Dr. Laukóné Adamik Edit nevelési igazgatóhelyettes. 

Igazgatótanáccsal való kapcsolattartás 

Az igazgatótanács személyi összetétele:  

 Lázár Zsolt az igazgatótanács elnöke, 

  az egyházmegye képviselője 

 Kitajkáné Szántai Mária igazgató 

 Valastyán Anikó gazdaságvezető 

 Zahorecz Pál  iskolalelkész 

 Köveskúti Péter fenntartói küldött 

 Kepenyes György Ótemplomi egyházközség 

 Kita Erzsébet  Újtemplomi egyházközség 

 Dr. Czinkoczky Mihály egyházkerületi küldött 

 Kituljak Eszter a nevelőtestület képviselője 

 Dr. Laukóné Adamik Edit  DÖK patronáló tanár (új tag) 

 Csipainé Kituljak Rita  szülői képviselő (új tag) 

 Rágyanszky István  Szarvasi Vajdás Öregdiákok 

  Baráti Köre 

 Dr. Hankó Ferenc Szarvasi Vajda Péter Alapítvány 

Az igazgatótanács kétszer ülésezett személyes jelenléttel: 

2021. szeptember 28. – munkaterv bemutatása, elfogadása, aktuális információk.  

2022. április 6. – beszámoló és költségvetés elfogadása. Tájékoztatás a pedagógusok helyzetéről, 

problémáiról. 

Az igazgató tanács összehívása zökkenőmentes, munkájával igyekszik az iskolát támogatni. Egy 

alkalommal az igazgatótanács elnöke rendkívüli nevelőtestületi értekezlet összehívását 

kezdeményezte néhány nappal a választások előtt, és igyekezett nyomást gyakorolni a tantestületre, 

hogy ne nyilvánuljon meg a pedagógus sztrájkkal kapcsolatban. Bár elnök úr kiemelte, hogy megérti 



a problémákat, de véleménye szerint nincs itt az ideje a kiállásnak. Ezt nem fogadta osztatlan 

lelkesedés a pedagógusok részéről. 

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. 

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. 

Kapcsolatunkat tovább erősítette az Újtemplom felszentelésének 125 éves évfordulójának 

megünneplése, és az abban való közreműködés. Kita Erzsébet, a gyülekezet presbitériumának aktív 

tagja az idén kezdett iskolánkban dolgozni tanárként, az ő személye is tovább erősíti és könnyíti az 

együttműködést. 

Egyéb 

Az 1995-ben létrehozott Szarvasi Vajda Péter Alapítvány az alapítók akaratát, illetve az 

alapszabályban megfogalmazott célokat messzemenőkig figyelembe véve a 2021/2022 tanévben is 

támogatta a Vajda Péter Evangélikus Gimnázium kiemelkedő eredményeket elért tanulóit, és a diákok 

év végi jutalmazását. 

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

egykori vajdás diákokat tömörítő civil szervezet, és jogelődje 1926-ban alakult. A Baráti Kör 

támogatja iskolánk diákjainak versenyeztetését, iskolán kívüli programjait. Tavaly tisztújítás történt 

a szervezetben, az új vezetéssel az idei évben igyekeztünk kidolgozni az együttműködés formáit. 

Minden évben díjazzák a legjobb diákok teljesítményét. Idén a díjakat a végzősöknek a ballagáson,  

az alsóbb évfolyamosoknak a tanévzárón adtuk át. 

 

 

 

 



Intézményi fejlesztési feladatok kijelölése 

Nagy problémát jelent számunkra a gyülekezettel közösen használt templom fűtésének 

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

tartani. Ez az istentiszteleti alkalmak mellett az egyéb rendezvények lebonyolítását is megnehezíti, 

hiszen iskolánkban nincs aula, díszterem vagy egyéb közösségi tér, így ezt a szerepet is a templom 

tölti/töltené be sok esetben. 

Fejlesztéseket tervezünk még a sportudvar kialakításával, és a digitális eszközök folyamatos 

korszerűsítésével kapcsolatban. 

Intézményünk evangélikus jellegének erősítéséért az elmúlt években sokat tettünk, bár a közösség 

fejlesztést a járványhelyzet megnehezítette. Kiváló partnerre találtunk Zahorecz Pál iskolalelkészben, 

aki remekül szót ért a diákokkal és a kollégákkal, korábban nem tapasztalt folyamatos, aktív életet él 

közöttünk. Személyén keresztül igen szoros, egymást segítő kapcsolat alakult ki az iskola és az 

Újtemplomi gyülekezet között, ami idén a jubileumi ünnepségek kapcsán is megmutatkozott. Ezt a 

folyamatot szeretnénk a jövőben tovább erősíteni. 

Szeretnénk a jövőben erősíteni a tehetséggondozást és a pályázati munkát. 

 

Rövid összegző értékelés 

Sikeres, de nagyon nehéz, kimerítő tanév áll mögöttünk. Nehéz volt megtalálni az egyensúlyt az egyes 

feladatok között, nem is biztos, hogy mindig sikerült. Rengeteg munkát végzett el a tantestület, a 

járványhelyzetből adódó lemaradások pótlásában, a közösség megerősítésében, a jubileumi 

ünnepségek és a NYEPA megszervezésében. 

Komoly nehézség emellett az elmúlt években a pedagógus társadalomra háruló megnövekedett teher, 

és méltatlanul alacsony anyagi és társadalmi megbecsülés. Ennek következtében nem csoda, hogy 

többen úgy érezték, tenniük kell valamit. Új feladat volt a kialakult sztrájkhelyzet, amit szerintem 

egymás kölcsönös tiszteletével, és higgadtan sikerült kezelnünk, ami közösségünk erősségét is 

mutatja. Voltak olyan külső vélemények a városban, amelyek próbálták politikai síkra terelni ezt, 

amivel szemben igyekeztük magunkat megvédeni, tiszteletben tartva mindenki véleményét, érzéseit, 

de fenntartva a szabad véleménynyilvánításhoz való jogát mindenkinek. Köszönjük, hogy a fenntartó 

ebben partner volt. 



Vezetői önreflexiómba került be: „A jelen helyzetben egyre több olyan feladat és tényező merül fel a 

magyar közoktatásban, amivel nehezen tudok azonosulni. Egyre többször érzem azt, hogy nehéz a 

személyiségem feladása nélkül, hitelesen kiállnom kollégáim elé, és kitűznöm a következő feladatot. 

Valószínűleg nem is sikerülne, ha nem a jelenlegi fenntartó támogató, és nagy önállóságot biztosító 

rendszerében tehetném ezt.”  

Biztos, hogy a jövőben ez sem lesz elegendő a problémák kezelésére.  

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: 

• Minél több általános iskolás tanulóhoz és szüleikhez eljuttatni az iskola által felkínált 

lehetőségeket és vonzóvá tenni körükben az általunk végzett oktató-nevelő munkát. 

• Az új NAT-hoz kapcsolódó érettségire való felkészülés. 

• Tanulásmódszertani képzések a gyerekeknek. 

Humán munkaközösség: 

• Az új érettséginek (2024) megfelelő követelmények, szakmai anyagok kidolgozása és 

begyakorlása. Érettségi tételek és szükséges segédanyagainak kidolgozása. 

• A túlterheltség érzés csökkentése, a pedagógus kiégés érzés enyhítése. 

• Szakmai programokban való elmélyülés. 

Nyelvi munkaközösség: 

• A szorongás és a stressz kezelése a diákok körében – lelki és mentális egészség fejlesztése és 

a mentális segítségnyújtás előtérbe helyezése.  

• A házirend egységes betartása, főleg a telefonhasználatra és a hiányzásokra vonatkozóan. 

• Környezetvédelmi érzékenyítés – szelektív hulladékgyűjtés, spórolás vízzel, papírral. 

Reál munkaközösség: 

• A természettudományos gyakorlatok. 

• Az új érettségi követelményekre való felkészülés, szakmai anyagok átdolgozása, a projekt 

munka előkészítése. 

• Az emelt érettségire való felkészítés újragondolása. Az érettségi követelményekkel 

összhangban lévő tankönyvek felkutatása, a szükséges tankönyv változtatás bevezetése. 



• Honvéd kadét program beindítása.. 

 

Néhány az intézmény erősségei közül 

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

• Magas szinten elvégzett hétköznapi feladatok. 

• Tovább szépülő és bővülő iskola. Az iskola és környezete, a modern, szép intézmény, amely 

önmagában is szocializál. 

• A kollégák munkaközösségen túlmutató áldozatos munkája minden iskolai feladatban.  

• Rendezvények az udvaron és templomban. 

• Kis létszám következtében családias a közösségünk, minden tanulót ismerünk, így lehetőség 

nyílik egyéni foglalkozásokra a tanulók igénye szerint.  

• Az iskolavezetés lehetőséget nyújt a kiemelkedő tanulók tehetséggondozására, illetve a 

tanulmányi munkában lassabban haladók korrepetálására. 

• A nevelői és technikai dolgozók jól tudnak együttműködni, egymás munkáját segíteni, egymás 

munkáját megbecsülni. 

• Fontosak a hagyományaink, a nyugdíjas kollégákkal, öregdiákokkal való kapcsolattartás.  

• A tanuló központú, segítő, összetartó tanári kar.  

• Matematika csoportbontás, korrepetálás, amit az idén sikerült megoldani. 

• Összetartó, innovatív tantestület. 

• A tolerancia minden fél között (diákok és tanárok is). 

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

• Büszkék vagyunk hagyományainkra, de egy 220 éves iskola életében a hagyományok 

ápolásán túl igen fontos feladat a megújulás, új hagyományok teremtése. Az idei tanévben ezt 

úgy tudtuk megtenni, hogy egy nagyon kedves vajdás öregdiák emlékének is adózva egy új 

díjat alapítottunk, Görgey-emlékplakett néven, melyet a tantestület javaslatára minden évben 

egy öregdiákunknak ítélünk meg. A díjat olyan, legalább öt éve végzett vajdás öregdiák 

kaphatja, aki az érettségi után eltelt időszakban tudományos, gazdasági, művészeti, sport vagy 

egyéb tevékenységével az Alma Mater jó hírét öregbítette, és iskolájával azóta is jó 

kapcsolatot ápol. Az első díjazott a 2021/2022-es tanévben Bodonyi Dóra olimpiai, világ-, 



Európa- és magyar bajnok kajakozó. Nagy megtiszteltetés volt számunkra, hogy Dóra 

személyesen vette át a díjat a jubileumi tanévzárónkon. 

• 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. 

 

 

 

„Minden féltve őrzött dolognál jobban óvd szívedet” 

(Példabeszédek 4:23) 

Mellékletek: 

Tanévzáró értekezlet jegyzőkönyve és jelenléti ív 

Munkaközösségek beszámolói: 

Reál munkaközösség beszámolója (Kituljak Eszter) 

Humán munkaközösség beszámolója (Molnár Béla) 

Nyelvi munkaközösség beszámolója (Bencsik Péter) 

Nevelési munkaközösség beszámolója (Dr. Laukóné Adamik Edit) 

DÖK beszámoló (Kita Erzsébet) 

SNI/BTMN és ifjúságvédelmi beszámoló (Buzás Tünde) 

 

A beszámolót a tantestület 2022. július 4-én megtartott tanévzáró értekezletén megtárgyalta és 

elfogadta. 

 

 

Kelt: Szarvas, 2022. július 8. 

 

 


