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A tanév végi beszámolók szempontjai 2012/2013. 
  

1. A szakmai munka áttekintése 
� A statisztikai adatlap mutatóinak elemzése, indoklása 
� A nevelőmunkában elért eredmények 
� Az oktatómunkában elért eredmények 
� Az év során megvalósult tantárgyi mérések, vizsgák eredményei 
� A belépő gyermekek felkészültsége 
� Tehetséggondozás, felzárkóztatás, egyéni fejlesztés 
� Az intézmény tanórán kívüli (sport és egyéb szabadidős tevékenysége) 
� Az éves munkaterv teljesítése 
� Az intézmény speciális képzési kínálatának eredményessége 
� Tanulmányi versenyeken való részvétel és eredmények (országos, megyei, városi) 
� Sport és egyéb kulturális versenyeken való részvétel és eredmények (országos, 

megyei, városi) 
 
A 2012-13. tanév kezdése nem sorolható a legegyszerűbbek közé: iskolánkban 
vezetőváltás volt. Személyemben új igazgató, emellett új helyettes, új iskolatitkár 
és új munkaközösség-vezetők kezdték meg a munkájukat szeptember elsejével. 
 
Úgy gondolom, hogy a tapasztalatlanságunk mellett, az új feladatok, az átszervezés 
ezernyi gondjával, bajával sem okozott törést az iskola életében a vezetésváltás, a 
tanítás a megszokott mederben zajlott. Ahhoz, hogy zökkenőmentesen el tudjuk 
indítani a tanévet, nagy szükségünk volt az elődök szakmai segítségnyújtására és a 
kollégák szolgálatkész hozzáállására. A támogatás minden oldalról érzékelhető 
volt számunkra. Köszönetet érdemel minden kedves kollégám, akik mindannyian 
szorgalmasan, töretlen lelkesedéssel dolgozták végig ezt a nem könnyű tanévet 
úgy, hogy a tanítás mellett a sokszínű iskolai programok megszervezésében, 
lebonyolításában is aktívan és kreatívan közreműködtek. 
 



Tanév közben megtörtént az iskola államosítása, január 1. óta a Klebersberg 
Intézményfenntartó Központ – KIK - intézményünk fenntartója. Az elmúlt fél év 
alatt kemény munkával raktuk le az új alapokat, rengeteg statisztikát, táblázatot 
készítettünk. Sokszor már nagyon belefáradtunk a munkába, főleg a szoros 
határidők stresszeltek bennünket. Mégis úgy ítélem meg, hogy ennek az új rendnek 
a kialakítása hasznunkra fog válni, amikor már nagyobb figyelmet szentelhetünk 
fő feladatunknak, az általános iskolai nevelés-oktatásnak. Új intézményvezetőként 
ebben a tanévben ez utóbbira nagyon kevés energiát, figyelmet tudtam fordítani – 
az általam tervezetthez képest. Az óralátogatások száma csekély volt a tanévben, 
így a tanév oktató-nevelő munkájának értékelésében nagymértékben hagyatkoztam 
a kollégák önértékelésére és az osztályozó-, illetve a tanévzáró értekezleten 
elhangzottakra.  
 
Az iskolában folyó oktató munkát osztályokra lebontva az osztályfőnökök nagyon 
alaposan és részletesen elemezték az osztályozó értekezleteken. Ebben nagy 
segítségükre volt az igazgató-helyettes által alaposan kidolgozott és előkészített 
szempontsor. Elmondták tapasztalataikat, véleményüket és iránymutatást adtak a 
jövőre nézve. Az osztályfőnökök beszámolói céltudatosak, frappánsak, lényegre 
törőek voltak.  
 
Örömmel töltött el a sok szép eredmény, amelyről hallottam az osztályozó 
értekezleteken és kiemelendőnek tartom, hogy bukás-mentes iskola lettünk az 
elmúlt tanévben. Elődeim elmondása szerint az elmúlt 15 évben erre nem volt 
példa. 
 
Egy kis statisztika az év végi eredményekről: 
 
- nevelőtestületi dicséretben részesült 12 tanuló; 
 
- kitűnő tanulóink száma 39; 

- jeles bizonyítványt 9 tanuló kapott; 

- a tantárgyi dicséretek száma iskolánkban 127. 

Iskolánk tanulmányi átlaga 4,27, amely szép eredménynek mondható. Ez a magas 
átlag főként az alsósok teljesítményéből adódik, a felső tagozatban csak a 7. 
osztály tudta elérni a 4,17 –es átlagot. A tanévzáró értekezlet egyik fő témája 
annak a kérdésnek a felvetése volt, hogy miért romlik meg diákjaink tanulmányi 
eredménye felső tagozatra. Nagyon szembetűnő, hogy jelentősen megcsappan a 
kitűnők, jelesek száma felső tagozatban.  

Másik fő kérdésünk, hogy hogyan tartsuk meg diákjainkat iskolánk falai között. 
Mindkét kérdés inkább gondolatfelvetésként szerepelt, a következő tanévben 
tovább szeretnénk lépni a témakörben a diákok és a szülők bevonásával. 

Pedagógiai programomban szerepelt a szülőkkel való szorosabb együtt 
gondolkodás kérdése, melynek bevezetéseként egy szülői fórumot tartottunk idén. 
Hasznosnak bizonyult a beszélgetés a 6. osztály szülői közössége és a 



pedagógusok között, ezért tovább folytatjuk a megkezdett programot, sőt iskolai 
szinten szeretnénk kibővíteni különböző előadások szervezésével pedagógiai, 
pszichológiai témakörökben, amelyeket szeretnénk megnyitni a tankerületben lévő 
iskolák érdeklődői előtt is. 

Mivel iskolánk elsődleges profilja a német nemzetiségi nyelvoktatás, ezért ezzel a 
témával kiemelten kell foglalkoznunk. Ezért szeretném megemlíteni a tanéven 
átívelő módszerátadó bemutató német órákat, amelyeket javaslatomra, pedagógiai 
programom nyomán valósítottunk meg a 2012-13-as tanévben. Elsőtől nyolcadik 
osztályig havonta egy évfolyamon láthattunk módszerátadó órákat (tantestületünk 
minden tagját bevonva) azzal a céllal, hogy láthassuk gyermekeink nyelvi 
fejlődését, hogy honnan, hová érkeznek el a nyolc év során. Felemelő érzés volt 
látni a német nemzetiségi nyelvet oktató kollégák lelkesedését, tudását, színes 
módszereiket, amelyekkel érdekessé és hatékonnyá tették a nyelvtanulást 
gyermekeink számára. De ugyanilyen öröm volt látni a gyermekek szereplését. 
Számomra meglepő volt, milyen szépen, folyékonyan beszélnek és a játékos 
feladatokból az is rendre kiderült, mennyire nagy szókinccsel rendelkeznek. 
Hosszú évek óta nagyon jó a visszajelzés, amit a középiskolákból kapunk 
tanulóink nyelvtudását illetően. 

A német nyelv és a hagyományok ápolását szolgálták színes nemzetiségi 
programjaink is, mint a Laternefest, a Sánta-csütörtök és az év végén megrendezett 
Svábnap. Ezen ünnepkörök az elmúlt tanévben az Erntedankfest-tel és az ádventi 
közös gyertyagyújtással bővültek (pedagógiai programomban tettem rá javaslatot), 
ezzel is teljesítettük és sikeresnek könyvelhetjük el a magunk elé kitűzött célokat.  

Pedagógiai programunkban is szerepel a már 13 éves múlttal rendelkező 
hagyomány, hogy minden májusban diákjaink külföldi nyelvi táborban vesznek 
részt pedagógusaink vezetésével. Idén is megszerveztük a tábort felső tagozatosok 
részére Németországban, Passau környékén. Kiemelkedő lehetőséget biztosít 
tanulóinknak a német nyelv gyakorlására. Erről az eseményről készült film és 
beszámoló az iskola honlapján is megtalálható. http://www.nemetiskola.tanulo.hu/ 
 
 

Kifejezetten a neveléssel kapcsolatos kérdésekre azt mondhatom, hogy nagyon 
tetszett, hogy az osztályfőnökök mennyire szívükön viselték az osztály, benne 
pedig az egyes tanulók sorsának alakulását. Azt tapasztaltam, hogy sok személyes 
beszélgetés zajlott diákok és tanárok között a tanév során, amelyekbe én magam is 
bevonódtam. Külön kiemelném azt az odafigyelő támogatást, amit az új 
osztályfőnöknek nyújtottak az osztályban tanító kollégák, amikor együttesen ültek 
le megbeszélni a gyermekekkel kialakuló konfliktus helyzeteket. 
 
A pedagógusoknak önismereti órákat tartottam, amelyeket többnyire arra 
használtunk, hogy az aktuális problémákról beszélgettünk és a megoldásokat 
közösen kerestük. Nagyon hasznosnak ítélem meg és a jövő tanévtől a diákságra is 
szeretném kiterjeszteni ezt a munkát. 
 



A belépő gyermekek felkészültségéről Surman Györgyné 1. osztályos tanítónő 
beszámolóját mellékelem az alábbiakban. A másik első osztályban hasonlóak 
voltak a tapasztalatok, a két pedagógus egymással együttműködve halad. 
 
„Osztályomban három óvodából érkeztek a gyerekek. 20 tanuló az Újhartyáni, 2 a 
Pilisi és 1 tanuló a Hernádi óvodából jött. Egy igazán iskolaérett, az első osztályra 
felkészült csoporttal kezdhettem a tanévet. Sok verset, mesét, mondókát, dalt 
ismertek a gyerekek, amelyre már az előkészítő időszakban jól tudtam építeni. 
Többségük ismerte és jól használta a térbeli tájékozódással kapcsolatos 
kifejezéseket. Szívesen beszéltek, meséltek, viszont csoportban kb. egyharmada 
beszédhibával, hangképzési nehézséggel küzdött, ezért fejlesztésük egész tanévben 
különös figyelmet igényelt. 
Ami még fejlesztésre szorult a csoport nagy részénél: 
-  a helyes ceruzafogás, 
- rajzolás, színezés közben a helyes testtartás, és miközben rajzolnak, színeznek ne 
forgassák a füzetet, lapot, 
- a színezés ne elnagyolt, firkaszerű legyen, hanem próbálják betartani a 
vonalhatárokat, törekedjenek az igényes, esztétikus munkára, 
- az ollóhasználat. 
Jól használták a relációkkal kapcsolatos kifejezéseket, de zavaró volt és 
feleslegesnek tartottam, hogy a relációs jeleket az óvodában már íratták is a 
gyerekekkel. 
Önállóan öltözködtek és minden egyéb téren képesek voltak önállóan ellátni 
magukat, viszont a cipőkötés sokáig gondot okozott több gyereknek. 
Hamar kiderült az osztályomról, hogy többségük igen jó képességű tanuló. 2 
gyerek igényelt kiemelt figyelmet gyengébb képessége miatt, ők jóval nehezebben, 
hosszabb idő alatt értették meg az új ismereteket, mint a többiek. Rajtuk kívül 2-3 
gyerek munkatempójának lassúsága okozott külön figyelmet. Ezek a tanulók addig 
kaptak tőlem segítséget, rávezető, gyakorló feladatokat, addig használtak 
eszközöket, amíg nem rögzültek az új ismeretek. Közben a gyorsabban haladók 
nehezebben, plusz feladattal, feladatokkal foglakozhattak. Szinte minden órán 
szükséges volt differenciálásra (minőségi, gyakrabban mennyiségi). A heti egy 
korrepetálást célszerűbbnek tartottam úgy felhasználni, hogy nem egyszer 
tartottam 45 percet, (ez egy elsős kisiskolásnak az ötödik, hatodik órában 
szerintem kínzás!) hanem a héten elosztva 2-3 alkalommal 15-20 percet 
foglalkoztam az éppen valamilyen téren elakadt, lemaradt gyerekkel, az éppen 
aktuális nehézségekkel. A tehetséges tanulók amellett, hogy a tanítási órákon több, 
nehezebb feladatot oldhattak meg, mint lassabban haladó társaik, részt vehettek az 
Apáczai Kiadó Szivárvány újság feladatmegoldó versenyén matematikából, 
magyarból és természetismeretből. 
 
A tanulmányi héten az elsősöknek szavaló és mesemondó versenyt is rendeztünk. 
Az volt a célunk ezzel, hogy megtaláljuk a legtehetségesebbeket. Velük külön 
foglalkoztunk, körzeti versenyre is elvittük őket, itt is nagyon szépen szerepeltek. 
Magyarból a legjobban haladó gyerekek a második félévben elkezdték a 
mesenapló vezetését az órai olvasmányokon kívül olvasott mesékről, 
történetekről.” 

 
Az éves munkaterv teljesítéséről: 
 



Meglepődve tapasztaltam, hogy a tanév elején az alsós-, a felsős munkaközösség, 
illetve a DÖK által létrehozott munkaterv pontjait maradéktalanul elvégeztük. Ez 
is azt bizonyítja számomra, hogy érdemes tervezni, mert képesek vagyunk terveink 
megvalósítására. A cél az, hogy olyan programokat szervezzünk, amelyek valóban 
örömet szereznek mindannyiunknak, segítenek elmélyíteni kapcsolatainkat és a 
fejlődésünket szolgálják.  

 

A versenyekről: 
Iskolánkból területi szavalóversenyen vett részt és nagyon szépen szerepelt: 
Gelencsér Kinga 1.a és Laczy Olivér 1.b osztályos tanuló. 
 
A Szivárvány gyermeklap által hirdetett Országos Természetismereti- és a Kis 
nyelvész versenyen részt vett Mikus Dániel 3.b osztályos és Rimanóczy Zsófia 4. 
osztályos tanuló. Mikus Dániel a matematika levelezős verseny résztvevője is volt. 
 
Rimanóczy Péter 6. osztályos tanuló az Apáczai Kiadó által szervezett Komplex 
levelező versenyen országos 6. helyezést ért el.  
 
A Zrínyi Ilona Matematika versenyen eredményesen szerepeltek tanulóink (8 fő a 
középmezőnyben végzett). 
 
Alapműveleti matematika versenyen is 8 fő vett részt. Tóth Márton 8. o. tanuló 
megyei I. helyezést ért el, és országos döntőn is az előkelő 9. helyen végzett.  
Eredményesen szerepelt még Bánlaki Artúr 4. o. és Slonszki Anasztázia 5. o. 
tanuló. Ők a megyei versenyen 14. és 11. helyen végeztek. 
 
 
Diákjaink szép eredményeket értek el a helyi tanulmányi hét keretében lezajló 
versenyeken is, amelyeket több tantárgyból hirdettünk meg. Voltak, akik hozták a 
formájukat és tanév közbeni egyenletes szép teljesítményükhöz hasonlóan a 
versenyen is bizonyítottak. Mások a vártnál kicsit gyengébben szerepeltek, de 
olyanok is akadtak, akik saját magukhoz képest kiemelkedően teljesítettek. Iskolai 
viszonylatban sikeresnek mondható a tanulmányi hét. 
 
Május 29-én lezajlott az évente szokásos országos OKÉV mérés a 6. és a 8. 
osztályosok körében. Fegyelmezetten zajlott a megmérettetés. Bízunk benne, hogy 
tanulóink az eddig nyújtott magas színvonalat képviselték idén is. 
 
Az 5. 6. 7. osztályokban matematikából és magyarból tantárgyi korrepetálásokat 
tartottunk heti egy – egy órában.  
8. osztályban heti egy órában felvételi előkészítőt szerveztünk a felvételi 
tantárgyakból.  
A hosszabb ideig hiányzó tanulók esetén segítettünk a felzárkózásban, pótlásban. 
A versenyekre való felkészülés egyéni illetve kiscsoportos foglalkozások keretén 
belül zajlott. Házi versenyeken dőlt el, kik indulhatnak a megyei versenyeken. Az 
órákon belüli tehetséggondozás szorgalmi feladatokon keresztül valósult meg. 
 
Sport: 



Iskolánkban az idén a szokottnál kicsit lassabban indult be a sportélet, ugyanis a 
körzeti szakreferens, Horváth István nyugdíjba vonult.  
Az őszi körzeti mezei futóverseny október 25-én Kakucson volt. Az iskolák közötti 
versenyben 3. helyen végeztünk. Legeredményesebb a IV. korcsoportos leány 
csapatunk volt, akik 1. helyen végeztek. Egyéniben Fábián Eszter 2. és Fajth Ádám 
3. helyezése volt a legjobb.  
Az említett tisztségváltás elhúzódása miatt a kézilabda bajnokság őszi fordulói 
elmaradtak. Tavasszal két fordulón dőlt el a megyei területi versenyre való 
továbbjutás. Sajnos, mivel Örkény csapatát nem tudtuk legyőzni, csak a második 
helyen végeztünk a körzetben és nem jutottunk tovább.  
 
A tavaszi atlétikai versenyek időpontja áprilisról május első hetére került át. Mivel 
testnevelés szakos kolléganő ebben az időpontban iskolánk szokásos németországi 
táborában vett részt, ezért az ő elfoglaltsága miatt nem vettünk részt a versenyen, 
amit Hernádon május 6-án és 9-én rendeztek. Sajnálatos, hogy nem vehettünk 
részt, ugyanis gyermekeink mindig szép eredményeket érnek el atlétikában is. 
 
Az iskolán belüli sportélet jó. Évente kétszer, ősszel és tavasszal rendezünk 
házibajnokságokat. A legnépszerűbb sportág a kézilabda fiúknak, lányoknak és a 
fiú foci. Az alsó tagozatban népszerű – főleg a lányok körében – a 
szivacskézilabda, amelynek vezetésében az idén segítséget kaptunk a dabasi 
kézilabda szakosztálytól Szalay Zsófia személyében. 
Az idei évben a felső tagozatban magasugró versenyt is rendeztünk 
évfolyamonként, remek eredmény született: a 8. osztályos Tóth Márton 150 cm-t 
ugrott lépő technikával. A lányoknál Fábián Eszter 130 cm-rel győzött. 
 
 
 

2. Személyi feltételek 
� A pedagógusok végzettsége, szakmai felkészültsége 
� Az alkalmazotti közösség munkamegosztása 
� Belső kommunikáció, információáramlás 

 
Iskolai alkalmazotti közösségünk 20 főből áll. Két fő a pedagógiai munkát segítő 
munkatárs: az iskolatitkár és a rendszergazda. Mindkettőjükkel nagyon jó a 
kapcsolatom és hatékonyan tudunk együttműködni. 

 
Az iskolatitkár feladata nagyon összetett, sokrétű. A teljesség igénye nélkül: 
közvetlen kapcsolatot tart a tanulókkal, intézi ügyeiket, gépeli a hivatali iratokat, 
vezeti a tanulói nyilvántartásokat, végzi a kötelező adatszolgáltatásokat a 
személyiségi jogok védelmével, az adatvédelem figyelembe vételével elkészíti, 
vezeti a dolgozói nyilvántartásokat, az ezzel kapcsolatos statisztikákat, jelentéseket 
(KIR, KIK felé is), vezeti a szabadság-nyilvántartást, a telefonüzeneteket - szóban 
vagy írásban - átadja, kiadja, begyűjti az étkezés térítési díját, részt vesz az iskolai 
rendezvények előkészítésében, lebonyolításában. 
Munkájával elégedett vagyok, rendszeresen támogatja a tantestületet kreatív 
ötleteivel és a megvalósításukban is tevékenyen részt vesz. 

 
A rendszergazda az iskola informatikai rendszerét működteti oly módon, hogy az 
megfeleljen a magyar jogi szabályozásnak, illetve az iskola belső információs 



igényeinek. A számítógépeken folyamatosan vírusellenőrzést folytat. Az oktatás 
alapját képező alkalmazói programok működőképességét ellenőrzi. Bármilyen 
meglévő/új szoftver installálását a rendszer egységes, átlátható működése 
érdekében csak ő teheti meg. 
A keletkezett adatok tárolásáért, archiválásáért kizárólagos felelősséggel bír. 
A munkafájlokat és az oktatáshoz szükségtelen fájlokat saját belátása alapján törli. 
Rendkívüli esetekben (vírusfertőzés, hálózat sérülése, rendszerösszeomlás, 3 vagy 
több gép egyidejű leállása) az értesítést követő 24 órán belül gondoskodik a hiba 
elhárításának megkezdéséről. 
Feladata az iskola számítógépeinek átépítése, a hálózat bővítése, új hardverek, 
szoftverek beszerzése igény és lehetőség esetén. 
Az interaktív eszközök előkészítése órákra, karbantartása. 
Az iskola honlapját kezeli. A nyár folyamán az igazgatóval együttműködve egy új 
honlap létrehozása a feladata. 
Számítástechnikai feladatai mellett szívesen tart bemutatót élő történelemórákon, 
ahol a saját maga által készített sodronyingeket, egyéb harci eszközöket, ruházatot 
mutat be a diákoknak.  
Jó a kommunikációnk, mindig számíthatok a munkájára. 
 
Pedagógus munkatársaim közül 1 fő fél állásban dolgozik iskolánkban és a 
földrajz-rajz tanítása mellett a képzőművészetek területén végez eredményes 
tehetséggondozást, képviseli iskolánkat a gyermekek által készített alkotások 
kiállításával. Másik fél állása művészeti vezetőként a Cziffra György Művészeti 
Iskolában Örkényben van.  
 
Alsó tagozatunkban 10 tanító, a felsőben 8 tanár tevékenykedik. A tanítók közül 3 
fő a német nemzetiségi tanító, a tanítók között van továbbá ének, technika, 
pedagógia és testnevelés szakkollégiumi végzettségű. 
 
Tanáraink között 7 főiskolai-, 1 egyetemi tanári végzettséggel rendelkezik. 
 
Mind a tanítók, mind a tanárok szakmailag nagyon jól felkészültek, nyitottak a 
változásokra. 
Az alsós munkaközösséget egy alsós, a felsős munkaközösséget egy felsős 
munkaközösség-vezető irányítja. Ezen kívül májusban újra megalakítottuk a német 
munkaközösséget, mert nagy szükségét láttam a német nemzetiségi nyelvtanítás 
koordinálásának.  
 
Továbbra is szorgalmazom a munkaközösségek többszöri összejövetelét, a közös 
tervezést és a feladatok elvégzése után a közös kiértékelést.  
 
A DÖK vezető jól irányítja a tanulóközösséget, rendszeresek az összejöveteleik.  
 
Az alsós munkaközösség és a DÖK beszámolóját mellékelem az alábbiakban. 
 
AZ ALSÓS MUNKAKÖZÖSSÉG TEVÉKENYSÉGE A 2012/2013. 
TANÉVBEN 
 
 
 



SZEPTEMBER: Tanévnyitó ünnepély                                               
                            Év eleji szülői értekezletek 
                            Az alsós munkaterv elkészítése 
                            Az óvónők többszöri látogatása az első osztályokban. 
                            Szüreti bál 
 
OKTÓBER: DIFER-mérés az 1. osztályokban 
                     Német módszerátadó órák megkezdése az 1. osztályban, majd 
folytatása 8.          
                     osztályig. 
                     Planetáriumban és a Parlamentben  járt a 3.a és b osztály.  
                     3.a és b kerékpártúrán volt.  
                     Terményhálaadás ünnepe 
 
NOVEMBER: Szent Márton- napi laternés ünnep 
                        Fogadóóra 
                        Nyílt órák: 3.a –matematika 
                                           3.b –matematika 
                                           1.a –német 
                                           1.b –német 
                        Alsós munkaértekezlet a téli programokról. 
 
DECEMBER: Adventi gyertyagyújtás péntekenként reggel, melyeken a 3.a, b 
osztály  
                        szolgáltatta a kis műsort. 
                        Mikulás megünneplése 
                        Luca- nap 
                        Nagykarácsonyban jártak a 2.a, b osztályosok. 
 
JANUÁR: Az első félév értékelése az 1., 2. osztályokban szövegesen, a 3., 4. 
osztályokban  
                  osztályzatokkal. 
                  Félévi szülői értekezletek 
                  Álarcosbál 
                  Alsós munkaértekezlet a jövő évi tantárgyfelosztásról, 
tankönyvrendelésről…  
 
FEBRUÁR: „Sántacsütörtök” 
                     „Pedagógus- kerekasztal” az óvónőkkel 
                     Óvodai szülői értekezlet 
 
MÁRCIUS: Tanulmányi hét 
                     Nyílt órák: 2.a –matematika 
                                       2.b –matematika 
                     Nyílt óra a leendő első osztályos tanító néniknél a leendő első 
osztályos szülők  
                     számára. 
                     Etika továbbképzés Nagykőrösön. 
 
ÁPRILIS: Fogadóóra 



                 Anyák napjára készülünk. 
                 Körzeti szavaló és mesemondóverseny Dabason, két első osztályos 
tanuló vett ezen  
                 részt. 
                 Nyílt órák: 1.a- magyar 
                                    1.b- magyar 
                                    3.a- német 
                                    3.b- német 
                  Apáczais 1. osztályos tankönyvek bemutatása - alsós továbbképzés. 
                  Dabason részt vettünk Vas Vilmos előadásán. 
                  Megkezdtük a nyári tábor szervezését – pályázatot írtunk. 
 
MÁJUS: Köszöntöttük az édesanyákat. 
                Ismerkedő délután a leendő első osztályosok számára. 
                A nagycsoportos óvodások nyílt órára jöttek az első osztályokba. 
                Szülői értekezlet a jövő évi elsősök szüleinek. 
                Svábnap 
                Színházi előadást néztünk meg a faluközpontban.  
                Év végi kirándulások 
                Madarak, fák napja 
                Gyermeknap 
                Alsós értekezletek, a tankönyvrendelések többszöri átgondolása. 
 
JÚNIUS: Év végi szülői értekezletek 
                Év végi lezárások, értékelések az első osztályban szövegesen, a 2., 3., 4. 
osztályban 
                érdemjegyekkel. 
                Évzáró ünnepély 
                   
                 NYÁRI NAPKÖZIS TÁBOR 
 
 
 
BESZÁMOLÓ A DIÁKÖNKORMÁNYZAT 2012-2013. TANÉVBEN 
VÉGZETT MUNKÁJÁRÓL 
Szeptember: 

- DÖK-tagok és felelősök választása 
- Munkaterv 
- DÖK-versenyek beidítása 

Október: 
- Sulirádió megszervezése 
- Papírgyüjtés 
- Gyalogtúra a Vértes hegységbe 
- Ente Dankfest-termény bábok értékelése osztályonként 

November: 
- Sulidisco 
- Gyalogtúra a Pilis-hegységbe 
- Diákhíradó 
- Jótékonysági bálra műsor szervezése 



December: 
- DÖK-Mikulás 
- Luca napon segítettünk az alsósoknak 
- FILI koncert /Dabas, Sportcsarnok/ 

Január: 
- Diákhíradó 
- I. féléves értékelés: DÖK-versenyek 
- Honfoglalás című rockszínmű megtekintése /Dabas, Sportcsarnok/ 

Február: 
- Színházlátogatás, Magyar Színház: Tom Sawyer, (47 fő) 
- Sánta Csütörtöki bál szervezése 

Március: 
- Filmvetítés a révfülöpi táborról 

Április: 
- Diákhíradó 
- Sulidisco 
- Gyalogtúra a Gerecse-hegységbe 

Május: 
- Gyermeknap szervezése 
- Gyalogtúra a Mátrába 

Június: 
- Dök-versenyek értékelése 
- Az év értékelése, felelősök beszámolója 

Úgy ítélem meg, hogy az iskolán belüli információáramlást hatékonyabbá kell 
tenni. Nagyon nehéz az iskolai feladatok sokrétűsége miatt egyszerre minden 
pedagógussal értekezni, ezért előnyben részesítem a munkaközösségek 
összejöveteleit, illetve az egyéni beszélgetéseket. 
Mindezek ellenére a tanév során sok értekezletünk volt és rövidebb 
megbeszéléseink gyakran voltak a tízórai szünetben. Az információkat a nevelői 
szobában elhelyezett tábla és faliújság segítségével osztottuk meg.  
A jövőben az internetes információátadást szeretném megvalósítani, mert ez 
meggyorsít bizonyos folyamatokat. 
 
Ahhoz azonban, hogy nyugodt körülmények között dolgozhassunk és a kitűzött 
céljainkat elérhessük – véleményem szerint - az oktatás egészének átalakulására 
szükség van. Ma még nem érték az ember, ma a külső irányításnak való megfelelés 
sokkal nagyobb súllyal van jelen életünkben, mint önmagunknak és egymásnak a 
táplálása. Szeretném, ha ez változna. 

 
3. Tárgyi feltételek 
� Az épület állaga, műszaki állapota, a környezet biztonsága 
� Költségvetési ellátottság, célok és anyagi feltételek összhangja, az ésszerű 

gazdálkodás érdekében megtett lépések 
� Tárgyi felszereltség (személyiségfejlesztést segítő játékok és eszközök; tanulást 

segítő eszközök) 



� A funkcionális eszközjegyzéknek való megfelelés alakulása 
 
Iskolánk épületének állaga nagyon jó, szemmel láthatólag is biztonságos maga az 
épület és a környezete is. A potenciális veszélyt jelentő faapríték tároló kerítéssel 
van elválasztva az épület többi részétől, oda diákok nem juthatnak be.  
 
Az iskolaudvaron elhelyezkedő kézilabda pálya aszfaltja viszont olyan öreg, és 
töredezett, hogy balesetveszélyesnek minősül azon játszani. Nagyon fontosnak 
tartom a pálya mielőbbi felújítását, valamilyen úton szeretnénk anyagi 
támogatáshoz jutni, hogy teljesen felújíthassuk. Nem megoldott az iskolában a 
testneveléshez szükséges távolugró gödör, nincs elég hely a kislabda dobáshoz 
sem. Ezzel kapcsolatosan községi szinten folyik a beszélgetés, és szeretnénk 
további segítséget kapni a hiányosságok kiküszöbölésére. 
 
Az elmúlt tanév elején befejeződött az EU-s pályázat segítségével megvalósuló 
energetikai program iskolánkban, ebben a fűtési szezonban már a faaprítékos 
tüzelésre tértünk át. Ez a gázenergiával való fűtésnek a 3/5-re csökkentette a 
fűtéskiadást.  
 
A villamos energia előállítására napelemek kerültek a tetőre. Reméljük, hogy az 
így megtakarított költséget sikerül más, az iskolánk javára felhasználandó célra 
átcsoportosítanunk. 
 
Megpróbáltunk egyéb módokon is takarékoskodni az energiával (tantermekre 
ajtóbehúzó; folyosók, aula hőmérsékletének csökkentése), de sajnos a 
nyílászáróink olyan rossz állapotban vannak, hogy a réseken át elszivárog a 
megtakarított energia. Célkitűzéseink közé tartozik részt venni egy olyan 
pályázaton, ahol elnyerhetjük nyílászáróink lecserélésének lehetőségét. 
 
Az egyik intézmény-vezetői értekezleten osztotta meg velünk tankerület igazgató 
úr a jó hírt, hogy az a terv, hogy a jövőben a pályázatok alulról fognak építkezni. 
Ami azt jelenti, hogy a pályázati kínálatok a szükségletekhez fognak igazodni. Egy 
ilyen pályázatot egészen biztosan iskolánk bútorzatának felújítására fogunk 
használni, hiszen jelen pillanatban ez nagyon hiányos, elavult, gondot okoz a 
tanulók, illetve pedagógusok tárgyainak, eszközeinek elhelyezése. A jelenlegi 
bútorzat egy részét szülői felajánlásból kaptuk a tanév elején – használt, de még 
igen jó állapotban lévő szekrények formájában.  
 
Minden területen megpróbáltunk a lehetőségekhez mérten a legjobban 
takarékoskodni, de ez nem azt jelenti, hogy a feladatok ellátásához megfelelő 
anyagokat, eszközöket nem biztosítottuk. Köszönet az önkormányzatnak az anyagi 
bázis biztosításáért. 
 
Iskolánkban 11 +3 tanulócsoport működik (2 napközis, 1 tanulószobás csoport). 
Az elhelyezésük megfelelő nagyságú tantermekben történt. Egy tanulócsoportnak 
kisebb a tanterme az előírtnál, hiszen a régi ebédlőben tanultak. A következő 
tanévben a tanulócsoportok száma kettővel növekszik, ezért az osztálytermek 
felosztása átcsoportosításra kerül, így ez a kis terem fog helyet adni az 
informatikaoktatásnak és multimédiás feladatok ellátására is berendezzük. A cél a 
számítógépek elektromos hálózatának biztonságos kialakítása - a nyári szünetben 



rendszergazdánk egyik fő feladatát képezi, melynek segítségével kevésbé válik 
balesetveszélyessé a gépek használata. Megpróbáljuk a költségvetésből 
kigazdálkodni néhány számítógépes asztalka beállítását, hogy egységesebbé váljon 
a tanterem és kényelmesebbé a számítógép használat. Eddig ugyanis a meglévő és 
praktikus asztalkákat iskolapadok egészítették ki.  
 
A délutáni iskolai tevékenységek számára a helyet (napközi, tanulószoba) is a 
délelőtt használt tantermekben tudjuk biztosítani. Sajnos a napközis tanulók 
körülményei nem igazán megfelelőek emiatt. Nem elég komfortos számukra, 
nincsen elég nagy helyük a játékra. A napközis játékok mennyisége és minősége is 
kívánni valót hagy maga után. A következő tanévet úgy kezdjük majd, hogy a 
szülői munkaközösség által összegyűjtött pénzből a napközi számára fogunk 
vásárolni alapvető játékokat. Személyiségfejlesztést segítő játékoknak, 
eszközöknek, tanulást segítő eszközöknek nagyon híján vagyunk és ezek tárolása 
sem lenne megoldott, amennyiben rendelkeznénk velük. 
  
A tanév során végeztünk kisebb felújításokat. Rendszergazdánk birtokba vehette új 
irodáját és kényelmes körülmények között végezheti munkáját. Az ő irodája 
egyben a német nemzetiségi tankönyvek, eszközök könyvtára is.  
 
A régi ún. könyvtárszoba is teljesen megújult és örömmel láttam, hogy a kollégák 
több ízben használták szülői fogadószobaként, illetve  kisebb létszámú tantestületi 
megbeszélések helyszínéül is szolgált, sőt már akadtak olyan tanulók, akik 
olvasásra  használták. Bízom benne, hogy a jövőben még többször fogják igénybe 
venni. 
 
Az említett helyiségek kivitelezéséhez anyagi (laminált padló, festék) segítséget 
kaptunk a szülőktől és a laminált padló lerakása is társadalmi munkában történt a 
szülők által.  
 
Egyéb (kisebb-nagyobb) felújítási munkálatok, beszerzések a tanév során: 

- a két 3. osztály számára még az előző tanévben megrendelte az 
iskolavezetés az új tanulóasztalokat, székeket, illetve az új tanári asztalt, 
amelyet szeptemberben vehettek birtokba; 

- megtörtént az ebédlő folyosójának, illetve az ebédlő egyik részének 
lambériázása; 

- a főlépcső új gránit burkolatot kapott, mivel a régi műkőlépcső 
balesetveszélyessé vált. Nemcsak biztonságos, de nagyon jó minőségű és 
esztétikus; 

- a nevelői szoba 2 tanári asztallal bővült, s hogy kényelmesebben 
végezhessék a munkát a kollégák, emellett a költségvetésben szerepel, 
hogy minden pedagógus új széket fog kapni a következő tanév elején a 
régi, szétesedező székek helyett; 



- szülők jóvoltából a két 2. osztály tantermét teljesen újjávarázsolták: 
parkettát csiszoltak, lakkoztak, új szalagfüggönyt szereltek fel a délkeleti 
oldalra, ahol nagyon erőteljesen besütött a nap; 

- a 3.b tantermébe új függönyt vásároltunk; 

- a tornaterem előtti bejárat lépcsője is felújításra került a tanév vége felé;  

- apróbb tárgyi eszközök beszerzésére is sor került (hűtőszekrény, 
kenyérpirító, poharak, kések); 

- új fűnyíró traktort vásárolt az önkormányzat, amelynek segítségével 
könnyebb lenyírni és összeszedni a füvet az iskolaudvarban; 

- Iskolánk egyik volt diákja (aki szobrászművész lett és méltán vagyunk 
büszkék rá, hogy az alapokat iskolánkban szerezte, kiváló tanárunktól, 
Radóczy Károlytól) Rizmajer Róbert és édesapja egy nagyon szép, 
Újhartyán címerével díszített mészkő zászlótartót ajándékozott 
iskolánknak; 

- Legújabb szerzeményünk az udvari szaletli, amelyet házi asztalosunk 
Streifer András készített. A szülői munkaközösség által összegyűjtött 
pénzből tudjuk kivitelezni. Azzal a céllal hoztuk létre, hogy jó idő esetén 
délelőtt szabadtéri órákat tarthassunk, illetve a délutáni napközis 
foglalkozásoknak is kulturált környezetben adhassunk teret, akár eső esetén 
is kint tartózkodhassanak a gyermekek a szabadban; 

- A nyár folyamán az önkormányzattól újabb segítséget kapunk. Miután 
kiderült, hogy a régi kút nagyon homokos és ezáltal problémássá vált az 
öntözés, most egy új kutat fúrnak az iskolaudvaron és ezzel egy időben 
játszóudvar füves területén öntözőrendszert alakítanak ki, valamint a 
megrongálódott gyepfelületet újratelepítik. Örülünk minden szépítésnek. 
Terveink között szerepel még a fásítás is, mivel kevés a zöldfelület az 
iskola udvarán. 

- Szülői felajánlásként megérkezett az iskolánkba egy légkondicionáló 
berendezés, amellyel lehetőségünk nyílik enyhíteni a nagy meleget 3 
egymás alatt lévő tanteremben, ahol – a kollégák elmondása szerint –
időnként elviselhetetlen a hőség. Úgy néz ki, hogy a beszerelésükhöz is 
megkapjuk a szülői segítséget. 

 
Tárgyi feltételeink között a legnagyobb problémát a mindennapos testnevelés 
bevezetésével a testnevelés órák helyének biztosítása jelenti, mivel a tornaterem 
kapacitása nem elegendő arra, hogy minden osztály egyenként tarthassa meg az 
óráit.  
 



A költségvetésben erre a célra biztosított keretből a nyár folyamán egy 
térelválasztót tervezünk felszerelni a tornateremben, amelynek segítségével 
reményeink szerint egyszerre két osztály testnevelés óráit bonyolíthatjuk le 
zavartalanul.  
 
Ekkor még mindig gondot okoz az öltözködés, hiszen az öltözők 
befogadóképessége is csak egy tanulócsoportra méretezett, ráadásul nincsenek túl 
jó állapotban. Ennek bővítésére és a régi rész felújítására is igény lenne a 
későbbiekben. Az együtt gondolkodás, tervezés az önkormányzattal ebben a 
témában is folyik.  
 
Vannak területek, amelyek felmérésére már sem időnk, sem energiánk nem jutott a 
tengernyi feladat mellett. Ilyen pl. a funkcionális eszközjegyzéknek való 
megfelelés felmérése. 
 
Jelen pillanatban is nagy felújítási munkálatok vannak iskolánkban. 5 tanteremben 
lesz festés és a régi, több, mint 50 éves parketta újracsiszolása, lakkozása, valamint 
a felújítás utáni nagytakarítás vár ránk, hogy diákjaink zavartalan tanulását 
biztosíthassuk szeptembertől. 
 
Kollégáink kényelmét szolgálja az is, hogy a nevelői szoba helyet cserél az egyik 
tanteremmel, hogy a régen büfé céljait szolgáló helyiséget konyhaként 
működtessük és összenyissuk a tanárival. A nyár feladatai közé tartozik ez is. 

 
 

 
4. Továbbképzések 
� A tanév során továbbtanulók és támogatások 
� A tanév során továbbképzésben résztvevők és támogatások 
� A pedagógusok által kezdeményezett innovációk 

 
A tanév első félévében Szabóné Lauter Klára tanító vett részt 30 órás 
továbbképzésen, melynek címe: „A kevesebb több! Tanulási zavarok és 
kezelésük” (A tanulás és viselkedés alapjai, a tanulási zavarok és kezelésük, 
magatartás és viselkedészavarok kezelése). A képzés az iskola továbbképzési 
keretéből valósult meg.  
 
A 2012-13. tanév végén (június 24-i kezdéssel) 3 kollégánk kezdte meg 
továbbképzését Pécsett „Spiele und Tänze in ungarndeutschen Kindergärten und 
an der Unterstufe den Grundschule” címmel (Játék és tánc a magyarországi német 
óvodákban és az iskolák alsó tagozatában). A továbbképzés 3 részből áll és ősszel 
fejeződik be. Majer György és Herczeg Jánosné az iskola továbbképzési keretéből, 
Cserna Veronika az Újhartyáni Német Nemzetiségi Önkormányzat támogatásával 
végezheti el a továbbképzést. Az utazási költséget is ez utóbbi állja, mivel 
tanítóink rendelkezésére bocsátotta a tulajdonukban lévő kisbuszt. A résztvevők 
elmondása szerint a továbbképzés nagyon izgalmas és a kisdiákok körében máris 
jól kamatoztatható tapasztalatokat gyűjtöttek össze kollégáink. 
 
 

 



5. Gyermekvédelmi munka áttekintése 
� A gyermekek és szülők gazdasági, társadalmi jellemzői 
� Kedvezményes vagy ingyenes szolgáltatások (étkezés, tankönyvellátás) alakulása 
� Szociális problémák, deviancia 
� Prevenciós munka 

 
Az iskola általános gyermekvédelmi feladatot lát el a napközi-otthon és a 
tanulószoba működtetésével, az iskolaorvosi, védőnői, ellátással, a gyermekek 
étkeztetésével, a tanórák előtt és után biztosított felügyelettel. 
 
Speciális gyermekvédelmi feladatai során megóvja a tanulókat a különböző 
veszélyektől, földeríti és nyilvántartja a veszélyeztetett gyerekeket, közreműködik 
a fejlődésüket gátló hatások megszüntetésében, elősegíti kiemelkedésüket a 
károsító környezetből. Kapcsolatot tart a hivatásos gyermekvédelmi szervekkel és 
intézményekkel (önkormányzat, nevelési tanácsadó, jegyző, Gyermekjóléti 
Szolgálat., ifjúságvédelmi szervek). 
 
A feladatok megvalósításában első helyen az osztályfőnök és a napközis 
pedagógus áll. Ők irányítják a vezetésükre bízott osztályban, napközis 
csoportokban a pedagógusok gyermekvédelmi tevékenységét. 
Jelzik a bekövetkezett veszélyeztetettséget, javasolják a gyermek nyilvántartásba 
vételét. Segítik a szülőket a nevelési problémák megoldásában és közreműködnek 
a veszélyeztető körülmények felszámolásában. Számon tartják az igazolatlan 
mulasztást, segítenek a szabadidő helyes eltöltésében, a pályaválasztásban. 
Különös gonddal foglalkoznak a nehezen nevelhető, magatartási problémákkal 
küzdő tanítványaikkal.  
Az iskola a tanulókat és a szülőket a tanév kezdetekor írásban tájékoztatja a 
gyermek – és ifjúságvédelmi felelős személyéről, valamint arról, hogy milyen 
időpontban és hol kereshető fel. 
 
Iskolánkban a veszélyeztetettség legfőbb okai, területei: 
 
Környezeti okok:  
 
- anyagi okok,  
- családi konfliktusok,  
- mindkét szülő munkanélküli,  
- nevelési hiányosságok (túlzott szülői óvás, elemi szokásrendszer 

kialakulatlansága,…stb)  
- italozás a családban,  
- kifogásolható szülői életvitel,  
- a gyermek elhanyagolása,  
- testi fejletlenség,  
- a család szétesése. 
 
 

 
 
Statisztikai adatok: 
 



 
Újhartyáni Német Nemzetiségi Általános Iskola 

Osztály Hátrányos 
helyzetűek 

Halmozottan 
hátrányos 
helyzetűek 

Sajátos 
nevelési 
igényűek 

Rendszeres 
támogatást 

kapnak 
1.a 4  1 5 
1.b 3 1  6 
2.a 1 1 1 6 
2.b 2   3 
3.a 2   4 
3.b 3 1  3 
4. 3 1  4 
5. 3   6 
6. 3  1 5 
7. 1 1  3 
8. 3  1 3 
     
     

Összesen: 28 5 4 48 
 

Az összesített adatok alapján iskolánkban 28 hátrányos, 5 halmozottan hátrányos 
helyzetű tanuló van, HHH-s tanulóról nincs tudomásunk. Rendszeres 
támogatásban 48 tanuló és családja részesül (ez ingyenes, illetve kedvezményes 
étkeztetést, valamint tankönyvtámogatást jelent).  
  
A tanév során elvégzett feladatok: 
 
A 2.a osztályban 1 fő védelem alatt állt, az osztályfőnök segített a család pótlék 
felhasználásában. 
 
Egy 3-os és 5-es testvérpár szüleinél családlátogatáson jártak az osztályfőnökök, 
pszichológus segítségét kérték. 
  
Egy 4. osztályos kislány elhanyagolt nevelésben, ápolásban részesül, családi 
körülményei miatt nagymamánál van, családlátogatáson vett részt az osztályfőnök 
náluk. 
 
Egy másik negyedikes tanuló részére ingyenes étkezésre való kérelmet nyújtott be 
a gyermek - és ifjúságvédelmi felelős. 
 
A szociális bizottság szavazata alapján a legrászorultabb tanulók 
agyhártyagyulladás elleni oltóanyagot kaptak.  
 
Májusban a 3-8. osztályban a védőnő irányításával egészségnevelési program 
futott.  
Tervek között szerepel egy gyermekvédelmi konferencia lebonyolítása, illetve 
külön fogadóórák bevezetése. 
 

 



6. Közösségi rendezvények, ünnepségek 
� Az iskolaközösség kiemelt rendezvényei 
�  Városi rendezvények, programok,  
� A tantestület szakmai, és közösségi rendezvényei  
 

Az iskolaközösségen belül a főbb rendezvényeink a következők voltak: 
- 2012. 09.03. Évnyitó 
- 2012. 10. 17. Erntedankfest (Termény hálaadás) 
- 2012. 11. 09. Laterne 
- 2012. 11. 30. 12. 07. 14. 21. Adventi gyertyagyújtás 
- 2012. 12. 13. Luca nap 
- 2013. 02. 01. Farsangi bál 
- 2013. 02. 07. Sánta Csütörtök 
- 2013. 05.24. Svábnap 
- 2013. 05. 31. Gyermeknap 
- 2013. 06. 11-12. Osztálykirándulások 
- 2013. 06. 15. Ballagás 
- 2013. 06. 20. Tanévzáró 
- 2013. 06. 24-28. Napközis tábor az alsósoknak 
- 2013. 08. 05-12. Révfülöpi tábor 
 
Községi programok, amelyeken részt vettünk: 
- 2012. 09. 30. Szüreti bál 
- 2012. 10. 07. Hartyánfeszt 
- 2012. 10. 19. Október 23-i ünnepély (az iskola szolgáltatta az ünnepi műsort) 
- 2012. 12. 16. Falukarácsony 
- 2013. 03. 14. Március 15-i ünnepély (az iskola szolgáltatta az ünnepi műsort) 
- 2013. 06. 09. Falunap 
 
A tantestület szakmai és közösségi rendezvényei: 
- 2012. 08. 28-29. Tantestületi kirándulás a Duna-kanyarban 
- 2012. 11. 16. Nevelési értekezlet (témája: a demokratikus iskola, filmnézés, 

beszélgetés) 
- 2012. 12. 21. Közös karácsonyi ebéd az alkalmazotti közösséggel 
- 2013. 02. 11. Tantestületi értekezlet (meghívott vendégünk Besnyi Szabolcs, 

aki az élménypedagógiát mutatta be tantestületünknek) 
- 2013. 04. 22. Nevelési értekezlet (témája: az együttműködő, erőszakmentes 

kommunikáció; meghívott vendégünk Nagy Zoltán) 
- 2013. 06. 21. Tanévzáró értekezlet + közös ebéd az alkalmazotti közösséggel 
 
Említésre méltó programok még: 
- A tanév során az óvodában a jelenlegi és a leendő elsős tanítók és az igazgató 

tájékoztató jellegű szülői értekezletet tartottak az óvodában a leendő elsős 
szülőknek, ahol a szülők feltehették a kérdéseiket; 

- Áprilisban kerekasztal beszélgetésen vettek részt tanítóink az óvodában (erről 
már másutt írtam); 

- A leendő első osztályos szülők nyílt órán meglátogatták a leendő első osztályos 
tanítókat; 

- Áprilisban az alsós kollégáknak az Apáczai Kiadó továbbképzést tartott a 
megjelenő új tankönyvekkel kapcsolatban; 



 
 

7. A pályaválasztás tapasztalatai, eredményei 
 

� A beiskolázás eredményessége a beiskolázási tervhez képest 
� A felvételi eljárás lebonyolításának eredményessége  

 
A tanulók pályaorientációjának érdekében az osztályfőnök többször tűzte ezt a 
témát napirendre osztályfőnöki órákon. Mind a gyerekekkel, mind a szülőkkel 
sokszor folytatott egyéni beszélgetést, valamint a pályaválasztással kapcsolatos 
szülői értekezletet is tartott. A kapott információs anyagokat célirányosan 
továbbította a gyermek és a szülő felé. Sokéves pedagógiai tapasztalatával 
tudatosan irányította pályaválasztásukat. 
Célját az osztály nagy százalékánál elérte, hiszen a gyerekek jól választottak és 
tudatosan készültek a felvételikre. Ahol a családi ház partner volt ebben a 
munkában, ott a gyermek félévi teljesítménye messze meghaladta az előző tanév 
végiét. Így aztán elmondható, hogy annak az osztálynak a tanulói, akik egyébként 
a tanév végén 3,53 –as átlagot értek el viszonylag jó központi írásbeli 
eredményeket értek el, s a szóbeli felvételikről is elégedetten, pozitív 
eredményekről számoltak be. A statisztikai adatok mindezt nagymértékben 
alátámasztják. 
 
14 felvételiző tanulóból mindenki eredményesen felvételizett. 
 
A választott középiskolák közül az elsőként megjelölt iskolába 13 tanulót vettek 
fel. A választott középiskolák közül a 3. helyre 1 tanulót vettek fel. Fontos 
azonban megjegyezni, hogy ez nem rossz eredmény, hiszen ő jelölte meg a 
„legnívósabb” gimnáziumokat (valamennyi budapesti), tehát eredményét így kell 
kezelni. 
 
Továbbtanulás iskolatípusok szerint: 
Gimnáziumba felvett tanulók száma: 6 fő 
Szakközépiskolába felvett tanulók száma: 6 fő 
Szakiskolába (szakmunkásképző) felvett tanulók száma: 2 fő 
 
Német nyelvből 3-an felvételiztek, mindhárman gimnáziumba, 0. évfolyamra, 
illetve emelt szintű németre. Valamennyien eredményesek voltak. 
 
Azt gondolom a fenti statisztikai adatok iskolánk pozitív hozzáállását, 
segítőkészségét mutatják, valamint bizonyítják az itt folyó komoly szakmai és 
pedagógiai munka színvonalát. 
 

 
8. Pályázatok, saját bevételek alakulása, alapítvány 
� Benyújtott pályázatok száma, sikeres pályázatok (típus, összeg, futamidő) 

 
Az újhartyáni önkormányzat 2011-ben nyújtott be pályázatot az Új Széchenyi Terv 
keretén belül megvalósuló „Az Újhartyáni Német Nemzetiségi Általános Iskola 
megújuló energiaforrásokon alapuló energetikai fejlesztése” KMOP-3.3.3-11-
2011-0097 jelű projektre. 



 
A cél az volt, hogy az iskola esetében javuljon az energia felhasználás 
hatékonysága, valamint a környezettudatos energiafelhasználás fejlődjön. A 
pályázati cél megfogalmazásban a gazdaságosság, a technológiai újdonságok 
alkalmazása területén történő élenjárás, helyi példamutatás kaptak kiemelt 
szerepet. A fejlesztést az is indokolta, hogy használhatatlanná vált a gázkazános 
fűtési rendszer. A fejlesztések eredményeként a jelen állapot szerinti földgáz 
kiváltásra kerül faapríték tüzeléssel. A beruházással a két energiaforrás közötti 
árkülönbözettel arányos üzemeltetési költségmegtakarítás realizálható. Az iskola 
energia felhasználásának fejlesztése hozzájárul az intézmény gazdálkodásának, 
valamint ezen keresztül a tanítás színvonalának javításához is. 
 
A projekt összköltsége: 99 millió 052 ezer 208 forint, amelyből nyolcvanöt 
százalékot - 84 millió 194 ezer 377 forintot - az Európai Unió, valamint a Magyar 
Köztársaság költségvetése áll vissza nem térítendő támogatás formájában. A 
fennmaradó tízöt százaléknyi önrészt – 14 millió 875 ezer 831 forintot - Újhartyán 
Község Önkormányzata biztosította. 
 
A megvalósítandó műszaki tartalom kiválasztása során, kiemelt szempont a 
beruházás időtállósága. Az iskola hőközponti rendszere elavult, használhatatlanná 
vált. A jelenleg használatos energiaforrások – mint, pl. a földgáz és az elektromos 
energia – ára, és jövőbeni áremelkedése a ma idejétmúlt technológiát rövid időn 
belül még elavultabbá és fenntarthatatlanabbá teheti, teszi. 
Az energetikai beruházás során bővítik a kazánházat, illetve az apríták tárolására 
egy földalatti 36,39m2-es apríték-tároló akna létesül. Az iskola és a tornaterem 
fűtésének biztosítására 1db 160 KW teljesítményű faforgács tüzelésű kazán került 
beépítésre, a villamos energia felhasználás csökkentését a hálózatra kapcsolódó 
napelemes rendszer telepítése teszi lehetővé. 132 db 240 Wp teljesítményű 
polikristályos napelem modult szereltek fel. Azzal, hogy a földgáz helyett 
faforgácsból kerül előállításra a fűtéshez szükséges hőmennyiség, a fűtési költség 
várhatóan több, mint 50%-kal csökken, a villamos energia felhasználás éves 
szinten mintegy 37.000-38.000 KWh-val lesz kevesebb. Az energetikai beruházás 
alapvető célja: a környezeti szempontok érvényesítése a gazdasági fejlődésben. A 
konstrukció hozzájárul az üvegházhatású gázok kibocsátásának, valamint a 
fosszilis energiafelhasználás csökkentéséhez, a megújuló energiák használatának 
uniós kötelezettségvállalásának teljesítéséhez, az importfüggőség mérsékléséhez, 
továbbá az önkormányzati célcsoport energiaköltségeinek csökkentéséhez. A 
beruházás 2012. októberében fejeződött be, kivitelezője a Thermo Épgép 
Kft.volt. 
 
A 2012-13. tanév elején intézményünk benyújtotta a TÁMOP – 3.1.4-12 
Innovatív iskolák fejlesztése című pályázatát, amelynek célja az oktatási 
intézmények pedagógiai-módszertani megújítása, a magasabb színvonalú oktatás 
érdekében szaktárgyi tanártovábbképzések megvalósítása, a diákok egészséges 
életmódra nevelése, környezettudatos szemlélet kialakítását megcélzó iskolai 
szabadidős tevékenységek ösztönzése lett volna. Sajnálatos módon nagyon sok 
időnk és energiánk ráfordítása ellenére sem nyertük el a pályázatot. 
 

 
További pályázatokat nem nyújtottunk be a tanév során. 



 
 
Az Újhartyáni Német Nemzetiségi Általános Iskola a 2012-13. tanév kezdetéig 
nem rendelkezett saját alapítvánnyal, a község egyéb alapítványain keresztül 
kaptunk segítséget.  
 
Pedagógiai programomban szerepelt egy saját alapítvány létrehozása, amellyel 
kizárólag az iskolát, az iskola tanulóit és tanárait szeretném anyagi támogatáshoz 
juttatni. Így kezdeményezésemre tavasszal létrehoztuk az „Újhartyáni Iskoláért” 
Alapítványt, amelynek cégbíróságon való bejegyeztetése jelenleg folyamatban van.  
 
Az alapítvány célja:  

 
- az alapítványba befolyó pénzeszközökkel, és egyéb támogatásokkal segítse az 

újhartyáni általános iskolában tanuló gyermekeket, valamint hátrányos 
helyzetben lévő diákokat; 

- hozzájárulás a tanulók kulturális, sport, és szabadidős tevékenységeihez; 
- a hátrányos helyzetű, tehetséges tanulók támogatása; 
- anyagi segítségnyújtás az iskola eszközállományának fejlesztéséhez, a 

könyvállomány gyarapításához, az iskola környezetének szépítéséhez, az 
iskolaudvar korszerűsítéséhez; 

- a kiemelkedő tanulmányi eredményt elért, kimagasló közösségi munkát végző 
tanulók jutalmazásának támogatása; 

- hozzájárulás a szociálisan rászoruló gyermekek táboroztatásához; 
- a német nemzetiségei oktató, nevelő munka, és programok segítése; 
- anyagi eszközök biztosítása az iskolai projektek alakításához, illetve 

pályázatok létrehozásához; 
- az iskola pedagógusainak jutalmazása; 
 
 

 
9. Külföldi partnerkapcsolatok alakulása (tanulmányutak, csereprogramok, 

szakmai gyakorlat) 
 
Újhartyán község önkormányzata 2012-ben hivatalosan is testvérvárosi 
kapcsolatba lépett a németországi Freiberggel, a hosszú évek óta településeink 
között fennálló baráti viszony megerősítéseként. Pedagógiai programomban célul 
tűztem ki, hogy diákjaink német nyelvtudásának szélesítése érdekében lépjünk 
kapcsolatba az erre nyitott freibergi iskolákkal. Az első lépéseket 2013. őszén 
fogjuk megtenni, amikor is az évente megrendezésre kerülő Hartyánfesztre egy 
freibergi delegációt várunk. Iskolánk német nemzetiségi munkaközösségének 
vezetőjével, Ruttersmid Katalinnal együtt tervezzük a kapcsolatfelvételt freibergi 
iskolák vezetőivel. A program első részeként szeretnénk elindítani a két település 
diákjai között egy ismerkedő levelezést. A kapcsolatteremtés végső célja pedig a 
cserediák program, amely az élő nyelv gyakorlását teszi lehetővé tanulóink 
számára.  
 
Szintén a német munkaközösséget érinti a következő feladat. Szeptembertől két 
végzős német nemzetiségi hallgató (Gogolák Kitti és Kosztolányi Judit Dabas-
Sáriból) választotta iskolánkat gyakorlati helyül. Az első félévben 5 hónapon 



keresztül fognak tanítani, hospitálni a felső tagozatban, ahol két felsőben tanító 
kolléganőm, Ruttersmid Katalin és Sósné Lauter Adrien fogják a munkájukat 
segíteni, koordinálni.  
 

10. Kapcsolat más intézményekkel (közoktatási, közművelődési, szociális, 
egészségügyi, alapítvány, egyéb..) 
 
Intézményünknek jó kapcsolata van a településen belüli szervezetekkel, 
intézményekkel, alapítványokkal. 
 
Majer György iskolánk előző igazgatója mind az önkormányzatnak, mind a német 
nemzetiségi önkormányzatnak képviselője. Sokat köszönhetünk neki, mert 
folyamatosan tevékenykedik iskolánk érdekében a fórumokon, megbeszéléseken. 
Ezen kívül az országos német nemzetiségi önkormányzat képviselőjeként is hozza-
viszi a híreket, amely hasznunkra válik. 
 
A szülői munkaközösségre minden tevékenységünknél számíthatunk, sok anyagi 
és közvetlen fizikai munkában megnyilvánuló támogatást kapunk tőlük. A bálok 
szervezésében, a szülők mozgósításában aktívan részt vállalnak. 
 
Jó a kapcsolatunk a Gyermekvár Óvodával, kölcsönösen teszünk látogatást egymás 
intézményeiben, hogy megismerhessük egymás munkáját (egy kerekasztal 
beszélgetés is lezajlott az év folyamán intézményeink pedagógusai között), és hogy 
segíthessük a gyermekek átmenetét az óvodából az iskolába. 
 
A Cziffra György Művészeti Iskola kihelyezett tagozata is működik iskolánkban, 
velük is szép kapcsolatot ápolunk. 
 
Napi kapcsolatban állunk Lauter Antallal, aki községünk művelődésszervezője; 
sok közös programban volt részünk. 
 
Egyéb külső kapcsolataink nincsenek, bár szakmai kérdésekben telefonos, illetve 
személyes segítséget is kaptunk 2 német nemzetiségi iskolától. 
 
 

11. Statisztikai adatlap 2012-2013 évi beszámolókhoz 
 

Megnevezés Alsó 
tagozat 

Felső 
tagozat 

Középisk. Összesen 

     
1. Létszám 149 74 - 223 
2. Mulasztások 4909 óra 3553 óra - 8462óra 
  Mulasztott napok 
száma 

981,8 592,16 - 1573,96 

  ebből igazolatlan 0 0,33 - 0,33 
  1 főre eső igazolt 6,59 7,99 - 7,06 
  1 főre eső 
igazolatlan 

0 0,0045 - 0, 0015 

3.Angol nyelvet 
tanul 

0 21 - 21 



 Német nyelvet 
tanul 

149 74 - 223 

4. Bukások 
összesen 

0 0 - 0 

  ebből 1-2 tantárgy 0 0 - 0 
  ebből 3 vagy több 
tantárgy 

0 0 - 0 

5. Kitűnő tanulók 41 2 - 43 
6. Magántanulók 
száma 

0 0 - 0 

7. SNI-s tanulók 2 2 - 4 
8. BTM-es tanulók 5 5 - 10 
9. HHH-s tanulók 0 0 - 0 
10.Gyógytestnevelé-
sen résztvevők 
száma 

0 0 - 0 

11. Mulasztás miatt 
nem osztályozható 

0 0 - 0 

12.Napközis 
tanulószobás 
tanuló 

76 8 - 84 

13. 8. osztályosok 
száma 

- 14 - 14 

14.Továbbtanulás 
8. osztály 

- 14 - 14 

Gimnázium 6    
Szakközépiskola 6    
Szakiskola 2    
Nem tanul tovább 0    

 
 

Érettségi vizsgák eredménye, tapasztalata  
Továbbtanulás felsőoktatási intézményben /ha van eredmény, azt, ha nincs, a 
szándékról/ 

 
15. Tanulmányi eredmények/tantárgyi átlag 

Tanulmányi eredmények (magatartás, szorgalom 
kivételével minden tantárgy) 

Osztály Átlag % 
1.a szöveges értékelés - 
1.b szöveges értékelés - 
2.a 4,66 93,2 
2.b 4,78 95,6 
3.a 4,61 92,2 
3.b 4,30 86 
4. 4,50 90 
5. 3,92 78,4 
6. 3,92 78,4 



7. 4,17 83,4 
8. 3,59 71,8 

   
   
Iskola átlag 4,27 85,4 

 
 

Egyéb megjegyzések, gondolatok: 
 
Személyes véleményemet, meglátásaimat szeretném elmondani az iskolák államosításával 
kapcsolatban – tapasztalataim alapján.  
 
Amikor októberben dr. Marekné dr. Pintér Aranka  tolmácsolásában hallottam az iskolák 
állami kézbe kerüléséről, úgy éreztem, hogy a szándékok tiszták, világosak. Úgy tűnt, hogy 
azért jön létre mindez, hogy mindannyiunkat segítsen, támogasson. Tetszett az elképzelés. 
Ennek megvalósulása egyelőre várat magára.  
 
Szerintem akkor működhetne igazán jól a „rendszer”, ha nem csak utasításokat kapnánk, 
hanem felsőbb szinteken őszintén érdekelné a vezetést, hogy az általuk kieszközölt 
változtatások mennyire vannak harmóniában a valósággal, az élettel. Nagyon hiányzik az 
őszinte visszacsatolás és az érdeklődés, a tisztelet felénk, a köz érdekeit sokszor erőnkön felül 
szolgáló emberek felé.  
 
Embertelen volt az a munkamennyiség, amit tőlünk kívántak (beleértve a tankerület 
vezetőségét is, amit csak én észleltem belőle).  
 
Szerintem olyan mértékű változtatásokra kényszerítik az iskolákat és a dolgozóikat, amelyeket 
képtelenség rövid idő alatt megtenni, mert az emberi természettel ellentétes ez a gyors változás. 
(De ha más oldalról nézem, akkor lehet, hogy éppen ez a nagy külső nyomás kényszerít 
bennünket arra, hogy változtassunk olyan módon, ahogyan az számunkra megfelelő.) 
 
Egyfelől lassítani kellene, másfelől pedig nekünk, intézményvezetőknek és pedagógusoknak 
komolyan venni saját magunkat. Új célokat állítani, amelynek középpontjában az egyes ember 
áll és a valódi együttműködés egymással. A tanulásnak új értelmezést adni és együtt változni 
az iskolarendszernek a felnövekvő nemzedékkel. A magam részéről nem idomított társadalmat 
szeretnék, hanem önmagukért teljes felelősséget felvállaló embereket, aki a nemzet valódi 
felemelkedéséért tesznek. Tudom, hogy saját életemben kell ezért változtatásokat eszközölnöm 
és azon vagyok, hogy megvalósítsam. 
 
Bízom abban, hogy ez nem csak a saját törekvésem, hogy felsőbb vezetőink felismerik a 
fentebb említettek fontosságát, és ebbe az irányba fog a nemzeti nevelés-oktatás haladni, 
mindannyiunk javára és szolgálatában. Én emellé teszem le a voksomat. 
 
Ennek a beszámolónak az értékét abban látom, hogy szembesüljek, illetve kollégáimmal 
megosztva szembesüljünk az elvégzett munkánkkal, hogy fel tudjuk mérni, hogy mi az, amin 
közösségi szinten változtatni szeretnénk a jövőben. Alapot ad új célok kitűzéséhez, gondolat 
ébresztő.  
 
Egyúttal megköszönöm tankerület igazgató úrnak és a dabasi tankerület minden kedves 
dolgozójának azt a sok segítséget, amit számomra nyújtottak. Klasszisokkal több segítségre 
volt szükségem, mint tapasztaltabb kollégáimnak és tudatlanságom miatt sokszor tettem fel 
mások számára egyértelmű kérdéseket. Nekem nagy segítség volt. Köszönöm a  türelmet! 
Kellemes pihenést, regenerálódást kívánok a nyárra mindenkinek! 
 
Tisztelettel: 
 

Lauter Judit 
intézményvezető 

Újhartyáni Német Nemzetiségi Általános Iskola 
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