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Igazgatói beszámoló a 2019/2020. tanév munkájáról 
 

 

I. Személyi és tárgyi feltételek a 2019/2020. tanévben 
 

1. Tanulócsoportok száma, összetétele  

Lemorzsolódás, be- és kikerülés, tanulólétszám alakulása 
 

Osztály 
Képzési forma (szakmacso-

port/szakma) 

Beiratkozott 
létszám 

2019.09.01-ig 

Létszám 
2019.10.01. 

Beiratkozott 
2019.09.01-
2020.06.15. 

Kimaradt 
2020.06.15-ig 

Létszám 
2020.06.15. 

1.a nemzetiségi német/angol-

informatika 
21 21 1 2 20 

1.b nemzetiségi német/angol-

informatika 
18 18 1 0 19 

2.a nemzetiségi német/angol-

informatika 
21 21 0 0 21 

2.b nemzetiségi német /angol-

informatika 
18 18 3 2 19 

3.a nemzetiségi német/angol-

informatika 
26 26 0 1 25 

3.b nemzetiségi német/angol-

informatika 
25 25 0 0 25 

4.a nemzetiségi német/angol-

informatika 
24 24 0 0 24 

4.b angol-informatika 23 23 0 0 23 

Összesen (alsó tagozat): 176 fő 176 fő 5 fő 5 fő 176 fő 

5. a 
 német nemzetiségi/ an-

gol-informatika 
31 31 0 0 31 

5. b 
német nemzetiségi/ angol-

informatika 
27  27  1 0 28 

6. a 
német nemzetiségi/ angol-

informatika 
24 24 2 0 26 

6. b angol-informatika 23 23 0 0 23 

7. a angol-informatika  19 19 1 1 19 

7. b 
német nemzetiségi/ angol-

informatika 
31 31 0 0 31 

8. a 
német nemzetiségi / an-

gol-informatika / általános 
25 25 0 0 25 

8. b 
német nemzetiségi / an-

gol-informatika / általános 
26 26 1 2 25 

Összesen (felső tagozat): 206 fő 206 fő 5 fő 3 fő 208 fő 

Összesen (iskola):      

 

 

ÁLTALÁNOS ISKOLA 
 

 

Osztály Érkező Távozó Megjegyzés 

1.a Anglia   

1.a  Zomba visszakerült a családba 

1.a  Szivárvány Ált. Isk. Gyermekotthon lakója 

1.b Katymár   
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2.b Katymár Szivárvány Ált. Isk.  

2.b  Szirák visszakerült a családba 

2.b  Szedres Lakóhelyváltozás 

2.b Nagydorog  Gyermekotthon lakója 

5.b Dombóvár  Gyermekotthon lakója 

6.a Mórágy   

6.a Németország   

7.a Gyönk  Gyermekotthon lakója 

8.b Szedres  Gyermekotthon lakója 

7.a  Hódmezővásárhely költözés miatt 

8.b  Hódmezővásárhely költözés miatt 

8.b  Zomba szülői felügyelet változása miatt 
 

ZENEISKOLA 

 

A tanévet 415 növendékkel kezdtük, és 391 növendékkel fejeztük be. A létszám csökkenése a 

nem kötelező jellegű oktatásból adódik. A beiskolázás az első félévben: a szolfézs szakokra 

jelentkezők létszáma a beiskolázást követően az előző tanév létszámához viszonyítva csökke-

nést mutatott. Az előképzős szolfézs osztályok létszáma október 1-én 59 fő volt.  

A lemorzsolódási folyamat állandó, a kimaradások létszáma sajnos még mindig magas. A le-

morzsolódás csökkentése és a művészetoktatásba való visszakapcsolódási lehetőségek bővítése 

érdekében intézményünk támogatja a rugalmas iskolakezdést, a tanulási folyamatba történő be-

kapcsolódást, a zeneiskolába lépő tanulók életkori szerkezetének figyelembe vételével. 

Osztály 
Képzési forma  

(szakmacsoport/szakma) 

Beiratkozott 

létszám 

2019.09.01-ig 

Létszám 

2019.10.01. 

Beiratkozott 

2019.09.01-

2020.06.15. 

Kimaradt 

2020.06.15-ig 
Létszám 

2020.06.15. 

Ek.1-

10. 

Alapfokú Művészetoktatás 

Zeneművészeti ág 
435 415 22 24 391 

 

SIÓAGÁRD 
 
 

Osztály 
Képzési forma (szakmacso-

port/szakma) 

Beiratkozott 
létszám 

2019.09.01-ig 

Létszám 
2019.10.01. 

Beiratkozott 
2019.09.01-
2020.06.15. 

Kimaradt 
2020.06.15-ig 

Létszám 
2020.06.15. 

1-2. 
Nyelvoktató nemzetiségi né-

met 
(9+8)   17 17 0 0 17 

3-4. 
Nyelvoktató nemzetiségi né-

met 
(8+9)   17 17 1 0 18 

ÖSSZESEN: 34  34  1  0 34  

 

A szeptemberi évkezdéskor a tanulók létszáma 34 fő volt. Egy tanuló érkezett Tolnáról a má-

sodik félévben, így a tanév végi létszám: 35 fő. 

A tanév végén 10 negyedik osztályos tanuló köszönt el az alsó tagozatról, közülük 9-en foly-

tatják tanulmányaikat a székhelyintézményben. 
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2. Személyi feltételek alakulása (belépők-távozók, szakos ellátottság) 

 

ÁLTALÁNOS ISKOLA  

 

A 2019-20. tanév kezdése nem volt zökkenőmentes: 

- beárnyékolta Herczeg Ágnes kolléganő hirtelen halála. Személyét lehetetlen, státuszát 

viszont szükséges volt pótolni, hiszen a 4.b osztály osztályfőnöke távozott. Helyére Bö-

röcz Anitát vettük fel, akit a gyerekek azonnal a szívükbe zártak. Nárai Klaudia vállalta 

fel az osztályfőnöki feladatokat. 

További osztályfőnök/tanító váltás történt: 

- a 4.a osztályból Tekucsov Ilona nyugdíjba vonult (nők kedvezményes öregségi nyug-

díja). Helyére Borsiczkyné Kaponya Kitti érkezett. 

- a 3.b osztályban Csapó Csilla távozása miatt (költözés) Hefner Edit lett az osztályfőnök. 

Posztós Éva tanítót a felső tagozaton alkalmaztuk (fejlesztő órák, felsős taulószoba), így Pecze 

Patrícia mellé első osztályba Borbély Erika gyakornok került, aki korábban pedagógiai asszisz-

tensként dolgozott. A felszabadult helyet Varga Erika töltötte be először fél, majd októbertől 

egész státuszban. 

A felső tagozaton Nagy Béla vonult nyugdíjba, helyére Hegedűs Emőke érkezett. Tápai-Kovács 

Anna más intézményben folytatta tevékenységét, így helyére Kapots Ildikó művésztanárt vettük 

fel a képzőművészeti tanszakra. Itt óraadó alkalmazása is indokolt volt, hiszen Kapots Ildikó 

csak heti három napot tudott vállalni intézményükben. Jakab Géza nyugdíjas óraadó látta el a 

hiányzó feladatokat a művészetiben, egy csoportot oktatott, és a média szakkör irányítását is 

vállalta. 

A szakos ellátottság 100%-os. 

 

Belső szervezeti változás 

 

A távozások adta űrök a munkaközösségeket is érintették: 

A nyugdíjba vonult Tekucsov Ilona helyét Környeiné Németh Beáta vette át. Posztós Éva he-

lyett pedig Nárai Klaudiát választotta a vezetőség az alsó tagozaton. 

 

Munkaközösségek Munkaközösségvezetők 

ALSÓS TANÍTÓK SZAKMAI KÖZÖSSÉGE Környeiné Németh Beáta 
ALSÓS KÖZÖSSÉGI ÉLET ÉS SZABADIDŐ Nárai Klaudia 
FELSŐ TAGOZAT - HUMÁN KÖZÖSSÉG Dr. Karsainé Karáth Imelda 
FELSŐ TAGOZAT - REÁL KÖZÖSSÉG Biró Katalin Csilla 
FELSŐ TAGOZAT -SZABADIDŐ-SPORT KÖZÖSSÉG Hammer Mária 
CSOPORTOS MŰVÉSZETI  Fehér Balázs 

 

 

ZENEISKOLA  

 

A kinevezett tanárok mindegyike rendelkezik főiskolai vagy egyetemi szintű végzettséggel. 

Több tanárunknak van két diplomája vagy két szakos végzettsége, ill. szakvizsgája. 

- Alkalmazottak száma: 28 fő  
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- Tartósan távol volt: 1 fő 

- Pedagógusok létszáma: 23 fő 

- Nevelési-oktatási munkát segítők létszáma: 3 fő 

- Technikai dolgozó: 2 fő. 

- Kovács-Buzás Márta - 2019. szeptember 1-től határozatlan idejű közalkalmazotti kine-

vezéssel dolgozik teljes állásban hegedűtanárként 

- Erősné Szőr Márta  - 2019. szeptember 1-től óraadói státuszban (6 óra/hét, Lakatos Or-

solya helyettesítése) dolgozott szolfézstanárként 

- Pecze István – 2019. november 28-tól nyugdíjba vonulás miatt felmentési idejét tölti 

- Szily Lajos - 2020. február 1-től nyugdíjba vonulás miatt felmentési idejét tölti 

- Laki János - /zongora-korrepetíció/ 2020. június 1-től határozatlan idejű közalkalmazotti 

kinevezéssel gyakornokként dolgozik 

- Kun Gábor Zsolt - /ütő/ 2020. június 1-től határozatlan idejű közalkalmazotti kinevezés-

sel gyakornokként dolgozik  

 

SIÓAGÁRD 

 

- Menyhei-Kovács Erzsébet helyére nyugdíjba vonulása után Baller Mihályné érkezett a tolnai 

Katolikus iskolából. Mivel fejlesztő pedagógusi végzettsége is van, ezért szakos ellátottság 

van már az iskolában a fejlesztő foglalkozások terén is. 

- Tápai –Kovács Anna távozása után a művészeti képzést Kovácsné Nagy Eszter vette át. 

- Sikeresen megoldottuk Bittner Teréz tartós táppénze alatti szakos helyettesítést is két óraadó 

kollégával. 

3. Tárgyi feltételek alakulása 

 

ÁLTALÁNOS ISKOLA 

 

- Az EFOP 4.1.3 pályázatnak köszönhetően befejeződött a képzőművészeti tanszak felújí-

tása. Az igazgató-helyettesi iroda melletti nyílászáró csere is megtörtént. Az új tankonyhát 

üzembe helyeztük a gyerekek és a pedagógusok nagy örömére. A földszinti művészterem 

változatos képzéseknek ad helyet (gyógytestnevelés, dráma, modern-, és társastánc tan-

szak). Új berendezését egy szekrénysort a Trambulin Tehetségtámogató Alapítvány támo-

gatásával bővítettük.  

- Intézményünk ebben a tanévben ünnepelte fennállásának 50. jubileumát. Szeptemberben 

háromnapos rendezvénysorozattal emlékeztünk méltóképpen a félszáz évre.  
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- Megújult a teljes alsó tagozat folyosó falburkolata – világos árnyaltot kapott a szülői ház 

és a pedagógusok, technikai dolgozók többszöri odaadó hétvégi munkájának köszönhetően.  

- Színes lépcsők köszöntek vissza mindkét tagozaton, alsóban és felsőben egyaránt. Szintén 

az összefogásnak köszönhetően. 

- Ami viszont folyamatosan beárnyékolja a gyönyörűen megújult belső rézsű állapotát, 

az a csapadékvíz helytelen elvezetése miatt bekövetkezett fenyők veszélyes körülmé-

nyek közötti kihullása, kidőlése. Ennek orvoslása pedig akut és sürgős lenne. 

 

SIÓAGÁRD 

 

- A nyári szünet legvégén, illetve az őszi szünetben került sor 3 tanterem festésére, 2 terem 

mennyezetének javítására.   

- Minden tanterembe, illetve szükséges helyre, sikerült függönyt raknunk. 

- Szekeres Erzsébet  által minden ablakba virág került, valamint az ő koordinálásával fűszer-

növényeket termesztettünk az iskolakertben, amit az évzáró után a gyerekek kis zacskóban 

hazavihettek. 

- A művészetis alkotásokkal tovább tudtuk dekorálni az iskolát. 

- A leendő első osztály falára hungarocell került, hogy a dekorálás ne rongálja meg a friss 

festést.  

- A Paksi Atomerőműből –szülői közbenjárásra – sikerült 5 használt asztali gépet és monitort 

beszerezni. Egy színes nyomtatót is kaptunk, amit még nem volt alkalom beüzemelni. Szü-

lői támogatással kaptunk hozzá színes patront. 

- Az iskola területén vadonatúj játszótér és rekortán pálya épült az önkormányzat pályázata 

által, és a balesetveszélyes udvar is új aszfaltot kapott.   

 

ZENEISKOLA  

 

A fenntartó biztosította a szükséges hangszerek utánpótlását, a javításra szoruló hangszerek 

karbantartását felújítását, így a zavartalan szakmai munkának nem volt akadálya. 

Hangszervásárlás a Kodály II. program keretein belül: 7. 470.000 Ft.- 

Kategória  Termék megnevezése  Darabszám 

Fuvola Trevor J. James Privilege fuvola  2 

KLARINÉTOK Yamaha YCL-450N B-klarinét 1 

TROMBITA Bach TR-655 B trombita  1 

TROMBITA Yamaha YTR-3335 B-trombita  1 

TUBA Cerveny CFB 651-4 F tuba 1 

KLASSZIKUS GITÁR Yamaha CS40 3/4-es klasszikus gitár 5 

HEGEDŰ Savona Student Line 1/2 hegedűszett 1 

ELEKTROMOS ZONGORA Yamaha CLP-625 elektromos zongora 1 

ÜTŐHANGSZEREK Adams Professional 26" II. timpani réztestű, pedálos 1 

ÜTŐHANGSZEREK Adams Professional 29" II. timpani réztestű, pedálos 1 

TENOR- ÉS BARITONKÜRT Jupiter JEP1000 euphonium  1 

PIANÍNÓ Yamaha 1 
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Hangszerjavítás, eszközbeszerzés a Kodály II. program keretein belül: 1.415.000Ft.- 

ESZKÖZBESZERZÉS ÉRTÉK (Ft.) 

Hangszerfelújítás 675.000 

Eszközbeszerzés 740.000  

Az intézményi költségvetésből biztosított beszerzés: 1.004.646Ft.- 

ESZKÖZBESZERZÉS ÉRTÉK (Ft.) 

Irodaszer 71.563 

Zongoraverseny nevezési díja 54.000  

Cselló tokkal vonóval 299.500  

Kottapultok 95.000  

Kották 20.681  

Hangjegyvonalas tábla 92.710  

Fafúvós verseny nevezési díja 21.000  

Domain név regisztrációs költsége 1.905  

Zászló 5.207  

Keret nélküli képkeretek 22.950  

Függöny – szőnyeg 145.609  

Egér 8.963  

Karácsonyi ajándék 33.204 

Kotta 15.024 

Év végi jutalom kotta 41.000 

Pedagógusnapi ajándék 30.000 

4. Üzemeltetéssel kapcsolatos feladatok megvalósulása 

 

ÁLTALÁNOS ISKOLA 

 

A portaszolgálatot valamint az udvari teendőket továbbra is külső cég (KT Dinamic) látja el. 

A takarítók folyamatosan cserélődtek a tanév folyamán. A kilépők helyére nehezen tudunk úja-

kat migrálni. 

 

ZENEISKOLA  

 

A Zeneiskola Szekszárd város egyik említést érdemlő műemlék-jellegű közintézménye. A köz-

eljövőben szükséges lenne egy új állagfelmérésre s ennek eredményeképpen a legfontosabb 

javítási és felújítási munkák elvégzésére, hogy az Augusz-ház továbbra is a város egyik látvá-

nyossága maradhasson. Az oktatási környezet feltételeinek biztosítása érdekében szükség van 

a Zeneiskola épületének karbantartására, felújítására, a hangversenyterem légkondicionálásá-

nak és a párologtatási gondok megoldására a zongorák állagának megóvása érdekében. Az épü-

let nyílászáróinak cseréjére az energia megtakarítás és a külső zajtól való védelem miatt. 

Karbantartási munkák:  

 A működtetés átvétele 2018 januárjában kissé megbonyolította az intézmény mű-

ködését. Az intézmény karbantartási munkáit saját karbantartó, ill. a társasházi 

közös képviselő segítségével oldottuk meg. 
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Takarítás, és portaszolgálat: 

 Megfelelő színvonalú, elégedettek vagyunk.  

 

SIÓAGÁRD 

 

Az iskolában 1 fő takarító takarít. A karbantartási munkákat a helyi önkormányzat alkalma-

zottja látja el. 

 

II. A 2019/2020. tanév munkája 
 

1. Tanulmányi eredmények, bukások alakulása 

 

ÁLTALÁNOS ISKOLA 
 

Alsó tagozat 
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Tantárgyi átlagok 
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ZENEISKOLA  

 

1. Tanulmányi eredmények, bukások alakulása 

A zeneiskola tantárgyi, tartalmi szabályozása és a hatályos helyi tanterve alapján a növendékek 

a tanév végén minden évfolyamon és minden tantárgyból elméleti (írásbeli és/vagy szóbeli) és 

gyakorlati zenei beszámolót tesznek.   

A pedagógiai programunkban, helyi tantervünkben meghatároztuk a magasabb évfolyamra lé-

pés feltételeit, az érdemjegy, a szorgalom értékelésének módját.  

Fel kellett készülnünk arra, hogy ebben a tanévben nem lesz lehetséges a tanév zárása, a vizsgák 

megszervezése a megszokott módon. Intézményünk, mint vizsgaszervező áttekintette mind a 

jogi, mind a szakmai szabályozás nyújtotta lehetőségeket ahhoz, hogy a tanév lezárása nevelési, 

szakmai, tanügyi és szabályozási szempontból is korrekt, de elvégezhető legyen. Pedagógusa-

ink megtervezték és elkészítették a 2019-2020. tanév munkarendjébe illeszkedő tanév lezárását 

oly módon, hogy az megfeleljen a jogszabályi előírásoknak, a növendékek tudjanak arra jelent-

kezni, fel tudjanak készülni és a beszámoltatás igazodjon a digitális távoktatás kialakított helyi, 

iskolai munkarendjéhez. A beszámoltatás módja alkalmas volt arra, hogy a tanulóink a meg-

változott körülmények között be tudják mutatni kompetenciáik fejlődését, számot tudjanak adni 

a tanév egésze során megszerzett ismereteikről. Az elvárt eredmények összhangban álltak azok-

kal a lehetőséggel és teljesítéssel, amelyek a tanév március közepétől a lezárásig tartó idősza-

kában megoldható, ill. elvárható volt.  

A 2011. évi CXC. a nemzeti köznevelésről szóló törvény értelmében az alapfokú művészeti 

iskolában művészeti alapvizsgát kell szervezni, és művészeti záróvizsga is szervezhető.  

Az intézmény a helyi tantervében rögzített vizsgakövetelmények meghatározása, a szakmai és 

sajátos helyi feladatok, a jogszabályokkal összhangban lévő vizsgaszervezés módja, körülmé-

nyei, feltételei és a digitális tér által rendelkezésre álló IKT lehetőségek figyelembe vételével 

alakította ki a vizsgáztatás rendjét.  

Az év végi vizsgákon, meghallgatásokon, beszámolókon készült vizsgajegyzőkönyvek, tanul-

mányi eredmények alapján nyomon követhető a zeneiskolában folyó szakmai munka színvo-

nala is. 

Tanulmányi eredmények 
 

kiválóan 

teljesített 

jól teljesí-

tett 

megfelelően 

teljesített 

jeles 

 
jó közepes elégséges 

nem felelt 

meg 

65 11 2 278 33 2 - - 
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2. Vizsgák eredményei 

 

Művészeti Záróvizsga eredmények 
 

Főtárgy Jeles Jó Közepes Elégséges Elégtelen 

Zongora 1     

Trombita 1     

Gitár 1     

Ütőhangszer  1    

 

 

SIÓAGÁRD 
 

Tanulmányi eredmények: 

 

- Kitűnő tanulók száma: Összesen: 11 fő 

 

1. osztály: 3 tanuló 

2. osztály: 2 tanuló 

3. osztály: 2 tanuló 

4. osztály. 4 tanuló 

 

- Tanulmányi átlagok: 

 
 1. oszt. 2. oszt. 3. osztály 4. osztály 

KMF 3 

4,83 4,66 4,79 JMF 6 

MF - 

 

 
 1. oszt. 2. oszt. 3. oszt. 4. oszt. 

Magatartás     

példás 6 fő 5 fő 6 fő 6 fő 

jó 3 fő 2 fő 2 fő 4 fő 

változó - 1 fő - fő - fő 

Szorgalom     

példás 6 fő 6 fő 6 fő 6 fő 

jó 3 fő 2 fő 2 fő 3 fő 

változó - - - 1 fő 

Művészeti Alapvizsga eredmények 
 

Főtárgy Jeles Jó Közepes Elégséges Elégtelen 

Fuvola 2     

Klarinét  1    

Trombita 1 1    

Vadászkürt 1     

Gitár 5     

Hegedű 2     

Népi hegedű 3     

Zongora 1     

Szolfézs 31 4 2   

Ütőhangszer 1  1   



Intézményvezetői beszámoló  2019-2020. tanév 

14 
 

2. Mérések (külső-belső) eredményei 

  

ÁLTALÁNOS ISKOLA 

 

Alsó tagozat - DIFER- 1. osztály 

 
 

 

 

 
Mint minden évben – minden elsőssel elvégeztük a DIFER vizsgálatot, de idén a rövid DIFER-

rel próbálkoztunk. 

A leggyengébb az elemi számolás átlagteljesítménye 71,06 % (1.b) és 74,1 % (1.a). 

 

Az egyes részterületeken megmutatkozó hiányosságok; melyek ilyen arányú fejletlensége ve-

szélyezteti a tanulók iskolai sikerességét; előrevetíti esetleges kudarcaikat. Veszélyzónában 

mindkét osztályból az elemi számolás területén 2-4 tanuló, szociális területen pedig 1-1 tanuló 

helyezkedik el. 
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Felső tagozat 

 

Kompetenciamérés 

 6. évfolyam – matematika 

 
 

 
 



Intézményvezetői beszámoló  2019-2020. tanév 

16 
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6. évfolyam – szövegértés 
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8. évfolyam – matematika 
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8. évfolyam – szövegértés 
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2019. évi kompetenciamérés elemzése 

 

A tantestület minden tanévben részletesen elemzi a kompetenciamérésekről kapott 

visszajelzéseket.  

A 2019. évi mérés eredményei sajnos azt mutatják, hogy 6. évfolyamon tanulóink eredményei 

tovább romlottak mind két területen.  

Az okok feltárása folyamatban van. Kompetenciákat fejlesztő feladatok megoldásával segít-

jük tanulóink képességeinek fejlesztését tanórákon, illetve  egyéb délutáni foglalkozásokon.  

Tanulóink CSH-indexe elmarad mind az országos, mind a megyeszékhelyi iskolák adataitól. 
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6. évf. CSH-index Iskola Országos Megyeszékhelyi ált. isk. 

2019 -0,048 0,009 0,266 

  

Az adatokból az is megállapítható, hogy a tanulók 51%-ka matematikából, 30,6% szövegér-

tésből teljesített az alapszint alatt.  

Fő feladatunk, hogy a lemaradó tanulókat fejlesszük, miközben a jobb teljesítményt nyújtó di-

ákok fejlesztése is nagyon fontos.  

8. évfolyamon az eredményeink az elmúlt két évben folyamatosan emelkedtek. Szövegértés-

ből látványosan. Az alapszint alatt teljesítő tanulók aránya is csökkent.  

Az eredményekből látható, hogy a folyamatos, hosszútávú fejlesztés eredményes lehet. 

 

Belső vizsgák 

 

Történelemből és német nyelvből elmaradtak a vizsgák a járványügyi helyzet miatt. 

3. Versenyeredmények 

 

Az általános iskolai versenyeredmények a mellékletek részét képezik. 

 

 

SIÓAGÁRD 

 

Böngész országos levelezős tanulmányi versenyen  

5 tanuló ért el kiváló eredményt:  

1. hely, 1 tanuló 

2. hely 2 tanuló 

A többiek 4-6 helyezést értek el 

 

A Faschion Dance országos versenyen első helyezés: 1 tanuló 

Judozásban megyei versenyeken 1. helyezés 

Országos rajzpályázatra küldtünk rajzokat, sajnos nem jött vissza értékelés 

 

ZENEISKOLA 

 

A versenyek kiemelt helyet, jelentős szerepet foglalnak el a zeneiskolai tanév programjai között 

az iskola éves munkatervében. A művészetoktatásban a legáltalánosabb módja a tehetséggon-

dozásnak, a személyre szabott fejlesztésnek és a differenciálásnak. A köztudatban is tiszteletet 

váltanak ki azok a tanulók, iskolák, nevelők, akik tanulmányi versenyeken eredményesen sze-

repelnek, hiszen manapság a helyi médiumok rendszeresen tudósítanak egyegy sikeres szerep-

lésről, versenyzőről, felkészítőről. A versenyeredmények szerepet játszanak az intézmények 

külső megítélésében. A tanulmányi verseny, kihívást jelent a tanulók számára, felkelti érdeklő-
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désüket az adott tudástartalom iránt, teljesítménymotívumként jelenik meg a tanulói teljesít-

mény fokozásában, egyik kiemelt eszköze az iskolai tehetséggondozásnak. A tudás külső érté-

kének mérésére a versenyek jó lehetőséget biztosítanak.  

A zeneiskola növendékei számára a továbbtanulás szempontjából is rendkívül fontosak a kü-

lönböző szintű versenyek, ahol olyan szakemberek előtt játszhatnak, akik zenei szakközépisko-

lák, vagy egyetemek tanárai. Véleményük ambicionálhatja a növendékeket a művészeti pálya 

felé.  

Intézményünk növendékei és pedagógusai ebben a tanévben is részt vettek nemzetközi, orszá-

gos tanulmányi versenyeken, e versenyek területi válogatóin. 

A koronavírus miatt kialakult helyzet miatt a második félévre meghirdetett tanulmányi verse-

nyek egy része a következő tanévben kerül megrendezésre. 
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Országos, regionális eredmények, megyei versenyek kiemelt eredményei 

IX. Ferenczy György Nemzetközi Zongoraverseny - Budapest 
Növendék Felkészítő tanár Eredmény 

Lozsányi Julianna Lozsányi Tamás dicséret 

Müller Albert Főglein Klára dicséret 

V. ZeneVarázslat Nemzetközi Négykezes Zongoraverseny és Kurzus - Kaposvár 
Növendék Felkészítő tanár Eredmény 

Bajusz Panna – Sándor Zsigmond Áron  Erősné Máté Éva bronz 

Hájas Kristóf – Szabados Balázs  Erősné Máté Éva bronz 

Chang Qin – Erősné Máté Éva Erősné Máté Éva bronz 

Bajusz Panna – Sándor Zsigmond Áron Erősné Máté Éva bronz 

VII. Nemzetközi Zongora Fesztivál - Törökszentmiklós 
Chang Qin Erősné Máté Éva különdíj 

„Rév Lívia” IV. Dél-Dunántúli Regionális Zongoraverseny - Kaposvár 
Sándor Zsigmond Áron  Erősné Máté Éva 1. hely 

Karácsony Hanna Erősné Máté Éva 2. hely 

Lozsányi Julianna  Lozsányi Tamás 2. hely 

Szabados Balázs Erősné Máté Éva 2. hely 

Chang Qin  Erősné Máté Éva 2. hely 

Bajusz Panna  Erősné Máté Éva különdíj 

VIII. Regionális Gitárverseny - Szekszárd 
Hollósi Hanna Molnár Márta arany, különdíj 

Steig Benjamin  Lászlók Éva arany 

Doszpod Anna  Tóth Mónika bronz 

Fonyódi Ádám  Molnár Márta bronz 

Madarász Zita  Lászlók Éva bronz 

Pilisi Anna  Tóth Mónika bronz 

Deák Júlia – fuvola 
Keserű Dorka Panna – gitár   

Ágostonné Béres Kornélia 
Lászlók Éva 

arany 

Ferencz Ábel – gitár 
Horváth Boglárka – gitár      

Lászlók Éva ezüst 

Horváth Zsófia – fuvola 
Till Zsófia – gitár                 

Ágostonné Béres Kornélia 
Molnár Márta 

ezüst 

Bábel Zita 
Borsiczky Ádám 
Dicső Botond 
Doszpod Anna 
Ferencz Ábel 
Horváth Barnabás 
Plisi Anna 
Régi Emese                         

Tóth Mónika ezüst 

Tolna-Baranya Megyei Szolfézsverseny - Bonyhád 
Növendék Felkészítő tanár Eredmény 

Lozsányi Julianna Füzi János 1. hely, abszolút 1.hely 
Tolna Megyei Trombitás Nap- Szekszárd 

Kovács-Szabó Áron  Szily Lajos arany, különdíj 

Ruip Péter Pecze István arany 

Sági Róbert Szily Lajos arany, különdíj 
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4. Fegyelmi helyzet (magatartás, viselkedés, fegyelmi tárgyalások, devianciák) 

 

ÁLTALÁNOS ISKOLA 

 

Alsó tagozat 
 

HIÁNYZÁSOK  
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Létszámadatok 

 

 
Hiányzások 
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Igazolt: 14411 óra   70,3 ó./fő  12,8 nap/fő 

Igazolatlan: 1878 óra  9,2 ó./fő  0,68 nap/fő 



Intézményvezetői beszámoló  2019-2020. tanév 

28 
 

 
 

Rossz magatartás: 3 fő; Hanyag szorgalom 13 tanuló; Évismétlő 2 fő; Javítóvizsgázó: 1 fő. 
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Tantárgyi dicséretek száma és az érintett tanulók száma (bizonyítványban) 
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SIÓAGÁRD 

 

Mulasztott órák száma:   1.o. 282 óra 56 nap     6 nap/tan. 

     2.o. 386 óra 77 nap    10 nap/tan. 

     3.o. 324 óra 65 nap      8 nap/tan. 

     4.o. 328 óra 65 nap     6,5nap/tan. 

 
 1. oszt. 2. oszt. 3. oszt. 4. oszt. 

Magatartás     

példás 6 fő 5 fő 6 fő 6 fő 

jó 3 fő 2 fő 2 fő 4 fő 

változó - 1 fő - - 

     

Szorgalom     

példás 6 fő 6 fő 6 fő 6 fő 

jó 3 fő 2 fő 2 fő 3 fő 

változó - - - 1 fő 

 

5. Közösségfejlesztés (iskolai megemlékezések, az iskolai, illetve a kollégiumi 

ünnepek, diákközgyűlés stb.) 

 

ÁLTALÁNOS ISKOLA 

 

Ebben a tanévben is megszerveztük a Szülők-nevelők bálját, a szülők és pedagógusok összefo-

gásának köszönhetően. A bál rendkívül jó hangulatú és anyagilag is eredményes volt. A bevé-

telből a gyerekek számára az iskola nagyudvarát kívánjuk felújítani. 

Intézményünkben az ünnepek, ünnepélyek megszervezésének megvan a hagyományrendszere. 

Ezáltal minden ünnepélyünkre a szervezettség és a magas színvonal a jellemző. A felelős évfo-

lyamon és tanárain kívül a művészeti iskola és az iskola valamennyi évfolyamának tanulóira 

lehet a műsorokat építeni.  

 

A következő formában ünneplünk: 
 

Ünnepnapok Programok 

Évnyitó Felelőse a 4. évfolyam; bevonjuk a leendő elsősöket is (1-2 főt) 

Október 6. Osztály keretben zajló megemlékezés 

Október 23. Iskolai ünnepély / emlékmű meglátogatása/ koszorúzás 

December 6. Az alsó tagozaton a minden osztályba „ellátogat a Télapó”. Az ajándékot a 

szülők által finanszírozott, ill. támogatott farsangi bál bevételéből biztosít-

juk a tanulók számára. 

Karácsony Iskolai ünnepély; karácsonyi vásár és mézeskalácsozás tartozik az ünnep-

kör megünnepléséhez. Szinte minden osztály tart osztálykarácsonyt – szü-

lőknek szóló műsorral, ajándékozással.  

Farsang Farsangi bál/ műsor/ - a szülők bevonásával farsangi fánkot sütünk. A fel-

sős osztályok műsorral szórakoztatják egymást, majd báloznak. 

Március 15. Iskolai szintű megvalósítás 

Anyák napja Az alsó tagozaton minden osztály műsorral, ajándékkal készül a köszön-

tésre. 
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Gyereknap Garay-nap játékos programokkal – idén kolléganőnk László Judit Mester-

programjának megvalósítása révén Lovagi torna projektnapot tartottunk.  

Június 4. Nemzeti összetartozás napja - Osztálykeretben emlékezünk.  

Évzáró Felelős a 3. évfolyam  

Ballagás Felelős a 7. évfolyam  

Pedagógus-

nap 

Tanévzáró ünnepélyünkön a Tankerület jóvoltából virággal és oklevéllel 

köszöntöttük a kiváló szakmai munkát végző kollégákat. 

 

 

 

ZENEISKOLA 

 

A közösségi programok a növendékek és a pedagógusok számára is elősegítik az összetartozás 

érzésének erősödését, a közös élmények kialakulását. Intézményünkben a tanórán kívüli közös-

ségformáló tevékenységek megszervezésének megvan a hagyományrendszere. Ezáltal minden 

programra a szervezettség és a magas színvonal a jellemző. A felelős pedagógusokon kívül az 

iskola valamennyi tanszakára lehet építeni. A szabadon választható csoportos órákon való rész-

vétel a zenekarokban, énekegyüttesekben, kamarazene csoportokban, az odatartozás, az ott ki-

alakuló kapcsolatok növendékeink fiatalkorban kialakuló értékrendjét megnyugtatóan helyes 

irányba terelik. 

A tanévben megvalósult közösségfejlesztő tevékenységeink: 

• Zenekari koncertek 

• Házi vetélkedők 

• Közös tanszaki koncertek 

• Hangszeres táborok (fafúvós) 

 

SIÓAGÁRD 

 

Rendezvényeink: 

 
 Szüreti felvonulás Szekszárdon: szeptember 

 Őszi kirándulás: a faluban működő farmon, lovaskocsikázással összekötve- október 

 Szavalóverseny (német nemzetiségi): november  

 Márton - nap: november  

 Egészségnap: februárban a kórházból jöttek előadást tartani gyakorlati bemutatóval egybe-

kötve: 

- stresszoldás 

- helyes kézhigiénie 

- egészséges táplálkozás 

- elsősegélynyújtás témakörökből 

 Színházlátogatás: 3 alkalommal valósult meg(1 elmaradt a járvány miatt) 

 Novemberben fát ültettek a 4-esek a faluhoz való kötődés jelképeként 

 Mikulás – mozilátogatással ajándékozták meg a szülők a gyerekeket. 

 Adventi vásáron is szerepeltek a gyerekek 

 Karácsonyi műsort tartottunk a műv. házban. 

 Nyílt napok: november-decemberben 

 Farsangi projektnapot tartottunk sikerrel 

 Évzáró júniusban 2 csoportban történt a tömeg elkerülése miatt. 

 



Intézményvezetői beszámoló  2019-2020. tanév 

32 
 

Tavaszi programjaink elmaradtak a koronavírus járvány miatt. 

 

Tanulófelügyeletet az utolsó 2 hétre a tanulók 40 %-a kért, az utána következő 2 hétben már 

csak néhányan. (4-7 tanuló) 

6. Az intézményi sporttevékenységek bemutatása 

 

ÁLTALÁNOS ISKOLA 

 

Mindennapos testnevelés: a tanórákat az idei tanévben is sikerült a délelőtti tanrendbe beillesz-

teni. A versenyekre a tanórákon és edzéseken kívüli időben is sokat készültünk. 

Sportági kínálatunk: 

- Az ide tanévben négy sportágban veszünk részt országos pályázati programban: 

- Kézilabda: Kézilabda az iskolában, TÁMOP-3.1.19-15/1  Tartalmi módszertani fejlesztés va-

lamint pedagógus továbbképzés a mindennapos testnevelés terén. ( Bordán Anna) 

- Kosárlabda: Dobd a kosárra! ( GYKSE sportoktatók) 

- Atlétika: Kölyök Atlétika az iskolában (Hammer Mária) 

- Labdarúgás: Bozsik labdarúgó program (Galambos János) 

Sportköri órák, edzések: 

- Labdarúgás: Galambos János, Horváth Péter 

- Szivacskézilabda és kézilabda: Bordán Anna 

- Kosárlabda: Nárai Klaudiát betegsége miatt többen (GYKSE) helyettesítették. 

- Atlétika, kölyök atlétika: Hammer Mária 

- Játékos sportfoglalkozás: Bordán Anna, Hammer Mária 

- Gyógytestnevelés, gyógy-úszás: Hammer Mária 

A testnevelés munkaközösség tagjai segítették az iskolai rendezvények szervezését, lebonyolí-

tását. Feladatuk volt a Zrínyi nap, Sportnap, Zrínyi kupa-labdarúgó torna, az óvodás beiskolá-

zási programok sportos tevékenységeinek lebonyolítása. 

A tanév végén elvégezték felső tagozatos osztályainkban a NETFIT mérést, melynek lebonyo-

lításával, hasznosságával, várható eredményességével kapcsolatban vegyes tapasztalataik van-

nak. 

Az elért spoteredmények a mellékletben a Versenyeredmények táblázatban vannak feltüntetve. 

 

SIÓAGÁRD 

 

A tanulók fizikai állapotát felmérő, évi két alkalommal sorra kerülő vizsgálata. 

Iskolán kívüli sportegyesület tagja 4 tanuló./ karate, kosárlabda önvédelmi sportok/ 

• Úszásoktatásra járt: 17 tanuló 

• Kölyök foci: 7 tanuló, Bozsik program-3 tanuló 

• Fashion Dance foglalkozás: 5 tanuló (1 tanuló országos versenyeken is szerepelt  

7. Környezeti nevelés, egészségnevelés 

 

Egész éves munkánkban törekszünk arra, hogy megmutassuk és felkeltsük a gyerekek érdeklő-

dését a természet szépségei iránt, hogy rámutassunk az itt zajló folyamatokra, s hogy kialakítsuk 

a tudatos és felelős magatartásukat ezek iránt. Nagy hangsúlyt fektetünk a környezeti nevelésre, 

mely köré rendezvényeinket, programjainkat szervezzük. 

Az idén is több olyan programot szerveztünk, mely a gyerekek környezeti nevelésén kívül az 

osztályok közösségének formálására is lehetőséget adtak. 
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- Papírgyűjtés ősszel, tavasszal 

- Városismereti túra szervezése ősszel 

- Víz napjától - Föld napjáig rendezvénysorozat programjai 
 

Iskolánk évtizedek óta fontos feladatának tartja a környezettudatos nevelést és az egészséges 

életmódra nevelést.  

A hagyományainknak megfelelően idén is megszervezésre került a Víz napjától - Föld napjáig 

rendezvénysorozat. Több héten keresztül az osztályok folyamatosan oldottak meg feladatokat, 

készítettek beszámolókat. A projekt biciklitúrával zárult. 

Intézményünk elnyerte az ÖKO-iskola címet, így még inkább releváns a programok kidolgo-

zásán túl a magas színvonalú szakmai megvalósítás. 

8. Gyakorlati képzéssel kapcsolatos tanácsadás  

Nem releváns. 

9. Egyéb (pszichológus, EÜ szűrés)     

 

Iskolánkban rendszeresen nyomon követjük azokat a tanulókat, akiknek már van valamelyik 

szakszolgálattól szakvéleménye, és vizsgáltatjuk azokat, akiknél valamilyen problémát látunk 

a tanulásban, viselkedésben.  

Logopédiai ellátást a Nevelési Tanácsadó szakembere Ranga Ferencné, gyógypedagógia reha-

bilitációs foglalkozásokat. BTM-es tanulóink számára saját fejlesztőpedagógusaink tartanak 

heti rendszerességgel fejlesztő foglalkozásokat, kis csoportokban. 

Az iskolának nincs saját pszichológusa, Bakó Anikó szintén az EGYMI szakembere heti 4 órá-

ban van jelen az intézményben. 

Hasonlóan kevés az az idő, amit a logopédus tud a gyerekekkel foglalkozni; kizárólag beszéd-

javítást tud végezni és nem tud hozzájárulni a dislexia-prevencióhoz és egyéb tanulási és be-

szédgyengeségi problémák megoldásához. 

A szakszolgálatokkal, azok szakembereivel iskolánk jó kapcsolatokat ápol, szakmai együttmű-

ködésük sokat segíti munkákat. 

Az egészségügyi szűrővizsgálatokat az iskolai védőnő, Tüdő Mariann koordinálja és az iskola-

orvossal közösen végzik el a szükséges és kötelező egészügyi vizsgálatokat és a védőoltások 

beadását.  

 

Szűrővizsgálatok 
 

A tanév során a 26/1997. (IX. 3.) NM rendelet által előírt kötelező védőnői, és orvosi szűrő-

vizsgálatok a 2., 4., 6., 8. évfolyamokban megtörténtek. A szülők tájékoztatása a szűrővizs-

gálatok végzéséről írásban történt (a diákokon keresztül). A tanulók a szűrővizsgálat menetéről 

a szükséges tájékoztatást szóban, osztályfőnöki órán vagy a szűrővizsgálat előtt megkapták. 

 

Védőoltások  

A 18/1998. (VI. 3.) NM rendelet szerinti kötelező védőoltásokat, idejét, oltandók és a beoltott 

tanulók számát az alábbi táblázat tartalmazza. A HPV elleni védőoltást a 7. osztályos lányok 

térítésmentesen kérhették. Az oltóanyagok kiszállítása több alkalommal is késett, így az oltá-

sok beadásának ideje is az alábbiak szerint módosult. 
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Védőoltás Évfolyam Oltás hónapja Oltandók Beoltott 

tanulók 

MMR   
(kanyaró-mumpsz-rózsahimlő ellen) 

6. osztály szeptember 56  56  

DTap             
(torokgyík-tetanusz-szamárköhögés ellen) 

6. osztály 
októberről-

novemberre 
56  55* 

Hepatitis B I.           

(B típusú fertőző májgyulladás ellen) 
7. osztály 

szeptember  34 34 

Hepatitis B II. részlet 
márciusról- 

áprilisra 
32  31** 

HPV I (kérhető) 
7. osztályos  

lányok 

októberről-

novemberre 
13 13 

HPV II. részlet áprilisról-má-

jusra 
13 13 

 

Tisztasági vizsgálatok: 

Minden osztályban szeptember, január, április hónapban tisztasági vizsgálat, az érintett osztá-

lyokban folyamatos ellenőrzés, szülők tájékoztatása. 

10. Panaszkezelés (szülők, diákok) 

 

ÁLTALÁNOS ISKOLA 

 

Minden esetben törekszünk rá, hogy minden érintett elmondhassa véleményét és a lehető leg-

körültekintőbben járjunk el. 

A járványügyi helyzetben az elkeseredett szülők telefonos, e-mail útján érkezett problémáit 

akutnak véltük minden esetben, így rögtön megoldásokat kerestünk és találtunk is. 

 

ZENEISKOLA 

 

A szülők, növendékek valamint a pedagógusok számára egyértelműen biztosított jog, hogy ha 

bármilyen sérelem érte, ha bármilyen panasza van, amely az iskolai tevékenységével kapcsola-

tos – panaszt tehet a megfelelő fórumokon.  

Alapvető elv a panaszkezelésben a konstruktív problémamegoldás, konfliktuskezelés.  

Az érintettek álláspontjának pontos megismerését, közös megbeszélését követően, lehetőség 

szerint belső megoldásokat keresünk. Amennyiben szükség van rá, más fórumokhoz (pl. fenn-

tartó stb..) irányítjuk az érintetteket.  

Az iskola nyitottsága, partnerközpontú működése valamennyi partner számára azt is jelenti, 

hogy problémáival bizalommal fordulhat segítségért. A problémák kezelésében a ”szolgálati 

utat”, a hierarchikus rendet, a kompetens személy megfelelő megválasztását is fontosnak tarjuk.  

Ebben a tanévben is tagintézmény vezetői és pedagógus fogadó órákon nyílt a szülőknek lehe-

tősége az esetleges problémák megbeszélésére. Ez a második félévben kiegészült az online 

kommunikációs csatornák kibővítésének biztosításával. 

11. Nyílt napok, pályaválasztással kapcsolatos események és rendezvények 
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ÁLTALÁNOS ISKOLA 

 

Nyolcadik osztályos diákjaink az érdeklődési körüknek megfelelően jártak nyílt napokra. Kö-

zösen megtekintették a Pályaválasztási börzét.  

A Tolna Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának szervezésében tanulóinknak lehe-

tőségük adódott több szakmával közelebbről is megismerkedni. Figyelemmel kísérhették egy 

napon keresztül egy-egy szakember napi munkáját. (Árnyék program) 

A Szekszárdi Szakképzési Centrum és SZMJV szervezésében valósult meg az a pályaválasztási 

tájékoztató rendezvény, amelyen a szakmák képviselői látogattak el iskolánkba, hogy a szülők-

nek valamint a diákoknak közvetlen információt szolgáltassanak a továbbtanulási lehetőségek-

ről. 

 

Nyolcadikosaink 92%-t az első helyen megjelölt intézménybe vették fel. Legtöbben gimnázi-

umban folytatják tanulmányaikat. 

 

 

ZENEISKOLA 

 

A zeneoktatás nem kötődik tankötelezettséghez. A jelentkezők számától, a növendékek felké-

szültségétől függ munkánk eredményessége. Fontos tevékenységünk, intézményünk profiljá-

nak bemutatása, a tanulók toborzása, kapcsolatápolás az óvodákkal, iskolákkal, marketingtevé-

kenység. A zeneiskola tanszakai rendszeres résztvevői az óvodák programjainak, az általános 

iskolai nyílt napoknak, gimnáziumi PR rendezvényeknek. 

Iskolánk számára legfontosabb PR tevékenység, ha növendékeink és tanáraink rendszeresen 

szerepelnek. Ezért szervezünk növendékhangversenyeket, ezért veszünk részt a városi rendez-

vényeken, kiállításmegnyitókon. Kiváló rendezvények a zeneiskolai tanárok hangversenyei, 

melyre a tanév során több alkalommal is sor került pl. az advent, valamint a tavaszköszöntő 

jegyében.  

Beiskolázási programok, nyílt napok: 

- Kakaó koncert 

- Nyílt nap 

- Hangszerbemutató hangversenyek óvodákban 

- Rendhagyó énekóra - általános iskolai hangszerbemutatók, gimnáziumi művészeti órák 

- Óvodai felmérések 

- Felvételi, pótfelvételi 

12. Intézmény keresettsége (beiskolázási adatok 2020. június 15.) 

 

ÁLTALÁNOS ISKOLA 

 

Saját intézményünk keresettségének növelése érdekében rendszeresen szervezünk nyílt napokat 

a leendő elsősöknek és szüleinek egy már jól „bejáratott” Beiskolázási programsorozattal. A 

rendszeres résztvevők teljes képet kaphatnak az iskoláról; a képzési rendszerről, a pedagógu-

sokról, az alkalmazott oktatási módszereinkről. A foglalkozások látogatottsága előrejelzi a vár-

ható beiratkozók számát, érdeklődési területeit, így segíti a tervező munkát, a következő tanév 

előkészítését. 

A járványügyi helyzetben nagyszerű PR tevékenységet folytattunk online. 4 kisfilm készült, 

amit az iskolai közösségi portálokon folyamatosan megosztottunk. 

Ennek hozadéka a két nagylétszámú első osztály várható indítása szeptemberben. 
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ZENEISKOLA 
 

A zeneiskolai beiratkozás még nem zárult le. Erre még a következő tanév elején is lehetőséget 

nyújtunk az érdeklődőknek.  

A jelentkezők száma az előző évhez képest kismértékű növekedést mutat. Szolfézs előképzőben 

és hangszeres osztályokban77 új beiratkozó van. A hangszeres oktatásban 56 már a rendszerünk-

ben lévő növendék kezdi meg tanulmányait az ősszel. 
 

SIÓAGÁRD 
 

A 2019/2020-es tanévre első osztályba beiratkozott 9 tanuló, távozott 10 negyedik osztályos 

tanuló. Ebből 9-en a székhelyintézményben folytatják tovább tanulmányaikat. A várható tanu-

lólétszám 35 fő. A következő tanévben, a székhelyintézményben már jól bevált, sikeres Beis-

kolázási projektet vesszük át, sióagárdi aktualitásokkal, specialitásokkal annak érdekében, hogy 

az iskola megtartó ereje erősödjön. 

III. Az iskola tartalmi munkája 

 

1. Kiemelt célok megvalósulása a 2019/20. tanévben 

 

ÁLTALÁNOS ISKOLA 

 

Általános érvényű feladatok megvalósítása 

 

 Intézményi dokumentumok aktualizálása 

 Felkészülés a tervezett 2020. évi intézményi és a vezetői tanfelügyeletre 

 Pedagógus minősítések koordinálása  

 Az Oktatási Hivatal Bázisintézménye cím elnyerésével járó kötelezettségek teljesítése  

részben valósult meg a járványügyi helyzet miatt 

 EFOP 3.3.5. számú pályázat megvalósításával járó feladatok koordinálása 

nem valósulhatott meg a járványügyi helyzet miatt 

 Átmenetek támogatása 

 A PR tevékenység összehangolása az általános iskola és a művészeti iskola népszerűsítése 

érdekében 

 Pályázati lehetőségek megvalósítása (Matehetsz, NTP, SZMJV) 

 Az iskola honlapjának folyamatos frissítése 

 

1. Pedagógus minősítés és tanfelügyelet lebonyolítása 

Február 6.   Szekeres Erzsébet  Pedagógus II. 

Február 27.  Böröcz Anita   Pedagógus II. 

Március 13.  Töttős-Erős Edina  Pedagógus II. 

Április 7.   László Judit   Mesterpedagógus (megújító) 

Április 23.   Tóth Imola   Pedagógus II. 

Április 30.   Papp Máté   Pedagógus II. 

Május 7.   Sárközi Krisztina  Pedagógus I. 
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Május 8.   Tóth Kitti   Pedagógus I. 

Május 29.   Fejős Lászlóné  Vezetői tanfelügyelet 

Október 6.   Sióagárd   Intézményi tanfelügyelet 

Október 15.  Bordán Anna   Pedagógus II. 

 

A járványügyi helyzet miatt a pirossal jelzett minősítések, tanfelügyeletek elmaradtak. 

 

ZENEISKOLA 

 

Kiemelt célok a 2019 / 2020. tanévben: 

 

 a tanulói személyiség fejlesztése, az általános zenei műveltség megszilárdítását 

szolgáló képzés folytatása 

 kedvező beiskolázás 

 zenei pályára való felkészítés  

 országos, regionális, megyei tanulmányi versenyeken való részvétel 

 kamara-csoportok működtetése, fejlesztése, versenyre való felkészítése 

 a szülő-iskola kapcsolatának szorosabbra fűzése, javítása 

 pályázatok nyomon követése 

 tehetséggondozás a hangszeres főtárgyi és a szolfézs, kötelező tárgy terén 

Az intézmény valamennyi célkitűzését teljesítette. A növendékek sikeresen szerepeltek tanul-

mányi versenyeken. Díjazottak és továbbtanuló van a tehetséges zenészek között.  

Az iskola által szervezett rendezvényekben az iskola minden egyes dolgozójának a munkája 

benne van.  

Az intézmény PR tevékenysége eredményes és színvonalas. Az érdeklődést a saját eszközeink-

kel – koncertekkel, bemutatókkal, online videóval – keltettük fel a gyerekben és szüleikben. 

Ebben egyik leg-szimpatikusabb és leghatékonyabb az a törekvés, hogy az intézmény tanárai 

rendszeresen tartanak koncerteket a zeneiskolában és a városban. Ha egy zenetanár maga is 

koncertezik, sokkal vonzóbbá válhat a növendékek száma; valódi példaképnek tekinthetik őt. 

 a beiskolázási tevékenység kibővítése 

 tanulmányi és közösségi versenyeken sikeres szereplés, helytállás 

 korszerű és modern oktató eszközök használata az elméleti oktatásban 

 a nevelőtestület továbbképzése, csapatépítés és közös programok szervezése által 

 fokozott PR-tevékenység 

 KRÉTA rendszer használata 

 online zeneoktatás 

A zeneiskola növendékei alapvetően a tehetséggondozás egy fontos területén tevékenykedhet-

nek. Az ő érdeklődésüket főként a folyamatos versenyeztetéssel, a képességeik és eredményeik 

folyamatos külső kontroljával lehet fenntartani ill. fokozni. Ennek érdekében mindent meg is 

tettek a kollégák; versenyeztették, rendszeresen szerepeltették növendékeiket. Az elért eredmé-

nyek kompenzáló és transzfer hatása egyaránt érezhető. Sok olyan gyereknek tudtunk sikerél-

ményt biztosítani, aki a tanulásban kevésbé sikeres, eredményes. 

Feladataink kibővültek az online zeneoktatás megvalósításával.  
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Az online térben megvalósuló tanítás sok kihívás elé állít diákot és pedagógust egyaránt. Még 

inkább szokatlanabb a helyzet a zenei oktatásban, ahol nem csak a technika, hanem az érzelmek 

is meghatározóak. 

A koronavírus elleni küzdelem miatt bevezetett digitális tanrend a zeneiskolákban is szüksé-

gessé vált, ami iskolánk munkarendjét is megváltoztatta. Pedagógusainknak és növendékeink-

nek is alkalmazkodniuk kellett a váratlanul kialakult szituációhoz.  

A koronavírus-járvány okozta rendkívüli helyzetben is tovább működtettük iskolánk oktatási 

rendszerét, biztosítottuk növendékeinknek a szükséges tanulási lehetőséget. Támogattuk a ta-

nulók önálló tanulását, információ-felkutatását és -feldolgozását. Pedagógusaink infokommu-

nikációs eszközök használatával, távolról, online adtak tájékoztatást a növendékeknek, támo-

gatták őket a tanulásban, kijelölték a feldolgozandó tananyagrészeket és meghatározták a be-

számolás módját. A pedagógusok, a tanszakvezetők, ill. az iskola vezetése az Oktatási Hivatal 

ajánlásával kidolgozták az új munkaformákat. Szakmai támogatással az alapfokú művészetok-

tatás követelményei és tantervi programjában rögzített tananyagtartalmakra figyelemmel meg-

tervezték a tanév hátralévő heteinek tanítási struktúráját, az ismeret és élményátadás módját. A 

tanszakok összeállították a tantárgyi tematikákat, kijelölték a feldolgozandó tananyagokat. Eze-

ket az információkat hozzáférhetővé tették - a növendékek és a szülők számára egyaránt - elekt-

ronikusan az e-Kréta felületen ill. e-mailben kiküldve.  Annak érdekében, hogy az általános és 

középiskolák on-line feladatellátásával, óráival ne ütköztessük a zeneiskolai tevékenységet, a 

szaktanárok egyeztettek a tanulókkal a közvetlen on-line lehetőségek időkeretéről.  

A személyes találkozás, gyakorlás, tanulás helyett pedagógusaink üzenetküldő alkalmazásokat, 

közösségi platformokat vettek igénybe a zenei oktatásban az akusztikus és vizuális kapcsolatok 

megtartása érdekében. Ez a módszer azonban sem a zenetanároknak, sem a növendékeknek 

nem volt könnyű, és vegyes tapasztalatok vannak arról, milyen eredményességgel működött a 

zene tanításának ez a formája.  

A sikeres tanévzáráshoz nagymértékben hozzájárult a szülők együttműködése türelme és segí-

tőkészsége is. 

A nevelőtestület célkitűzései közül megoldandó feladatmaradt a növendékek egy tanéven belüli 

kimaradásának csökkentése.  Amikor információk tömege árasztja el a gyerekeket és pillana-

tonként új impulzus éri őket, nekünk zenepedagógusoknak segítenünk kell az ezek közötti el-

igazodásban. Van még teendőnk azzal kapcsolatban, hogy a gyerekeknek még nagyobb örömet 

jelentsen a zeneiskolába járni, e sajátos művészetiskolai közösséghez tartozni. 

Feladatunk maradt továbbá a tanulás iránti motiváltságot erősítő, korszerű eszközök (interaktív 

táblák, számítógépek) folyamatos alkalmazása az elméleti oktatásban.  

 

2. A PR tevékenység összehangolása az általános iskola és a művészeti iskola népszerű-

sítése érdekében 

 

Sikeres beiskolázási projektek az általános iskolában 

Székhelyintézmény 

 

A közel 10 éve kidolgozott, és aztán folyamatosan újra gondolt beiskolázási projektnek köszön-

hetően a létszámadatok folyamatos emelkedést mutatnak. 4 kisfilmet készítettünk a digitális 

tanrend alatt, ami meghozta a várt eredményt. 
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Sióagárdi tagintézmény 

 

Az Covid időszakáig az általános iskolai nyílt napok programjaiban lehetőséget biztosítottunk 

a Zeneiskola hangszereseinek is a bemutatkozásra illetve bevontuk őket is azokba a progra-

mokba, ahol kísérőként, szereplőként részt tudtak venni. Pl. karácsonyi és húsvéti projekt. 

A művészeti iskola tagozatai számára külön nyílt napot szerveztünk az intézményben, ahol ze-

nészek, drámások, táncosok és képzőművészek kínáltak betekintési lehetőséget tevékenysé-

gükbe. 

 

 

3. Pályázati lehetőségek keresése a folyamatos (szakmai és infrastrukturális) fejlesztés 

lehetőségének megteremtésére 

 

A külső források felkutatásának, pályázati lehetőségek keresésének célja, hogy anyagi lehető-

séget teremtsünk versenyek szervezésére, versenyeken való részvételre, az oktató-nevelő 

munka feltételeinek javítására, iskolán kívüli programok pl. táboroztatások megszervezésére.  

 

 

A tanév sikeres pályázatai: 

  

- ERASMUS + Tempus Közalapítvány - Többszörös intelligencia a gyakorlatban  

Konzorciumban készült: Tolna Megyei Pedagógiai Szakszolgálat - a pályázó 

   Szekszárdi Garay János Általános Iskola és AMI 

   Garay János Gimnázium 

Sajnos ez a pályázatunk nem nyert. Jövő évben újra próbálkozunk. A nemzetközi (fran-

cia) tapasztalatszerzés nagyban hozzájárulna a tehetséggondozó munkánk további sike-

rességéhez. 

 

ZENEISKOLA 

 

Hazai és a határon túli művészeti tehetséggondozó programok támogatása NTP-MŰV-

20 „Harmónia fafúvósokra” című pályázat – elbírálás alatt 

„Oktatási Hivatal Bázisintézménye” című pályázat – nyertes.  

A pályázati időszak a 2020/2021. tanév szeptember 1-jével indul. A bázisintézményi 

feladatokat éves munkaterv alapján állítjuk össze és végezzük el. A megvalósításban 

több pedagógus kolléga is részt vesz. 

2. Nevelőtestület kiemelt feladatainak megvalósulása a tanév során 

 

ÁLTALÁNOS ISKOLA 

 

1. Jubileum, alapítványi bál megszervezése 

Intézményünk ebben a tanévben ünnepelte fennállásának 50. jubileumát. Háromnapos rendez-

vénysorozattal emlékeztünk meg a félszáz év eseményeiről. Az alapítványi bál tavasz elején 

volt iskolánkban. Jó hangulatú, sikeres rendezvény volt. Bevételéből a nagyudvart szeretnénk 

korszerűsíteni.  

 



Intézményvezetői beszámoló  2019-2020. tanév 

40 
 

2. Az egyéni fejlesztés tudatosabb tervezése a mindennapi pedagógiai tevékenységben; 

a tanítási órák és napközis foglalkozások differenciált szervezése, a tehetséggondo-

zás, felzárkóztató tevékenység   

Az egyéni fejlesztés két fontos ága a felzárkóztatás és a tehetséggondozás.  Azok a tanulók, 

akik valamilyen okból kifolyólag tanulási nehézséggel küzdenek, esetleg betegségből adódóan 

lemaradásaik vannak, folyamatos megsegítésben részesülnek.  

A szakvéleménnyel rendelkező tanulókkal fejlesztőpedagógus, gyógypedagógus dolgozik meg-

határozott fejlesztési terv alapján és a törvény által előírt óraszámban. Gyógypedagógus kizá-

rólag az SNI-s gyerekekkel foglalkozik. Fejlesztő foglalkozásokat három kollégánk tartott 

BTM-s gyerekek számára.  

A foglalkozások főként kiscsoportban zajlottak, a hasonló problémával küzdő, hasonló életkorú 

gyerekekből szerveződött kis csoportokban. 

A logopédiai foglalkozásokat szintén külső szakember végzi. A fejlesztő, a gyógypedagógiai 

és a logopédiai foglalkozásokról külön munkanapló készül, melynek fontos tartozéka a fejlesz-

tési terv is. Az osztályokban tanító kollégák viszont korrepetálásokkal segítik azokat, akik hosz-

szabb-rövidebb ideig betegek voltak, hiányoztak. A korrepetálásoknak állandó ideje, kialakított 

rendszere van; minden szaktanár/tanító kínál ilyen lehetőséget az általa tanított gyerekek szá-

mára.  

A tehetséggondozás legfontosabb módszere a versenyeztetés, a versenyekre való felkészítés. 

Ezt alsó tagozaton az osztályban tanítók, míg felső tagozaton a szakos tanárok a maguk szakte-

rületén látják el.  

A napközis foglalkozások esetében a tanulói igényekhez való alkalmazkodást elsősorban az 

jelenti, hogy a délután folyamán non stop tanórai foglalkozások vannak, mert a délutáni művé-

szeti és sport tevékenységek más-és más időbeosztás szerint teszik lehetővé a gyerekek számára 

a tanórákon való részvételt, a házi feladatok elkészítését. A házi feladatok feladásában egyre 

gyakoribb a differenciált feladat-kiosztás; a tanulók képességei és időbeni elfoglaltságai miatt. 

 

3. Az iskola honlapjának frissítése, korszerűsítése 

Nagy örömünkre megoldódott a problémánk. Egy külsős cég új honlapot készített számunkra 

illetve tagintézményeink részére is. Egy korszerű, átlátható, igényes felületet kaptunk. Retkes 

Anett és Gáspár Alex megtanulta kezelni, feltölteni az anyagokat, így folyamatosan aktualizál-

juk az információkat. 

 

4. Iskolai tábor(ok), esetleg erdei tábor szervezése    

Sajnos a járványügyi helyzet felülírta a nyári táborok szervezését és lebonyolítását. 

 

5. A szülők együttműködési készségének kiaknázása (közös programok, társadalmi 

munka, szponzorálás, 1%-ok….) 

Már több alkalommal is megtapasztaltuk, hogy szülők szívesen bekapcsolódnak az iskola éle-

tébe, szívesen végeznek társadalmi munkát, vesznek részt iskolai előadásokon, programokon. 

Idén a legfontosabb ilyen megmozdulás a jótékonysági bál szervezése volt, mely a másodszori 

sikeres megrendezéssel kezd beépülni az iskola hagyományrendszerébe.  

Szintén szülői segítséggel jutottunk hozzá több osztálynyi gyermek számára öltözőszekrények-

hez. Ezek azért fontosak, mert a felső tagozaton vándorolnak a gyerekek, de így minden tanu-

lónak van egy biztonságos, zárható szekrénye, ahol az éppen felesleges tanszereit, ruháit stb. 

tartani tudja. 
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Idén is tartottunk nyílt napokat – a járványügyi helyzet előtt – saját szülők számára is, hogy 

gyermekeiket és kollégáinkat megfigyelhessék munka közben és betekintést nyerhessenek az 

iskola belső életébe. 

Nagyon sokan nemcsak egy-egy órát látogattak meg, de jelen voltak a teljes tanítási délelőttön, 

néhányan még a napközis foglalkozásokon is. 

 

Hagyománya van annak is, hogy a farsangi bálon szülők, nagyszülők farsangi fánkot sütnek a 

gyerekeknek, valamint a szórakoztatásukban is részt vesznek művész/zenész szülők is. 

 

A szülők adóik 1%-át a „Gyermekek szabadidejéért” alapítvány javára fizethetik be. 

 

A tanévben az ünnepre is hangolódva a teljes alsó tagozatos épület burkolata újult meg. A szü-

lők, kollégák összefogása által az összes burkolat felfrissült, világosabbá téve a folyosókat, kö-

zösségi tereket. 

 

ZENEISKOLA 

1. Kiemelt célok megvalósulása a 2019/2020-as tanévben 

 a tanulói személyiség fejlesztése, az általános zenei műveltség megszilárdítá-

sát szolgáló képzés folytatása 

 kedvező beiskolázás 

 zenei pályára való felkészítés  

 országos, regionális, megyei tanulmányi versenyeken való részvétel 

 kamara-csoportok működtetése, fejlesztése, versenyre való felkészítése 

 a szülő-iskola kapcsolatának szorosabbra fűzése, javítása 

 pályázatok nyomon követése 

 tehetséggondozás a hangszeres főtárgyi és a szolfézs, kötelező tárgy terén 

Az intézmény valamennyi célkitűzését teljesítette. A növendékek sikeresen szerepeltek tanul-

mányi versenyeken. Díjazottak és továbbtanuló van a tehetséges zenészek között.  

Az iskola által szervezett rendezvényekben az iskola minden egyes dolgozójának a munkája 

benne van.  

Az intézmény PR tevékenysége eredményes és színvonalas. Az érdeklődést a saját eszköze-

inkkel – koncertekkel, bemutatókkal, online videóval – keltettük fel a gyerekben és szüleik-

ben. Ebben egyik leg-szimpatikusabb és leghatékonyabb az a törekvés, hogy az intézmény ta-

nárai rendszeresen tartanak koncerteket a zeneiskolában és a városban. Ha egy zenetanár 

maga is koncertezik, sokkal vonzóbbá válhat a növendékek száma; valódi példaképnek tekint-

hetik őt. 

SIÓAGÁRD 

 

A tanulók motiváltságának, munkafegyelmének javítása, a lemaradók felzárkóztatása többlet-

idő ráfordítással, egyénre szabott feladatokkal eredményesnek bizonyult. 

Az egyéni fejlesztés tudatosabb tervezése a mindennapi pedagógiai tevékenységben; az össze-

vont tanítási órák és napközis foglalkozások differenciált szervezése, a felzárkóztató tevékeny-

ség az egész tanév során kiemelt feladat volt. 



Intézményvezetői beszámoló  2019-2020. tanév 

42 
 

A személyi változásokból adódó pedagógiai, módszertani feladatok hangsúlyosabbá váltak. 

(mentorálási feladatok) 

A tanulók délutáni terhelésének optimalizálása, tömbösített német népismeret órák szervezése 

segített abban, hogy kevésbé terheljük a tanulókat. 

IV. Kapcsolattartás a közvetlen és közvetett partnerekkel 

 

ÁLTALÁNOS ISKOLA 

1. Szülőkkel való kapcsolattartás 

A szülői szervezet (SZSZ) minden évben újra szerveződik. A 8. évfolyamos szülők távoznak, 

az elsősök bekapcsolódnak a munkába. Az idén társadalmi munkát ugyan közös cél érdekében 

nem szerveztünk, de az osztályok nagy hasznát veszik a szülők áldozatkészségének, aktivitásá-

nak. 

A szülők számára rendszeresen tartunk fogadóórákat, szülői értekezleteket. Idén olyan nyílt 

napunk is volt, amikor saját tanulóink szülei is belátogathattak az órákra. 

Elektronikus naplót használunk, így a szülők bármikor megnézhetik, hogy milyen tanulmányi 

eredményei, osztályzatai és bejegyzései vannak gyermekeiknek. 

Az osztályfőnökök törekszenek rá, hogy ne csak a gyerekekből, de a szülőkből kovácsolódjon 

közösség arra az időre, amíg gyermekeik egy osztályba járnak. Osztályszinten gyakran szer-

veznek családos kirándulásokat vagy az osztály érdekeiért társadalmi munkát. Így került sor 

több esetben pl. az osztálytermek kifestésére, folyosói szekrények beszerzésére, lefestésére stb. 

A járványügyi helyzet nagy nyomást gyakorolt a szülői házra. Folyamatosan kellett tartanunk 

a kapcsolatot különböző portálokon. Minden intézményvezetői levélben elérhetőségek segítet-

ték őket abban, ha problémát kellett megosztaniuk, amire nem találtak megoldást. Viszonylag 

gyors és kétoldalú kommunikáció volt jellemző. 

 

ZENEISKOLA 

 

Pedagógiai programunk és nevelési célkitűzéseink szerint folyamatosan igyekszünk a szülőkkel 

való jó kapcsolat ápolására, kérjük őket, hogy kísérjék figyelemmel gyermekük zenei tanulmá-

nyait. Szülői és pedagógus odafigyeléssel megelőzhetjük az év közbeni kimaradásokat. Tan-

szaki hangversenyeink a féléves beszámolón és a zenei élményen felül a szülői értekezlet funk-

cióját is betöltik, hiszen a koncert után alkalom nyílik arra, hogy a szülőkkel közösen megbe-

széljük a növendékek fejlődését, esetleges problémáit.  

 Szülőkkel való kapcsolattartás 
 Szülői munkaközösség 

 Zenekari szülői munkaközösségek 

 Iskolai honlap 

 KRÉTA ellenőrző  

2. Szakmai szervezetekkel (szakszolgálatok, szakmai szolgáltató, családse-

gítő) való kapcsolattartás 
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A Nevelési Tanácsadó és a Tanulási Képességet Vizsgáló Bizottság – azaz a szakszolgálatok – 

segítségét kérjük olyan esetekben, amikor a gyermekeknél tanulási, magatartási problémákat 

észlelünk.  

A kapott fejlesztési javaslatokat igyekszünk maradéktalanul teljesíteni, hogy hatékony segítsé-

get tudjunk adni ezeknek a gyerekeknek. Ehhez a szakszolgálatok is hozzájárulnak a kihelyezett 

szakemberek révén: Ranga Ferencné logopédus gyógypedagógus személyében. Iskolapszicho-

lógusként heti 4 órát tölt intézményünkben Bakó Anikó, az EGYMI munkatársa. 

Gyakran van rá sajnos példa, hogy egy-egy gyermek mentális állapotát, tanulási képességeit és 

szociális képességeit tekintve eltérő véleményen vagyunk, mint a szakszolgálatok szakemberei. 

Az áttelepítés, a szükséges intézményi elhelyezés és fejlesztés megítélésében időnként ellent-

mondásokat érzünk. Sokszor olyan tanulók integrált oktatását vagyunk kénytelenek ellátni, akik 

minden tekintetben kárára vannak az őt befogadni kénytelen tanulócsoportnak és önmaguk fej-

lődésére. 

Az iskolák tanulói létszámához igazított, arányos elosztásra is szükség lenne ahhoz, hogy ne 

szegregálódjanak egyes intézmények, egyes tanulócsoportok. 

A Humán Szolgáltató Központtal és a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálattal nagyon jó a 

kapcsolatunk.  

Heti rendszerességgel van jelen iskolánkban egy szociális segítő (Janicska Zsuzsanna), aki nem 

csak a gyerekekkel, de a szülőkkel jó kapcsolatot alakított ki és hatékonyan segíti az iskolai 

szociális munkát. A felső tagozatos tanulóinknak többször tartottak szakemberek bevonásával 

szociális kompetenciákat fejlesztő tréningeket, programokat. 

Családgondozóik több családunk segítségét is ellátják, figyelemmel kísérik a gyerekek és csa-

lád életét; szükség szerint segítséget nyújtanak a szülőknek vagy az iskolának. 

A Szekszárdi Gyermekotthonnal folyamatosan együttműködünk. Ám nagy gondot jelent, hogy 

csak a mi iskolánkba delegálhatnak gyerekeket, a körzet miatt. Az egyenlő esélyek elve alapján 

már többször kezdeményeztük ennek figyelembe vételét, elosztásukat már intézményekbe is. 

Sajnos ez a probléma nem oldódott meg.  

 

KAPOSVÁRI POK – szakmai együttműködés 

 

Kiváló kapcsolatot ápolunk a Kaposvári POK-kal. Intézményünk számos továbbképzés hely-

színéül szolgált. Házigazdái vagyunk a Megyei Technika és Angol versenyeknek is. 

Az Oktatási Hivatal Bázisintézményi cím újabb elnyerésével tovább erősödött ez a szakmai 

együttműködés.  

 

Az első félévben szervezett bázisintézményi programok:  

- sajnos a járványügyi helyzet felülírta a tavaszi szakmai program megvalósulását. 

 

PTE-KPVK – Együttműködés 

 

Egy hallgató töltötte nálunk 8 hetes gyakorlatát: 

- Gergity Nikolett – német nemzetiségi tanító   

Képzések, továbbképzések: 

Gáspár Alex – Dunaújvárosi Főiskola –mérnök informatikus - folyamatban 

Német nemzetiségi továbbképzések – németesek 

Gerőfi Péter – informatika tanár 

3. Egyéb szervezetekkel való kapcsolattartás 
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DÖK 

 

A DÖK főként a felső tagozatos gyermekek szervezete, melyet diákképviselők és a munkájukat 

segítő tanár alkot. Ebben az évben Keserű Krisztina vette át a feladatokat. Az alsó tagozaton a 

tanulói érdekvédelmi feladatokat a tanítók látják el.  

A DÖK alapvetően a tanulók szabadidős és ünnepekhez kapcsolódó programjait szervezi, irá-

nyítja. Ennek részletes leírást a DÖK segítő tanár beszámolója tartalmazza.  

 

Kisebbségi Önkormányzatok 

 

A nemzetiségi német nyelv oktatása kapcsán a Német Kisebbségi Önkormányzattal van kap-

csolatunk. Rendszeresen jelen vagyunk azokon a városi vagy intézményi rendezvényeken, ahol 

a népi kultúra megjelenítése a fő cél.  

Minden évben szervezünk nemzetiségi hetet. Ennek keretében szép kiejtési versenyre és kultu-

rális találkozóra hívjuk a nemzetiségi német nyelvet oktató városi intézményeket. A rendez-

vény, ill. programsorozatba bevonjuk a sióagárdi gyerekeket és a városi óvodákat is. Idén 

Faddra és Domboriba kirándultak nemzetiségi német nyelvet tanuló alsós gyerekek. A felsősök 

Bátaszéken tettek tanulmányi jellegű kirándulást.  A „Trach tag” keretében a gyerekek egész 

nap nemzetiségi viseltben voltak és népi játékokkal és gasztronómiai programmal múlatták a 

napot.  

A beiskolázás elősegítésére Márton nap környékén rajzpályázatot írunk ki az óvodások részére. 

A díjak átadása intézményünkben történik. (További programokat a munkaközösségek beszá-

molója tartalmazza) 

A Roma Kisebbségi képviselettel korlátozott kapcsolatunk van.  

 

Rotary Club 

Minden tanév végén nagy segítségünkre van a Club azzal, hogy 50.000 Ft-ot ad jutalomköny-

vek vásárlására.  

A könyvekben elhelyezünk egy könyvjelzőt, melyen feltüntetjük, hogy a Rotary Club adomá-

nyából vásároltuk a könyvet. 

 

Szakszervezetek, érdekvédelem, közalkalmazotti tanács 

 

A Zeneiskolában működik a PDSZ és az MZTSZ. Az általános iskolában a szakszervezeti egy-

ség már évek óta megszűnt. A közalkalmazotti tanácsban a tagintézmények megfelelő arányban 

képviseltethetik magukat. Tájékoztatásuk – pontosabban vezetőjük tájékoztatása – az intéz-

ményben zajló folyamatokról a vezetői tanács ülésein történik.  

A tanév folyamán olyan munkaügyi vita vagy más esemény nem történt, ami miatt bárki is 

segítségül kellett volna, hogy hívja az érdekképviseleti szervek bármelyikét is. 

A két szervezet szokott részt vállalni a nyugdíjas találkozók és a testületből távozók búcsúzta-

tásának megszervezésében. 

Idén legnagyobb – a közösséget építő és segítő - munkájuk a jótékonysági bál megszervezése 

volt. 

Méltó és szívet melengető búcsúztatót szerveztek a nyugdíjba vonuló kollégáknak. 

A belső átszervezések, funkcióváltások miatt a közalkalmazotti tanács tagjai is megújultak, ill. 

kicserélődtek. (Lozsányi Tamás –elnök, Nárai Klaudia és Bordán Anna tagok) 
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Közoktatási, kulturális és sportintézmények 

 

A város közművelődési intézményeivel rendszeres kapcsolatot tartunk. A gyermekek szabad-

idős programjainak megszervezésekor figyelembe vesszük a felkínált szolgáltatásaikat és a pá-

lyázati együttműködési lehetőségeket.  

A Tolna Megyei Illyés Gyula Könyvtár a tanév folyamán rendszeres foglalkozásokat tartott 

iskolánk tanulói számára. A foglalkozások témái az állatmesék, mítoszok, legendák valamint a 

nyelvi játékok voltak. Főként az alsós osztályok vettek részt ezeken a foglalkozásokon, de volt 

a felsősök számára író-olvasótalálkozó is. 

 

Az intézményekkel való együttműködést több esetben mi magunk is kezdeményezzük. Pl.:  

- nemzetiségi programok 

- művészeti versenyek, pályázatok kiírásával. 

  

A Zeneiskola növendékei és tanárai, a néptáncosok, a drámatagozatos tanulók rendszeres rész-

vevői a város kulturális rendezvényeinek, közösségi programjainak. Pl. adventi, karácsonyi 

programokon, a borkultúrát népszerűsítő programokon…stb. 

Szívesen veszünk részt karitatív szervezetek rendezvényein. (Pl. Hospice Alapítvány) 

A művészeti iskola tanítványai rendszeresen vesznek részt különböző intézmények, szerveze-

tek által kiírt pályázatokon – pályaműveik beküldésével. 

A sióagárdi iskola szintén fontos szerepet tölt be a falu közösségi életében. Tanulóik részt vesz-

nek a hagyományápoló kulturális rendezvényeken ill. az intézmény is szervez olyan programo-

kat, melyeken bemutatják a szülőknek, mit tanultak a gyermekek a tanév folyamán.  

 

 

ZENEISKOLA 

 

A zeneiskolai növendékek kapcsolata főtárgy tanárukkal az egyéni óráknak köszönhetően rend-

kívül közvetlen és személyes, ez által nagy a felelősségünk a gyerekek helyes irányú motiválá-

sában és tanításában. A művészetoktatás értékteremtő, személyiségformáló ereje nagymérték-

ben hozzájárul ahhoz, hogy kialakuljon bennük a helyes és helytelen közötti különbség felis-

merésének képessége.  

A Zeneiskola, rendszeres kapcsolatot tart fenn, oktatási intézményekkel, különböző országos, 

megyei és városi szakmai szervezetekkel, egyesületekkel a szülői közösséggel. Több évre visz-

szanyúló nemzetközi kapcsolatot ápol külföldi zeneiskolákkal. Otthont ad a városi együttesek 

próbáinak, hangszeres bemutatóknak és sok más zenei rendezvénynek.  Növendékeink közis-

mereti iskoláiban, városi rendezvényeken aktív koncerttevékenységeket vállalunk. 

A zeneiskola, rendszeres kapcsolatot tart fenn, oktatási intézményekkel, különböző országos, 

megyei és városi szakmai szervezetekkel, egyesületekkel a szülői közösséggel. Több évre visz-

szanyúló nemzetközi kapcsolatot ápol külföldi zeneiskolákkal. Otthont ad a városi együttesek 

próbáinak, hangszeres bemutatóknak és sok más zenei rendezvénynek.  Növendékeink közis-

mereti iskoláiban, városi rendezvényeken aktív koncerttevékenységeket vállalunk. 
 

 Egyéb szervezetekkel (kamara, civilszervezetek, alapítványok, stb.) való 
kapcsolattartás 
 Magyar Zene és Művészeti Iskolák Szervezete 

 Liszt Ferenc Társaság Szekszárdi Csoportja 
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 Szekszárdi Német Kisebbségi Önkormányzat 

 Tolna Megyei Könyvtár és Zeneműtár 

 Hospice Alapítvány 

 Szekszárd város oktatási intézményeivel 
 Garay János Gimnázium 

 Baka István Általános iskola 

 Dienes Valéria Általános Iskola 

 Babits Mihály Általános Iskola 

 Szekszárd város óvodái 

 Középfokú művészetoktatási intézményekkel 
 Művészeti Szakgimnázium – Pécs 

 

SIÓAGÁRD 

 

- Szülőkkel való kapcsolattartás: 1 nyílt napot, és négy szülői értekezletet és két fogadó 

órát tartottunk. 

- Szakmai szervezetekkel (szakszolgálatok, szakmai szolgáltató, családsegítő) való kap-

csolattartás 

- A védőnővel, a családsegítő központ munkatársával, a községi művelő-

dés-szervezővel, a körzeti megbízottal rendszeres és jó a kapcsolat. 

- A hitoktató és az erkölcstant tanító pedagógus támogatják egymás 

munkáját. 

- Egyéb szervezetekkel (kamara, civilszervezetek, alapítványok, stb.) való kapcsolattar-

tás. 

- A szülőkkel az eddigieknél még szorosabb kapcsolattartás alakult ki: közös beiskolázási 

projekttel.. 

- A Német Nemzetiségi Önkormányzat is támogatja az iskolát  német színházi belépővel, 

Márton .-napi rendezvénnyel, ahol tanulóink szerepelnek. 

- A védőnővel, a községi művelődés-szervezővel, a körzeti megbízottal rendszeres és jó a 

kapcsolat. 

- A hitoktató és az etikát tanító pedagógus támogatják egymás munkáját. 

- Az önkormányzattal napi kapcsolatot tartunk fenn, általa szervezzük az iskolai karbantar-

tási munkákat. (közmunkások) 

- A helyi könyvtárban könyvtári órát tartottunk, Szakmai szervezetekkel (szakszolgálatok, 

szakmai szolgáltató, családsegítő) is rendszeresen tartjuk a kapcsolatot. 

- Egyéb szervezetekkel (civil szervezetek, alapítványok, stb. való kapcsolattartás is foly-

tatódott-dekoráció a művészetis terembe) 

V. Egyéb foglalkozások a 2017/2018-es tanévben 

1. Tehetséggondozás, szakkörök, versenyek 

 

ÁLTALÁNOS ISKOLA 

 

Az egész napos nevelés lehetőségeit, a rendelkezésünkre álló időkeretet kihasználva sok gye-

reknek tudtunk tehetséggondozó, versenyre felkészítő foglalkozásokat vagy szakköröket szer-

vezni. 
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A délután is itt tartózkodó gyerekek értelmes időtöltésére nem csak a napközis tanulószobai 

foglalkozások adtak lehetőséget, hanem a szakkörök, érdeklődési körök is.  

Az alsó tagozaton szakkör alig működött, mert a napközis kollégák igyekeztek olyan szabad-

idős munkaterveket összeállítani, amelyek sokrétű elfoglaltságot biztosítottak azoknak a gye-

rekeknek is, akik nem jártak sport vagy művészeti foglalkozásokra.  

Az úgynevezett irányított szabadidős foglalkozások tematikája a kézműveskedéstől a sportig 

terjedt, illetve magába foglalt több színházlátogatást (Pécs), könyvtári és múzeumi foglalkozást 

is.  

Az alsó tagozaton egy sajátos szakkör működött, amit G-8 megnevezéssel illettünk, mert a 

Gardner-i nyolc intelligencia szintet tárja fel és fejleszti tovább a szakkör programja a résztvevő 

gyerekeknél. 

Rendkívül tartalmas a német népismereti órák tömbösített megtartása, mert sokkal átfogóbb, 

gazdagabb és gyakorlatiasabb módon tudtak a gyerekek ismereteket szerezni egy hosszú dél-

utáni foglalkozáson, mint egy-egy 45 perces tanórán. Süthettek, főzhettek, múzeumba, szín-

házba mehettek ezeken a délutánokon, ami sokkal élményszerűbbé tette ezt a tantárgyat. 

 

A felső tagozaton működő tehetséggondozó foglalkozásaink főként egyes tantárgyakhoz kap-

csolódtak; lehetőséget adva arra, hogy a tantárgyban jobban elmélyülhessenek az érdeklődő 

tanulók: 

- matematika 

- magyar – előkészítő  

- történelem  

- természetismeret - szakkör 

- informatika – ECDL vizsgára való felkészítés 

- angol nyelv  

- német nyelv- tehetséggondozás ill. nyelvvizsgára való felkészítés 

 

Az alsó tagozaton a tehetséggondozás főként a levelezős tanulmányi versenyeken való részvé-

telre való inspirálással ill. felkészítéssel valósul meg. Sokféle versenyen vesznek részt tanuló-

ink, szép sikereket érnek el. Tanév végén sok-sok értékes könyvet oszthatunk ki számukra az 

országos helyezések jutalmául.  

Természetesen részt veszünk egyéb tanulmányi és művészeti versenyen is, melyet akár a város 

más iskolája, kulturális intézménye hirdet meg.   

2. Kiemelt figyelmet igénylő tanulókkal való foglalkozás 

 

Ez két külön feladat az oktatás területén. A tehetséggondozás és a felzárkóztatás, hátránykom-

penzáció egymástól merőben eltérő terület.  

A tehetséges tanulókkal való foglalkozás területei: 

- szakkörök 

- versenyre felkészítő foglalkozások 

- felvételi előkészítők 

- versenyeztetés 

- művészeti iskola 

- sport 
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De ezt a célt szolgálják a differenciált órák és házi feladatok is. 

 

A felzárkóztatás ill. hátránykompenzáció a feladat másik, kevésbé látványos, látszatra nem oly 

eredményes területe. Ugyanakkor a hozzáadott pedagógia értéke vetekszik a tehetséggondozás-

sal, mert a fejlesztés és felzárkóztatás nélkül sok gyerek elveszne a rendszerben, lemorzsolódna; 

sikertelen lenne az iskolai tanulásban. Az ő megsegítésük és alapképességeik megerősítése ép-

pen olyan fontos pedagógiai feladat, mint a tehetségek kibontakoztatása, menedzselése. 

 

A fejlesztés, felzárkóztatás területei, tevékenységei: 

- tantárgyi korrepetálások 

- egyéni és kis csoportos fejlesztő foglalkozások SNI és BTM gyerekek részére gyógy-

pedagógus, logopédus és fejlesztő pedagógus bevonásával 

- differenciált tanulásszervezés és irányítás 

 

Mind a két területen (tehetséggondozás, felzárkóztatás) kiemelt figyelmet kapnak a HH és HHH 

gyermekek. A gyermekvédelmi felelős naprakész nyilvántartást vezet létszámukról, kilétükről 

és egyéni szükségleteikről Az osztályfőnökök hasonló alapossággal ismerik az osztályukba járó 

tanulókat. A gyerekekkel foglalkozó szakemberek/pedagógusok az egységes ráhatás érdekében 

szoros együttműködésben dolgoznak. 

 

Bár a HH, HHH és SNI megítélésének kritérium rendszere átalakult – és e szerint csökkent 

ezeknek a tanulóknak a létszáma – de a probléma még akkor is probléma maradt, ha annak nem 

adunk kódolt jelet. Így hát arra törekszünk, hogy a gyerekek képességei alaposan megismerjük, 

és ennek függvényében elégítsük egyéni szükségleteiket.  

 

Örömmel tapasztaltuk, hogy a HH és HHH felső tagozatos gyerekek szülei éltek azzal a lehe-

tőséggel, hogy gyerekük délután is az iskolában maradhasson, mert így sokkal több lehetősé-

günk, időnk van a velük való foglalkozásra.  

 

A művészeti iskola alapvető célja a tehetséggondozás. Az ő feladatuk a versenyeken, pályáza-

tokon való megjelenés, a tanulók rendszeres szerepeltetése, a továbbtanulásra való felkészítés 

a kiemelkedő tehetségű tanulók esetében. A művészeti iskola eleget tesz ennek a feladatának. 

Minden évben vannak kiemelkedő versenyeredményeik és művészeti középiskolában tovább-

tanuló növendékeik.  

 

Az SNI tanulókkal gyógypedagógus, a BTM-s diákokkal fejlesztő pedagógusaink foglalkoztak 

a szakvéleményekben előírt óraszámokban. A fejlesztő foglalkozásokon való részvétel is segí-

tette a diákokat abban, hogy sikeresen zárhassák a tanévet. 

 

ZENEISKOLA 

 

1. Tehetséggondozás, szakkörök, versenyek 

- Tolna Megyei Zongoraverseny 

- Ügyes Szolfézsosok Találkozója 

- Tanszaki koncertek  

- Növendékhangversenyek 

 

2. Kiemelt figyelmet igénylő tanulókkal való foglalkozásokról 

- Szolfézs tehetséggondozó foglalkozások 
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- Zenei pályára felkészítő foglalkozások 

- Versenyfelkészítő hangszeres foglalkozások 

A „B”- tagozatos növendékek száma egy szűkebb réteget tesz ki, ők azok, akik az átlagosnál 

több tehetséget mutatnak zenei tanulmányaik terén, azonban a velük való foglalkozás kiemelten 

fontos és felelősségteljes feladatunk. A tehetséggondozás, az egyéni képességek kibontakozta-

tása érdekében számos versenyre, rendezvényre, találkozóra készítjük fel növendékeinket. Az 

iskola maga is számos területi versenyt, találkozót szervez a megye tehetséges tanulói számára. 

3. Hátrányos helyzetű és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekekkel való 

foglalkozások, egyéni fejlesztések megvalósulása 

 

ÁLTALÁNOS ISKOLA 

 

A hátrányos, illetve a halmozottan hátrányos helyzetű diákok közül szinte mindenki 16 óráig 

az intézményben tartózkodott, így a napköziben, a délutáni foglalkozásokon személyre szabot-

tan kaphattak segítséget pedagógusainktól a másnapi felkészüléshez. Nem egy olyan diákunk 

volt, akivel egy délután 2-3 nevelő is foglalkozott, segítette tanulását.   

A tehetséggondozás mellett a lemaradó tanulók felzárkóztatása is fontos pedagógiai feladatunk. 

Rendszeresen tartottunk korrepetálásokat, fejlesztő foglalkozásokat. Tanítványaink nagy szám-

ban vettek rész ezeken a foglalkozásokon, mivel konkrét válaszokat, egyéni segítséget kaptak 

kérdéseikre, problémáikra. 

Az intézményben törekszünk arra, hogy a szociálisan hátrányos helyzetű gyerekek ne szenved-

jenek hiányt sem az étkezés, sem a tanulás, sem a legújabb IKT eszközök használata terén. 
 

SIÓAGÁRD 

 

Egy SNI-s tanulónk van, fejlesztése a Nevelési Tanácsadóban gyógypedagógussal és az osz-

tálytanító pedagógussal történt.  

 

VI. Ellenőrzés a 2017/2018-as tanévben 

1. Az iskolavezetés ellenőrző tevékenysége 

 

Az iskolavezetés ellenőrző tevékenysége nem csak a pedagógusokra, hanem a technikai dolgo-

zók, külső és belső munkatársak munkájára is kiterjed.  

 

A szakmai és a szakmához kapcsoló folyamatok ellenőrzése több szinten is folyik. 

A vezetői értekezleteken a tagintézmény-vezetők, a helyettesek és a MK-vezetők referálnak az 

intézményben zajló tevékenységekről és azok eredményeiről. 

A pedagógusok munkáját közvetlenül elsősorban a helyettesek és MK-vezetők ellenőrzik a kö-

vetkező szempontok alapján: 

- A tanmenetek megléte és csoporthoz való igazítása 

- Az egyéni fejlesztési terveket 

- Az e- napló vezetése; a tanítási órák és a hiányzások dokumentálását 

- A tanulókat érintő döntések határozatainak megléte 
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- A törzslapok és bizonyítványok szakszerű kitöltése és a szükséges záradékok megléte 

A tanévben, a Munkatervben meghatározott időpontoktól kissé eltérve bár, de minden kollégá-

nál volt a vezetőség óralátogatáson, melyet tartalmas szakmai beszélgetés követett.  

 

 

ZENEISKOLA 

 

1. Az iskolavezetés ellenőrző tevékenysége 

 

A belső ellenőrzési munkát a tagintézmény vezető a tanszakvezetőkkel együtt valósította meg. 
Az ellenőrzések tervezésénél figyelembe vettük a teljesítményértékelési rendszer szempont-
jait. Óralátogatási jegyzőkönyvet készítettünk szóbeli megbeszéléssel együtt. 
A zeneiskolai oktatás sajátossága miatt, az egyéni órák mellett nagy szerepet kaptak a koncer-
tek, előadások figyelemmel kísérése.  
A tanév során fontos szerepet kapott a KRÉTA naplók, ellenőrzők adatainak pontos vezetése, 
folyamatos követése, különös figyelmet fordítva az évközben bekövetkező esetleges változá-
sokra és a márciustól megvalósuló digitális oktatásra. 
Az adminisztrációs időpontok pontos betartatása a KIR és a KRÉTA adatszolgáltatás kötelezett-
ség miatt. 

2. Tanórához és szabadidős tevékenységhez kapcsolódó ellenőrzések 

 Gyakornoki program: Laki János, Kun Gábor Zsolt 

 Óralátogatás 

 Tanszaki koncertek 

 Zeneiskolai rendezvények, hangversenyek 

 Félévi meghallgatások 

 Év végi online vizsgák 

2.  A 2019/2020. tanévben megvalósult óralátogatások  

 Tagintézmény vezetői óralátogatások, hangversenylátogatások 

 Tanszakvezetői óralátogatások 

 

SIÓAGÁRD 

 

Az új fiatal pedagógus óráit több alkalommal segítő szándékkal látogatta a tagintézmény-ve-

zető. Szakmai tanácsokkal rendszeresen segítettük a munkáját. 
 

VII. A nevelő – oktatómunkához kapcsolódó egyéb tevékenységek a 

2017/2018-as tanévben 

1. Továbbképzések (a továbbképzési terv alapján, ill. egyéb forrásból megvaló-

sult; intézményi szervezés vagy szakmai szolgáltató/felsőoktatási intéz-

mény szervezésében) 

 

ÁLTALÁNOS ISKOLA 
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A továbbképzési programot valamint a Továbbképzési tervet a Beszámoló melléklete tartal-

mazza. 

 

ZENEISKOLA 

 

A zeneiskolában folyó magas szakmai színvonal megtartásához a pedagógusok állandó tovább-
képzésére van szükség, melyre részükről folyamatos igény mutatkozik. Sajnos a szűkös anyagi 
keretek nem mindig kedveznek az ilyen irányú pozitív erőfeszítéseknek. A pedagógusok mun-
kájának fejlesztése érdekében intézményünk igyekszik megteremteni hangszeres kurzusokon, 
előadásokon való részvétel lehetőségét. A beiskolázási terv összeállításának időpontjában saj-
nos nincs rálátásunk arra, hogy a továbbképzésekkel foglalkozó szervek milyen továbbképzé-
seket fognak kiírni az aktuális tanévre. Ezért gyakran van szükség módosításra és átcsoporto-
sításra az év folyamán annak érdekében, hogy a továbbképzésekre eljuthassanak a kollégák. 
A továbbképzéseken való részvételre az intézmény számára pénzügyi keret nem állt rendelke-
zésére. Főként az ingyenes képzéseket preferáltuk. Intézményünk minden pedagógus számára 
lehetőséget biztosított a szakmai módszertani képzésekre való jelentkezésre. Saját szervezésű 
képzésekkel, szakmai napok rendezésével támogatta az önképzések megvalósulását. 

Nem iskolarendszerű továbbképzések: 

- Hogyan tanítsuk érdekesen a szolfézst a XXI. század növendéke számára? – 5 óra 
Ágostonné Béres Kornélia, Auth Zoltánné, Deákné Lászlók Éva, Füzi János, Kovácsné 

Szakács Ágota, Szily Lajos, Színé Köntös Hedvig, Tóth Imola, Tóth Mónika  

- Az interaktív panel alkalmazása a tanulás-tanítás folyamatában - 30 óra 
Ágostonné Béres Kornélia 

 

Továbbtanulási mutatók 

Iskolánk alapvető célkitűzése a zenei tehetségek felkutatása, majd hosszú gondozó tevékeny-
ségével a kibontakoztatása. A „B”- tagozatos növendékek száma egy szűkebb réteget tesz ki, 
ők azok, akik az átlagosnál több tehetséget mutatnak zenei tanulmányaik terén, azonban a 
velük való foglalkozás kiemelten fontos és felelősségteljes feladatunk. Ebben a tanévben egy 
növendékünk választotta a zenei pályát. 
 
 

Zenei pályán tovább tanuló növendékek 

Növendék Felkészítő tanár Középfokú intézmény 

Trapp Viola Kata Auth Zoltánné 2. Művészeti Gimnázium és Szakgimnázium- 

Pécs 

 

 

SIÓAGÁRD 

 

A Kaposvári POK szervezésében 2 pedagógus részt vett a székhelyintézmény továbbképzé-

sén: 

- A zeneterápia alapjai, jelentősége, eddigi tapasztalatai 

- Tehetséggondozás francia szemmel 

Az érintőképernyős panel kezelését segítő továbbképzésen 3 tanító vett részt. 
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3. Az általános iskolai beiratkozással kapcsolatos feladatok megvalósulása 

 

Az általános iskolai beiratkozás a várakozásoknak megfelelően sikerült. A számszerű adatokat 

lásd a II. fejezet 12. pontjában. Az osztályok szervezése ennek ellenére most sem volt könnyű. 

Mint minden évben most is törekszünk a legnagyobb mértékben alkalmazkodni a szülők kéré-

seihez a tanítók személyét a képzést illetően. 

A szabad iskolaválasztás és a még mindig fontos szülői igények szem előtt tartása miatt vol-

tak nehézségek az osztályok kialakításában. Ezt a szülők nehezen tolerálták, s volt, aki el is 

vitte gyermekét emiatt más iskolába. 

A Sióagárdi tagintézmény beiskolázással kapcsolatos tevékenységeit a III./3. fejezet PR tevé-

kenységeinél fejtettem ki. 

4. A középfokú iskolai, a kollégiumi és a Köznevelési Hídprogramba történő 

felvételi eljárás lebonyolításának megvalósulása 

 

Ebben a tanévben egyetlen tanuló sem jelentkezett a HÍD II. programba. 

5. Az intézményi esélyegyenlőségi intézkedési tervben megfogalmazott rövid 

távú célok, intézkedések megvalósulása (a szegregációmentesség és az 

egyenlő bánásmód elvének érvényesülése) 

 

Az esélyegyenlőség már a beiskolázáskor sérül a beiskolázási gyakorlatban. Senki fel nem 

méri, hogy az iskolába készülők közül hány gyermek HH-s, vagy HHH; hány gyermek tanulási 

nehézség kialakulásával veszélyeztetett, hány szorul valamilyen egyéni megsegítésre, hány ci-

gány vagy stb… Ebből következően azt sem koordinálja senki, hogy milyen lesz ezeknek az 

egyéni vagy különleges figyelmet igénylő gyerekeknek az eloszlási aránya az egyes intézmé-

nyek között. A szegregációt a szabad iskolaválasztás csak fokozza, mert minden szülő kerüli 

azokat az intézményeket, ahol bármilyen hozzáértés mellett is, de vannak „problémás” gyere-

kek. Esélyegyenlőséget teremteni rendkívül nehéz, legfeljebb kompenzálni lehet valamelyest a 

szociális, mentális és kognitív különbségeket azáltal, hogy az iskola technikailag és szakmailag 

felkészül ezekre a speciális szükségletekre, igényekre.  

Iskolánk folyamatosan bővíti, korszerűsíti informatikai eszközeit; megpróbálja minél szélesebb 

körben elérhetővé tenni a tanulók számára. Egyéni és kisebb csoportoknak szervezett felzár-

kóztató, fejlesztő vagy tehetséggondozó programokat szervez a rászoruló tanulók számára.  

Szociális téren sok segítséget nyújtani nem tudunk; erre szorosan együtt működünk a gyermek-

védelemmel, a gyermekjóléti szolgálattal. 

6. Középiskolákban a közösségi szolgálat teljesítésével, dokumentálásával 

összefüggő feladatok megvalósulása 

Számunkra nem releváns. 

7. A gyermek- és ifjúságvédelemmel kapcsolatos feladatok megvalósulása 

 

ÁLTALÁNOS ISKOLA 
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Amióta nincs gyermekvédelmi felelős az iskolában, az osztályfőnököknek kell jobban odafi-

gyelni ezeknek a feladatoknak az ellátására is.  

 

Szükség esetén felvesszük a kapcsolatot a Gyermekjóléti Szolgálattal és a szociális 

szakemberek figyelmébe ajánljuk azokat a családokat, ahol problémákat észlelünk a gyermek 

ellátottságában, a gyermekkel való megfelelő bánásmódban stb… 

Gyakran készítettünk pedagógiai szakvéleményt a gyermekvédelem számára és több esetben 

tartottunk esetmegbeszélést is.  

8. Pályázatok bemutatása (röviden): típusa, célcsoport, szakmai feladatok, pe-

dagógusok bevonása, stádiuma, egyéb információk 

 

 

Intézményünk ebben a tanévben is több alkalommal nyújtott be pályázatokat. Felsorolását a III. 

fejezet 4. pontja tartalmazza. 

 

 

ZENEISKOLA 

 

- Hazai és a határon túli művészeti tehetséggondozó programok támogatása NTP-

MŰV-20 „Harmónia fafúvósokra” című pályázat – elbírálás alatt 

- „Oktatási Hivatal Bázisintézménye” című pályázat – nyertes.  
A pályázati időszak a 2020/2021. tanév szeptember 1-jével indul. A bázisintézményi 
feladatokat éves munkaterv alapján állítjuk össze és végezzük el. A megvalósításban 
több pedagógus kolléga is részt vesz. 

-  
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VIII. Egyéb, az intézményvezető által fontosnak ítélt információ 

 

 

ÁLTALÁNOS ISKOLA 

 

A következő (2018/2019.) tanév fő feladatai: 

 

1. Az intézmény alapdokumentumainak aktualizálása 

2. Felkészülés a vezetői és intézményi tanfelügyeletre 

3. Minősítés előtt álló kollégák támogatása a portfóliójuk megírásában 

4. A kiemelt pályázataink koordinálása, szakmai programjainak megvalósítása 

5. Az elektronikus napló bevezetése a csoportos művészeti tagozaton (a 2017/18. tanév II. 

félévében próba üzemmódban használtuk már – tovább fejlesztése javasolt) 

6. Az intézmény honlapjának folyamatos javítása, frissítése, aktualizálása 

7. Előkészületek a Zrínyi utcai épület 50. éves évfordulójának méltó megünneplésére – 

2019-ben lesz aktuális 

8. A vezetőség és a kollektíva hatékonyabb,  

 

 

ZENEISKOLA 

 

A 2020/2021. nevelési évre, tanévre tervezett kiemelt szakmai rendezvények:   

 Országos tanulmányi versenyeken való részvétel 

 Regionális, megyei tanulmányi versenyeken való részvétel 

 Tolna Megyei Klarinétos és Szaxofonos Találkozó 

 Tolna Megyei Zongoraverseny 

 Bázisintézményi programok 

 Az Ifjúsági Fúvószenekar Hangversenye 

 Mini Fúvós Fesztivál 

 Hangszerbemutató hangversenyek általános iskolások számára 

 Hangszerbemutatók óvodásoknak 

 „Rendhagyó énekóra” az általános -és középiskolások számára   

 Tanári hangversenyek rendezése 

 Részvétel Szekszárd város kulturális rendezvényein 
 
 

IX. A beszámoló mellékletei 

 

 

1. Munkaközösségek beszámolói 

2. Egyéb beszámolók (DÖK, könyvtár) 
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Sióagárd, 2020. június 25. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Tanév végi beszámoló 
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2019-2020-as tanév év végi beszámoló  

 

Sióagárd 

 

 

Személyi változások: 

 

Tanuló létszám: 

 A szeptemberi évkezdéskor a tanulók létszáma 34 fő volt. Egy tanuló 

érkezett Tolnáról a második félévben, így a tanév végi létszám: 35 fő. 

 A tanév végén 10 negyedik osztályos tanuló köszönt el az alsó tagozat-

ról, közülük 9-en folytatják tanulmányaikat a székhelyintézményben. 

 

Pedagógusok: 

 

 Menyhei-Kovács Erzsébet helyére nyugdíjba vonulása után Baller Mi-
hályné érkezett a tolnai Katolikus iskolából. Mivel fejlesztő pedagógusi 
végzettsége is van, ezért szakos ellátottság van már az iskolában a fej-
lesztő foglalkozások terén is. 

 Tápai –Kovács Anna távozása után a művészeti képzést Kovácsné Nagy 
Eszter vette át . 

 

A tanév tagintézményi feladatainak áttekintése: 

 

 Szekeres Erzsébet sikeres minősítésen van túl. 

 Szekeres Erzsébet önzetlenül az egyik elsős tanítványát a kisfiú ottho-
nában tanította 2 hónapig, mert rögtön az év elején eltörte a kisfiú a 
lábát 

 A tanulók motiváltságának, munkafegyelmének javítása, a lemaradók 

felzárkóztatása. A digitális oktatás idején ez még fokozottabban előtérbe 

került. 

 A fejlesztés fejlesztő pedagógus irányításával történik. 

 Sikeresen megoldottuk Bittner Teréz táppénze alatt a német óráinak 
helyettesítését . (külsős óraadókkal) 

 Folytatódott a gyógytestnevelés 

 Első félévben hetente jártak úszni a 3-4. évfolyamosok. 
 A munkatervben szereplő PR tevékenység kapcsán folytatódott a beis-

kolázási projekt: 

- A magyar népmese napja alkalmából az óvodásoknak mesebe-
mutatót tartottunk az iskolában 
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- A nagycsoportosoknak német és TSMT foglalkozást tartottunk 
heti rendszerességgel az első félévben. 

- 2 nyílt napot tartottunk az iskolás gyerekek és a jövő évi 1. osz-
tály iránt érdeklődő szülők számára. 

- Kérdőívet állítottunk össze a nagycsoportos szülők számára a 
beiskolázással kapcsolatos elvárásaikra voltunk kíváncsiak. 

- Részt vettem az óvodai beiskolázási szülői értekezleten is. 
- Az óvodásoknak bemutattuk a karácsonyi műsorunkat is. 
- A márc. 15-ei műsort már csak zárt körben tudtuk megtartani a 

járványveszély miatt. 
 

 Március 16-tól a digitális oktatásra álltunk át.  
Nálunk mindenki be tudott kapcsolódni ebbe a munkaformába. A szülők 

segítségével az eddigieknél is jobb eredmények születtek. 

Szinte minden tanulónk 4,5 vagy ennél magasabb tanulmányi átlaggal 

végzett. Mi is csökkentettük a tananyagot, összehangoltuk a fő- és kész-

ségtárgyak tananyagát. Követtük a székhelyintézmény kezdeményezé-

sét ezen a téren. 

A Krétán kívül minden padagógus skypon vagy videochaten, illetve mes-

senger csoportokban is kapcsolatba lépett a tanulókkal és a szülőkkel. 

Néhány adat a munkatervben tervezett feladatok megvalósulásáról: 

 

 A művészeti képzésben 11 tanuló részesült. 

 Nemzetiségi német szavalóversenyen verset mondott: 32 tanuló 

(Márton-napon) 

 Márton-napi felvonulást követően a Műv. Házban szerepeltek a gye-

rekek 

 Úszásoktatásra járt: 17 tanuló 

 Kölyök foci: 7 tanuló, Bozsik program-3 tanuló 

 Fashion Dance foglalkozás: 5 tanuló (1 tanuló országos versenyeken 

is szerepelt  

 Egyéni felzárkóztató foglalkozás: 1 tanuló (SNI),   

 Csoportos felzárkóztatás: 8 tanuló 

 1 hátrányos helyzetű tanuló van az iskolában. 

 

Rendezvényeink: 

 

 Szüreti felvonulás Szekszárdon: szeptember 
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 Őszi kirándulás: a faluban működő farmon, lovaskocsikázással ösz-

szekötve- október 

 Szavalóverseny (német nemzetiségi): november  

 Márton - nap: november  

 Egészségnap: februárban a kórházból jöttek előadást tartani gyakor-

lati bemutatóval egybekötve: 

- stresszoldás 
- helyes kézhigiénie 
- egészséges táplálkozás 
- elsősegélynyújtás témakörökből 

 Színházlátogatás: 3 alkalommal valósult meg(1 elmaradt a járvány 

miatt) 

 Novemberben fát ültettek a 4-esek a faluhoz való kötődés jelképe-

ként 

 Mikulás – mozilátogatással ajándékozták meg a szülők a gyereke-

ket. 

 Adventi vásáron is szerepeltek a gyerekek 

 Karácsonyi műsort tartottunk a műv. házban. 

 Nyílt napok: november-decemberben 

 Farsangi projektnapot tartottunk sikerrel 

 Évzáró júniusban 2 csoportban történt a tömeg elkerülése miatt. 

 

Tavaszi programjaink elmaradtak a koronavírus járvány miatt. 

 

Tanulófelügyeletet az utolsó 2 hétre a tanulók 40 %-a kért, az utána következő 2 

hétben már csak néhányan. (4-7 tanuló) 

 

Kapcsolattartás: 

 

 A tanév során 2 szülői értekezletet, és  fogadóórát tartottunk. 

 A szülőkkel az eddigieknél még szorosabb kapcsolattartás alakult 

ki: a digitális oktatás alkalmával zárt csoportokat hoztunk létre a  

Facebookon. Messengeren, emailben, videochaten, a Krétán keresz-

tül folyamatosan kapcsolatban voltunk a szülőkkel. 

 A védőnővel, a községi művelődés-szervezővel, a körzeti megbízot-

tal rendszeres és jó a kapcsolat. 

 A hitoktató és az etikát tanító pedagógus támogatják egymás mun-

káját. 

 Az önkormányzattal napi kapcsolatot tartunk fenn, általa szervez-

zük az iskolai karbantartási munkákat. (közmunkások) 

de nagyon nagy segítség volt számunkra , hogy a Tankerület is biz-

tosított számunkra karbantartókat.  
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 Az önkormányzat pályázati támogatással felújíttatta az iskola udva-
rát. 

 A szociális segítő nálunk játékfoglalkozásokat tart, mert szeren-
csére nem találkozik nálunk gyermekvédelmis faladatokkal. 

 

Beszerzés, felújítás: 

 

 A nyári szünet legvégén, illetve az őszi szünetben került sor 3 tante-

rem festésére, 2 terem mennyezetének javítására.   

 Minden tanterembe, illetve szükséges helyre, sikerült függönyt rak-

nunk. 

 Szekeres Erzsébet  által minden ablakba virág került, valamint az ő 

koordinálásával fűszernövényeket termesztettünk az iskolakertben, 

amit az évzáró után a gyerekek kis zacskóban hazavihettek. 

 A művészetis alkotásokkal tovább tudtuk dekorálni az iskolát. 

 A leendő első osztály falára hungarocell került, hogy a dekorálás ne 

rongálja meg a friss festést.  

 Atomerőműből –szülői közbenjárásra sikerült 5 használt asztali gépet 

és monitort beszerezni. Egy színes nyomtatót is kaptunk, amit még 

nem volt alkalom beüzemelni. Szülői támogatással kaptunk hozzá 

színes patront. 

 Az iskola területén vadonatúj játszótér és rekortán pálya épült az ön-

kormányzat pályázata által, és a balesetveszélyes udvar is új aszfaltot 

kapott.   

 

Tanulmányi eredmények: 

 

- Kitűnő tanulók száma: Összesen: 11 fő 

 

5. osztály: 3 tanuló 

6. osztály: 2 tanuló 

7. osztály: 2 tanuló 

8. osztály. 4 tanuló 

 

- Tanulmányi átlagok: 

 

 5.  6.  7. osztály 8. osztály 

KMF 3 4,83 4,66 4,79 

JMF 6 

MF  

 

Iskolai átlag: 4, 76 
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 5. oszt. 6. oszt. 7. oszt. 8. oszt. 

Magatartás     

példás 6 fő 5 fő 6 fő 6 fő 

jó 3 fő 2 fő 2 fő 4 fő 

változó - 1 fő - - 

     

Szorgalom     

példás 6 fő 6 fő 6 fő 6 fő 

jó 3 fő 2 fő 2 fő 3 fő 

változó - - - 1 fő 

     

 

 

Versenyeredmények: 

 

- Böngész országos levelezős tanulmányi versenyen  

5 tanuló ért el kiváló eredményt:  
1. hely, 1 tanuló 
2. hely 2 tanuló 

A többiek 4-6 helyezést értek el 

- A Faschion Dance országos versenyen első helyezés: 1 tanuló 

- Judozásban megyei versenyeken 1. helyezés 

- Országos rajzpályázatra küldtünk rajzokat, sajnos nem jött vissza érté-

kelés 

 

Hiányzások: 

Mulasztott órák száma:   1.o. 282 óra 56 nap     6 nap/tan. 

     2.o. 386 óra 77 nap    10 nap/tan. 

     3.o. 324 óra 65 nap      8 nap/tan. 

     4.o. 328 óra 65 nap     6,5nap/tan. 

 

    

Sióagárd, 2020. június 25. 

 

Fejős Lászlóné 

    

  tagint. vez. 



Szekszárdi Garay János Általános Iskola és 
Alapfokú Művészeti Iskola 

 
Szekszárd, Zrínyi u 78. Tel.: 74/511-450  Fax.:74/512-085 

email: igazgato@altisk2-szekszard.sulinet.hu 

 

 

 
Beszámoló 
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3. Felső tagozat - reál munkaközösség 

4. Felső tagozat -szabadidő-sport munkaközösség 

5. Csoportos művészeti munkaközösség 

 

Zeneiskolai beszámoló 

6. Zeneismeret tanszak 

7. Fúvós tanszak 

8. Akkordikus-vonós tanszak 

9. Billentyűs tanszak 

 

Egyéb beszámolók: 

 

1. DÖK beszámoló 

2. Versenyeredmények 

3. Továbbképzési program 
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Alsós Közösségi Élet és Szabadidő                          Alsós Szakmai Munkaközösség 

Munkaközösség 
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A két munkaközösség közösen tervezte és valósította meg tanévi tevékenységét, hi-
szen a tanítók valamennyi területen egyaránt érintettek. 

 

ÁLTALÁNOS ÉRVÉNYŰ   
FŐ FELADATOK 

A MUNKAKÖZÖSSÉGEK TEVÉ-
KENYSÉGE 

1. Intézményi dokumentumok aktuali-
zálása 

 

 az SZMSZ módosításában (fegyelmi 
eljárások) vettek részt a kollégák. 

 Helyi tanterv elkészítése tantárgyan-
ként - munkacsoportokba szerve-
ződve, fő felelősök irányításával készí-
tettük el. 
 

2. Átmenetek támogatása 

 Óvoda – iskola 
 Augusztus végén, a már hagyomány-

nyá vált, Elsősök Gólyanapját tartottuk 
meg. Az iskolába jövő gyerekek és 
szüleik kötetlen formában, ismerked-
hettek a tanító nénikkel és egymással. 
Mindenki sikeresnek és hasznosnak 
ítélte a programot. 

 Novemberben első osztályos tanítvá-
nyaink óvónőit láttuk vendégül. A be-
mutató órák utáni beszélgetésen ta-
pasztalatainkat is megosztottuk egy-
mással. 
 

 Alsó – felső tagozat 
 5. osztályban tanítók értekezletén a 

volt tanító nénik tájékoztatást adtak 
felsős kollégáiknak a volt tanítványaik-
ról. 

 Sióagárd 
A 4. osztályos sióagárdi gyerekek óra-

látogatásokon ismerkedhettek leendő 

osztálytársaikkal. Bejárták az iskola 

épületét, szüleik tájékoztatást kaptak 

az intézményünkben folyó munkáról. 

 

3. A PR- tevékenységének összehan-
golása az általános iskola és a mű-
vészeti iskola népszerűsítése érdek-
ében 

 

 

 Az eredményes beiskolázás elősegí-
tése érdekében lebonyolítottuk a rég-
óta bevált és az újdonság erejével 
ható programjainkat is. 
 október: 

1.Tájékoztatást kaptak a nagycsopor-

tos óvodások szülei intézményünk ve-
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ÁLTALÁNOS ÉRVÉNYŰ   
FŐ FELADATOK 

A MUNKAKÖZÖSSÉGEK TEVÉ-
KENYSÉGE 

zetésétől az iskoláról és a képzési kí-

nálatról. Bemutatták a leendő tanító 

néniket is. 

2. Szülőktől, volt tanítványoktól kér-
tünk véleményt, visszajelzést az isko-
lánkban folyó munkáról – ezt ajánlá-
sok formájában tették meg. (honla-
punkon, szórólapokon lehet olvasni) 
- november: 

1. Nyílt nap – Bemutató órák a 4. évfo-

lyamon az óvodások  

szüleinek - láthatták leendő tanítójukat 
munka közben. 
2. A nyelvi munkaközösség által szer-
vezett Márton-napi programon is részt 
vettek, és aktívan közreműködtek a 4. 
osztályos kollégák. 
 december: 

„Kincses szigetek az iskolában” –évek 
óta kedvelt program az érdeklődők köré-
ben. Bejárható volt az épület, közben ki 
lehetett próbálni különböző iskolai tevé-
kenységeket. 
 január: 

Új programunk a „Hangoló” – nagyon 
népszerű, sikeres volt. A leendő elsős 
tanító nénik játékosan foglalkoztak az 
érdeklődő óvodásokkal. 
 február: 

Szintén sikeres új programunk volt a 
Télűző mulatság. (néptánc, jégtörés, 
tornatermi akadálypálya, fánkevés) 
 március: 

A járványügyi helyzetre való tekintettel 
a leendő tanító nénik bemutatkozó kis-
filmet készítettek, melynek nagy sikere 
és nézettsége volt. 

A beiratkozás számadatait látva, megál-
lapítható, hogy az utóbbi évek egyik leg-
sikeresebb, legeredményesebb beisko-
lázását tudhatjuk magunkénak. 

 
4. Az egyéni fejlesztés tudatosabb 

tervezése a mindennapi pedagó-

 

 Tantárgyi levelezős versenyben –Suli-
Hód – 4 tantárgyból 44 tanuló 62 fel-
adatlappal dolgozott tanítói segítség-
gel. (A legtöbben 1. és 2. helyezést ér-
tek el.) 
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ÁLTALÁNOS ÉRVÉNYŰ   
FŐ FELADATOK 

A MUNKAKÖZÖSSÉGEK TEVÉ-
KENYSÉGE 

giai tevékenységben, differenciá-
lás, tehetséggondozás, felzárkóz-
tató tevékenység 

 

 Tanítványaink folyamatosan részt vet-
tek és szép eredményeket értek el 
versmondó és rajzversenyeken, pályá-
zatokon. 
(„ÁLOMISKOLA” rajzpályázat, országos 

egyéb rajzpályázatok, Baka István Általá-

nos Iskola versmondó versenye, Weöres 

Sándor Versmondó Emlékverseny, Hollós 

László Természetismereti versmondó Ver-

seny, Zrínyi Ilona Matematika Verseny, 

nyelvÉSZ) 

Sajnos a kialakult járványügyi helyzet mi-

att, márciustól törölték a többi versenyt! 

(Kenguru Nemzetközi Matematika Ver-

seny, Pangea Tehetségkutató Matematika 

Verseny, nyelvÉSZ,…) 

 Óralátogatások januárban zajlottak. El-
mélyült szakmai beszélgetésekre ke-
rült sor, sok hasznos tanácsot kaptunk 
az óramegbeszélések alkalmával. 

 Októberben szakmai-délutánt szervez-
tünk: módszertani eszköztárunk frissí-
tése, gazdagítása érdekében – sok se-
gítséget kaptunk abban, hogy fejlesztő 
tevékenységeinket tudatosabban tud-
juk megtervezni pedagógiai munkánk 
során. (feladatok témák szerint, ötlet-
tár, játékgyűjtemény, fejlesztési tervek) 

  Előadó: Máténé Tóbi Sára gyógypeda-
gógus volt. 

 

 Mentorálás: igyekszünk segíteni új il-
letve gyakornok munkatársainknak a 
beilleszkedésben, hivatásuk kezdeti 
nehézségeinek leküzdésében – ötle-
tekkel, de legfőképpen tapasztalataink 
átadásával. A mindennapok zsúfoltsá-
gában nem könnyű feladat elegendő 
időt és energiát mozgósítani a tapasz-
talt kollégáknak. 
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ÁLTALÁNOS ÉRVÉNYŰ   
FŐ FELADATOK 

A MUNKAKÖZÖSSÉGEK TEVÉ-
KENYSÉGE 

5. A szülők együttműködési készségé-
nek kiaknázása 

 Az év során (több alkalommal) szü-
lők és pedagógusok összefogásá-
nak eredményeként megújultak a fo-
lyosók, lépcsők, osztálytermek. A 
társadalmi munkák jó hangulatban 
zajlottak. 

6. ÖKOISKOLA kialakítása, a pályázat 
megvalósítása 

 Aktívan részt vettünk az ÖKOIS-
KOLA munkatervének megvalósítá-
sában. (lsd. ÖKO beszámoló) pl.: 
Kézmosás Világnapja, mobil gyűjtés, 
jótékonysági gyűjtés kutyamenhely 
számára, ÖKO karácsonyfa, terem-
dekoráció készítése osztályonként, 
autómentes világnap… 
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A KORÁBBI ÉVEKBEN BEVÁLT, 
HAGYOMÁNYNAK TEKINT-

HETŐ FELADATOK 

A MUNKAKÖZÖSSÉGEK TEVÉ-
KENYSÉGE 

Változatos lehetőségek biztosí-
tása a szabadidő tartalmas eltöl-
tésére 

 

 
 Őszi kirándulás a Bati Keresztnél, „Új” 

Kilátónál – gyalogtúra, játékos sorver-
senyek, gyönyörködés a kilátásban – 
jellemezte a napunkat. 
 

 Októberben több osztályunk is eljutott 
a Nemzetközi Elsőfilmes Animációs 
Fesztivál filmjeinek megtekintésére a 
Városi Gyermekkönyvtárba. 

 

 Idén is igénybe vettük a Városi Gyer-
mekkönyvtár által kínált foglalkozási 
lehetőségeket. 

 

 Több osztályunk járt a Wosinsky Mór 
Megyei Múzeumban és a Vármegye-
házán (Varródoboz) kézműves foglal-
kozásokon (fakanálbábot, bieder kala-
pot, huszár csákót készítettek). 

 

 A Babits Mihály Művelődési Házban 
nagysikerű előadáson vettek részt 
(ténylegesen a színpadon) és hallgat-
ták az alsó tagozatos diákjaink a 
Csurgó zenekar Karácsonyi koncertjét. 

 

 Egy osztályunk részt vett a Nagy 
Sportágválasztó rendezvényén. 
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A TANÉV ELEJÉN TERVEZETT EGYÉB PROGRAMOK  

 Augusztus:  

Jól sikerült Családi nap volt a 4.a osztályban, izgalmas Kincskereső játékkal 
fűszerezve. Ismerkedési kirándulást szerveztek tanítóváltás miatt. 
 

 Szeptember:  
Színvonalas műsort állítottak össze a kollégák a tanévnyitó ünnepélyre. 
 
A szüreti felvonuláson hagyományosan szép létszámmal vettek részt az alsós 
tanulócsoportok, öltözékükkel jelezve, hogy intézményünk idén ünnepeli fenn-
állásának 50. évfordulóját. 
 
Iskolánk fennállásának 50. évfordulóját ünnepeltük látványos, magas színvo-
nalú rendezvényekkel, melyekbe minden alsós osztály tevékenyen bekapcso-
lódott. 
 
A Népmese Világnapján meseolvasással kezdte és zárta a napot minden osz-
tály. A gyerekek szívesen, figyelmesen hallgatták a népmeséket. 
 
Első évfolyamon a DIFFER-mérést az osztályfőnökök végezték el. 
 

 Október:  

A Zene Világnapját szintén megünnepeltük reggeli és délutáni vidám éneklés-
sel, furulyázással. 
 
Megemlékezett minden tanulócsoport az aradi vértanúkról és okt. 23-áról is. 
 
A kollégák kigyűjtötték környezetismeret tantárgyhoz a minimum követelménye-
ket. Feladatunk még: a 3.-4. osztályos rész konkrétabb megfogalmazása. 
 
A Kézmosás Világnapja alkalmából egy hetes egészségnevelésről szóló prog-
ramsorozatot szerveztünk az alsó tagozatos tanulóknak az iskolai védőnőnk 
bevonásával. Foglalkozásain bemutatta a helyes kézmosás technikáját, beszél-
gettek a gyerekekkel fogápolásról, egészséges táplálkozásról, balesetmegelő-
zésről, elsősegélynyújtásról. Sok érdekes kísérletet végeztek, a diákok végig 
cselekvő részvevői voltak az óráknak. 

 November:  
A Pályaorientációs projektnapon 8 különböző szakma, foglalkozás képviselői 
mutatták be munkájukat, annak szépségeit. 
 

Tanítványaink szülei idén is örömmel fogadták és szép számmal vettek részt a 
nyílt napokon. 
 

 December:  
A gyerekek nagy örömére minden osztályhoz – rendhagyó módon – eljött lo-
vaskocsin a Mikulás. Dalokkal, versekkel köszöntöttük. Elhozta a Diákönkor-
mányzat, szülők-tanító nénik apró meglepetéseit, csomagjait. 
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Adventi teadélutánok zajlottak osztálykeretben, volt ahol karácsonyi művelt-
ségi-ügyességi vetélkedőt rendeztek. Többen az iskolai tankonyhán mézeska-
lácsot sütöttek. 
 
A karácsonyi projektnapon a gyerekek ötletes ajándéktárgyakat kínáltak a vá-
sári forgatagban. Közös nagy iskolai ünnepélyen köszöntöttük a karácsonyt. 
Sok alsós kisdiák vehetett át igazgatói, osztályfőnöki dicséretet. A nap további 
programját minden osztályban a tanító nénik szervezték. 
 

 Január:  
„Hangoló” – lsd. előrébb. Nagyon sikeres volt! 
(Leendő elsős tanító nénik játékos foglalkozása óvodásoknak.) 
 

 Február:  
Szülők-Nevelők bálja – nagyszerű lehetőség volt, hogy a szülőkkel kötetlenebb 

formában is kapcsolatot teremtsünk. Köszönet azon kollégáknak, akik vállalták, 

hogy egy táncos produkcióval színesítik a bál hangulatát. 

 

Farsangi projekt megvalósítása - A farsangot ebben a tanévben is projektnappal 

köszöntöttük. A reggeli és a délutáni közös tánc és játék keretbe foglalta azokat 

a programokat, amelyeket a tanítók saját osztályaiknak terveztek. Nagy izgal-

makat okozott gyermekeink körében a tombolasorsolás, zsákbamacska hú-

zása. 

 

 Március:  
Az Oktatási Hivatal MaTalent5 matematikai tehetségazonosító online mérésén 

vettek részt a 4. évfolyam diákjai. 

Március 15. ünnepély – már osztálykeretben zajlottak, mert a vírus terjedése 

miatt az iskolai ünnepséget nem tudtuk megtartani. Video felvételen nézhettük 

meg a felsős gyerekek igen színvonalas műsorát. 

 

 Március 16-ától a digitális tanrend lépett érvénybe. Sajnos a versenyek, a kü-
lönböző tervezett programjaink elmaradtak és egy teljesen új helyzettel kellett 
megbirkóznunk! 
Videofilmek készültek: 

-sikeres beiskolázás érdekében 

-gyermeknapi köszöntésre – a teljes tantestület részvételével! 

 

TAPASZTALATAINK A DIGITÁLIS OKTATÁSRÓL: 
 

1.évfolyam: 
Együttműködő szülők, a családok digitális eszközökkel rendelkeznek. 
Online órákon (fél-fél osztállyal, egyéni felzárkóztatás szükség szerint) aktív részvétel. 
(messenger, zoom, facebook,…) 
Fejlődés a digitális eszközök használatában: pedagógus, tanulók egyaránt. 
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Játékos feladatok kitalálása, saját szerkesztése – időigényes. 
Nehézséget okozott az, hogy néhány szülőt többször is figyelmeztetni kellett, hogy 
küldje el az elkészített feladatokat. Ezért segítség képpen: a Krétában és az osztály 
csoportjában is feltöltötték a feladatokat több formátumban is azért, hogy biztosan min-
den szülő hozzáférjen és sikeresen meg tudják nyitni az elkészítendő feladatokat. 
Összességében: pár hét után azért hozzá lehetett szokni ehhez a helyzethez, de rend-
kívül hiányzott mindenkinek az, hogy a saját osztályában lehessen és taníthasson. 
 

2.évfolyam: 
- Kapcsolattartás: Kréta, telefon, email, Messenger (üzenet, hanghívás, video chat). 
Igény szerint egyéni segítségnyújtás. Minden gyermeket sikerült elérni, kiváló együtt-
működés szülőkkel (nagyon igyekeztek), és az évfolyam tanítói között (mi is segítettük 
egymást). 
- Főleg ismétlés, gyakorlás (meglévő ismeretek szinten tartása), kevés új anyag. 
- Internetes tanítói csoportokból sok új ötlet, You Tube oktató videók felhasználása. 
Nehézségek: 
- Hiányzott a személyes kontaktus, az azonnali visszajelzés a gyerekek részéről. 
- Folyamatos gondolkodás: Vajon melyik család mivel küzd? Mennyire terhelhetőek? 
- Nehéz objektív értékelés, osztályozás! 
„Szeretnénk újra iskolában, naponta gyerekeket tanítani!” 
 

3.évfolyam: 
Nehézkesen indult. Több fórumon is küldték és kapták a feladatokat (email, messen-
ger, facebook csoport, telefon, nyomtatás). Online órát nem tartottak, de minden új 
tananyaghoz videót és részletes leírást küldtek. Csak annyi feladatot adtak egy hétre, 
amivel gyakorolhatták az új ismereteket. Volt, aki még a szorgalmi feladatot is túltelje-
sítette, de a legtöbben csak a kötelező feladatokat végezték el. Az egyértelmű volt, 
hogy azok a gyerekek tudtak eredményesen dolgozni, akik mögött ott állt a szülő. Szü-
lővel való személyes beszélgetés során az szűrhető le, hogy még azoknak is nehéz 
volt, akik otthon voltak és "csak" a háztartás vezetése volt a feladata egy! iskoláskorú 
gyermek mellett. Úgy tűnik, hogy bármelyik korosztályról van szó, szinte mindenkinek 
szüksége volt szülői segítségre. Ebből azért következik az, hogy a gyerekek önálló-
ságra nevelését valószínűleg jól segítette, hiszen a szülő nem tudott mindig jelen lenni. 
 

Bizonytalanság, vajon jól segítjük a családokat? 

Pozitívumként élték meg a pedagógusok, hogy a kényszerhelyzet miatt sikerült kibő-

víteniük az internetes/számítógépen feladatalkotással kapcsolatos ismereteiket. 

A legnagyobb hátránynak azt tekintették, hogy nem kaphattak igazi, reális visszaiga-

zolást a tanulás eredményességéről személyes kontakt hiányában. Illetve azok az ed-

dig rögzült szokások, szabályok, melyek a tanórákon és eleve az iskolában fontosak, 

nem tudtak érvényesülni az otthoni tanulás során. 
 

4.évfolyam: 
A tananyagok összeállításánál fontosnak találták, hogy a feladatokat a gyerekek önál-
lóan el tudják készíteni, a lehető legkevesebb szülői segítséggel. Igyekeztek változatos 
feladatokat kitalálni a gyerekeknek, hogy oldják a karantén okozta feszültséget. A ta-
nulók rendelkezésére álltak, bátran hívhatták őket. Általában elmondható, hogy a gye-
rekektől igényes munkák érkeztek. Jó volt látni az igyekezetüket, szorgalmukat, mely 
felerősödött az önálló feladatokkal. 
Probléma egy tanulónál jelentkezett (4.a), az iskola számára számítógépet biztosított, 
így hamar megoldódott ez is. 
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Összességében sok jó tapasztalatot gyűjtöttek ebben az időszakban, szakmailag bi-
zonyosan fejlődtek a digitális technikák használata területén. A szülők és a gyerekek 
pozitív hozzáállása motiválta munkájukat. A gyerekekkel való személyes kontaktus 
azonban pótolhatatlan volt. 
 
 
Utóirat: 

Nekünk, tanító néniknek nagyon hiányoztak a gyerekek! Nehéz pó-
tolni a személyes kapcsolatot bármilyen online felületen! 
 
 
A TANÉV ELEJÉN NEM TERVEZETT, DE MEGVALÓSULT PROGRA-

MOK 
 
 

 Több osztályközösség szervezett kirándulást: pl.: elsősök Bátaszékre,  
a negyedikesek Palánkra - mézeskalácssütés a Csapó Dániel Szakközépisko-
lában. 
 

 A Tolna Megyei Illyés Gyula Könyvtár Gyermekkönyvtárában író-olvasó találko-
zón vehetett részt a 2.a osztály, Vadadi Adriennel ismerkedtek meg. 
 

 A 3.b osztály több alkalommal adott műsort: a katolikus plébánia szervezésében 

a Béla téren – Missiós nap – verset mondott: Kovács Panna. 

A véradó állomás felkérésére adtak verses-énekes előadást a Merops étterem-

ben. 

Saját szüleiknek karácsonyi műsort. 

 

 A Kenyér ünnepén a 4.a-sok – Találkozás Böjte Csabával! 
 

 A 4.b-sek voltak a Láthatatlan kiállításon- Babits Műv. Ház 

          Okoskocka átadáson – I. Béla Gimnázium 
Pál utcai fiúk interaktív vándorkiállításon - a városi Gyermekkönyvtárban 
 

 Babits Versünnepen – verset szavalt: Szabó Stefánia, Takács Barbara, Ruppert 
Kristóf 
 

 Volt tanítványunk (Csótár Noémi) figyelte meg (csendes szemlélőként) a 2.a 
osztály egy napját – gimnáziumában kapott szempontok alapján, pályaorientá-
ciós szemszögből. 
 

 Két tanítónk részt vett a Budapesten szervezett Sakkpalota továbbképzésen. 
 

 Belső továbbképzésen vettünk részt: Keserű Krisztina kollégánk mutatta be a -
Kahoott nevű interaktív játék használata és tanórai alkalmazásának lehetőségei 
táblagépeken- című előadását. 
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 Lenyűgöző és egyben megrendítő előadásban volt részünk: Az ADHD történe-
tét hallgatva. Nagyon sokunkat elgondolkodásra, további szakmai beszélgeté-
sekre inspiráltak a hallottak. 

 Böröcz Anita a bázisintézményi programok keretében bemutató foglalkozást és 
szakmai konzultációt vezetett „Az énkép, önismeret fejlesztése Herczeg Ágnes 
lapbook módszerével – Alul teljesítő tehetségek gondozása –, bevonás a ver-
senyek világába” címmel. 
 

 A Lázár Ervin Program lehetőséget biztosított a harmadik évfolyam számára egy pécsi 

színházlátogatásra. (Pécsi Nemzeti Színház – Panthera – A hógömb fogságában című 

előadást tekintették meg.) 

A negyedik évfolyam februárban volt színházlátogatáson. Vivát Bacchus előadást lát-

ták, melyen nagyszerűen érezték magukat, színvonalas műsornak ítélték. 

 

 4.a: fogalmazásokból, programokról „kisfilmek” készítése. 
 

 A Magyar Kultúra Napja alkalmából az 1.a osztály tanítója meglepetés vendé-
geket szervezett a gyerekeknek, akik színvonalas műsorral készültek a kis el-
sősök számára. Hasonló program volt a 3.b osztályban is. 

 
 A Pedagógiai Szakszolgálatok által szervezett „Autizmussal élő gyermekek a 

köznevelési intézményekben” című előadáson két kollégánk vett részt. 
 

 3.a: Védőnői foglalkozás: Nemi érés témában. Az idei tanévben nagyon sok 
segítséget kaptunk az iskolai védőnőtől, rendkívül színvonalas, érdekes előadá-
sokat tartott a gyerekeknek. Bármikor számíthattunk rá. 

 
 3.b-4.b Energiatakarékossági vetélkedő: Márciusban energiatakarékossági ve-

télkedőt tartottak, illetve társasjátékkal játszottak az osztályokban. Az E.ON 
EnergiaKaland nagyszabású tanulási programja és a Tigáz takarékos társasjá-
téka segítségével igyekeztek megalapozni az energiatudatosság kialakítását és 
az energiával kapcsolatos tudás bővítését tanulóinknál. A játékot nagyon élvez-
ték a gyerekek, hiszen jó hangulatban, szórakoztató formában tanultak az ener-
giáról, az energiatakarékosságról. A játék során kiderült, hogy nagyon sok gyer-
mek jelentős tudással rendelkezik ebben a témában. 

 
 2.a osztályban a Vadállatok világnapja alkalmából, Dombi Imre a Duna-Dráva 

Nemzeti Park természetvédelmi őre, denevérgyűrűző szakembere, tartott elő-
adást a denevérekről. A gyerekeket lenyűgözte előadásával, érdeklődve hall-
gatták, beszélgettek vele. 
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Egyéb tevékenységeink: 

-Napi munkájuk mellett, igen nagy leterheltséget rótt a tanító nénikre az egyéni tan-

rendes gyermekek felkészítése, a velük való külön foglalkozás. 

-Két kolléganőnk önértékelési folyamata zárult le: 

Értékelt pedagógusok: Hefner Edit, Borbély Erika 

Értékelők: Környeiné Németh Beáta, Bodroginé Czvenk Klára 

-Sikerrel zárult Böröcz Anita pedagógus minősítési eljárása, Pedagógus II. kategóri-

ába sorolása. 

-Egy végzős főiskolai hallgató teljesítette nálunk 8 hetes külső szakmai gyakorlatát. 
Záró tanítását is iskolánk segítségével végezte, köszönet a mentoroknak. 
 
-A sikeres beiskolázás után, júniusban az elsős tanító nénik megkezdték már a mun-
kájukat: együttműködnek, fejlesztik tudásukat Asztalosné Marosi Mariann gyógypeda-
gógus segítségével, első szülői értekezleteket tartanak. 
 
-Nagy meglepetésként ért bennünket, hogy 50.000,-Ft/osztály értékben igényelhet-

tünk játékokat tanulócsoportjainknak! Köszönjük! 

-Decemberben, karácsonyi áhitat keretében, búcsúztattuk nyugdíjba vonuló kedves 

kollégánkat, Tekucsov Ilonát. 

Tapasztalatok, kérések: 

- A decemberi fogadóórának nem sok értelmét látjuk, nagyon kevés szülő 
érdeklődött. 

 

- Nyílt napokat két hetes időszakra beosztani, így optimálisabb lesz a peda-
gógusok leterheltsége. 

 

- A digitális oktatás tapasztalatai alapján, további felkészülés/felkészítés az 
esetleges ilyen jellegű helyzetekre. Egységes iskolai platform kialakítása. 

 

 
A kollégák kitartó, lelkiismeretes munkájáért köszönet, to-
vábbi sok sikert, energiát, jó egészséget kívánunk! 
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EREDMÉNYEK/SIKEREK 
 

2.a: „ÁLOMISKOLA” rajzpályázat  3.helyezés  Kosztolányi Enikő 
                                                                          Ruppert Hanna 
       Felkészítő: Környeiné Németh Beáta 
 
 
2.b: Tatu magazin októberi rajzpályázata  III. díj 
        „Ivan Andrejevics Krilov meséi” c. rajzpályázat kiemelkedő eredményt ért el, dí-
jazott lett 
         Humánszolgáltató Központ rajzpályázata „Téli álomvilág” II. helyezés 
         Lehőcz Bíborka 
         Felkészítő: Lehőcz Daniella 
 
Az én falum/Az én városom címmel különdíjat nyert  Lehőcz Bíborka 
Felkészítő: a művészeti iskola tanára, Kapots Ildikó 
 
 
3.b: Weöres Sándor Versmondó Emlékverseny Várdomb: 

       Cseh Zsófia – bronzminősítés 

       Zemán Bianka – ezüstminősítés 

       Felkészítő: Hefner Edit 
 
 
4.a: Baka István Versmondó Verseny:  I. helyezés  Ruppert Kristóf 
       Felkészítő: Borsiczkyné Kaponya Kitti 
 
 
4.b: Weöres Sándor Versmondó Emlékverseny Várdomb: 
       Horváth Alexa - bronzminősítés 
       Kiss Loretta Norina - bronzminősítés 
       Murányi Gergő - bronzminősítés 
       Felkészítő: Böröcz Anita 
 
 
4.a: Hollós László Természetismereti Versmondó Verseny:  

Ruppert Kristóf különdíj 
           Felkészítő: Borsiczkyné Kaponya Kitti 
 
SULI-Hód országos levelezős verseny: 
44 alsós tanuló vett részt. 2-3-4. évfolyam képviseltette magát. 
Tantárgyak: magyar nyelv, magyar irodalom, matematika, környezetismeret. 
A versenyt, a járványügyi helyzet miatt, három forduló után lezárták. 
Az oklevelek, jutalomkönyvek szeptemberben érkeznek. 
 
31 I. helyezésünk volt! 
A felkészítő kollégák szabadidejükben segítették a tanulók munkáját, köszönet! 
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A humán és művészeti munkaközösség beszámolója 
a 2019/20 – as tanévre 
 
 
 
A tanév elején összeállított feladatainkat elsősorban az első félévben tudtuk megvaló-
sítani, a 2. félévben a járványügyi helyzet miatt kevés lehetőség adódott erre. 
 
Személyi változások történtek a munkaközösségben. A tanév elején Nagy Béla nyug-
díjba vonulása után Hegedűs Emőke kapcsolódott be az iskolai magyartanításba. An-
gol nyelvből a megemelkedett óraszám miatt óraadóra volt szükség, melyet Endrődi 
Noémi látott el. Kapots Ildikó Kovács Anna távozása után vette át néhány osztály rajz-
tanítását. 
 
Dokumentáció témában a tanév elején a taneszközökben változás történt. Angol 
nyelvből az eddig használt tankönyvek lekerültek a tankönyvlistáról, ezért új tankönyv-
családból kellett tanítani e tárgyat oktató kollegáknak. Nehézség adódott a tanári pél-
dányok és segédanyagok beszerzésében. Német nyelvből megjelent az 1-2. osztály-
ban használt tankönyvcsalád 3. kötete, így ott is váltottunk tankönyvet a 3. évfolyamon 
a korábbihoz képest. 
A második félévben átdolgoztuk a helyi tanterveinket az új kerttantervnek megfelelően. 
Ebben a tantárgyakhoz kapcsolódva külön munkacsoportok dolgoztak. Először digitá-
lis módon tevékenykedtünk, a végén már lehetőség adódott személyes találkozásokra 
is, ahol könnyebben és gyorsabban haladt az egyeztetés. 
 
A különböző versenyeken való részvétel és eredményes szereplés minden évben fő 
célkitűzésünk. Igyekeztünk az ezeken szereplő tanulóinkat legjobb tudásunknak meg-
felelően felkészíteni az ezeken történő megmérettetésre. Az első félévben főleg ma-
gyar és történelem tantárgyakhoz kapcsolódtak a versenyek, melyeken szép eredmé-
nyeket sikerült elérni diákjainknak. A nyelvekhez kapcsolódó versenyek általában a 2. 
félévre koncentrálódtak. Sajnos ezek elmaradtak a rendkívüli helyzet miatt. Ilyenek a 
városi angol nyelvi verseny, a szekszárdi iskolák által meghirdetett versenyek, az is-
kolánk által szervezett angol versmondó találkozó, az országos német vers-és próza-
mondó verseny, Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium német levelező versenyének 
döntője. A 3. évfolyamból 11 fő vett volna részt rajta. 3.b osztály : Cseh Zsófia, Nagy 
Laura, Szebeni Kamilla, Gyenes Kristóf, Gyenes Szilárd, Novák Péter; 3.a : Deák Fru-
zsina, Doszkocs Luca, Doszkocs Bence, Takács Eliza, Simon Gergő. Felkészítők: Ka-
iser Erzsébet, Dr. Karsainé Karáth Imelda. Történelem tantárgy vonatkozásában a 
Hegyhát levelező versenynek ugyancsak a döntője maradt el, ahol a 7. évfolyamosok 
csapata maradt le erről. A döntőig a 6. helyen álltak. Csapattagok: Borsiczky Iván, 
Gyányi Zsombor, Felszegi Kamilla. A versenyre Kovács Viktor készítette fel a tanuló-
kat. 

 

 
Első féléves eredmények: 
Magyar: 

1. Horváth Boglárka 5. o: Paks „Ki mit tud?” – bronz minősítés 

Weöres Sándor versmondó verseny (Várdomb - Alsónána): arany minősítés 
Felkészítő: Tóth Kitti 
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2. Dávid Marcell 7. o.: Baka István versmondó verseny – 2. helyezés 

Weöres Sándor versmondó verseny (Várdomb- Alsónána) – ezüst minősí-

tés 

 

3. Kovács Kinga 7. o: Weöres Sándor versmondó verseny (Várdomb- Alsó-

nána) – ezüst minősítés 

Mindkét tanuló felkészítője: Radányi- Péri Györgyi 

 

Második félév: 
A Hollós László Tolna Megyei Természetismereti Versmondó Versenyen a hato-
dikos 
szavaló, Varga-Ambrus Sebestyén vett részt. 
A Simonyi Zsigmond Kárpát-medencei helyesírási verseny indulói: 
5. o.: Lehőcz Bulcsú, Pető Levente 
6. o.: Acsádi Bence, Istlstekker Boglárka, Novák Eszter 
Továbbjutott a megyei fordulóra: Lehőcz Bulcsú. Ez azonban elmaradt a járvány 
miatt. 

 

Történelem: 
1. Szekszárd helytörténeti verseny (augusztus) 2. helyezés 

Csapattagok: Barna Tamás, Kiss Bendegúz, Lengyel Zsombor 

 

2. A Horthy- korszak hétköznapjai (december) 1. helyezés 

Csapattagok: Barna Tamás, Kiss Bendegúz, Lengyel Zsombor 

Mindkét versenyre felkészítő: Gerőfi Péter 

 

 
Angol nyelv: 

A bátaszéki gimnázium Géza tusa levelező versenyen megyei 1. helyezett 

lett Pintér- Baranyi Péter 8. o. tanuló. 

Felkészítő: Dr. Varga Ildikó. 

 

A tudásbajnokság levelező verseny az első félévben kezdődött, a 2. félévben a járvány 
után online folytatódott. 4 tanuló folytatta az ősszel megkezdett munkát. Ők részt vet-
tek a területi és országos döntő írásbeli fordulóján is. Szép eredményeket értek el. 
Szeptemberben fogják megkapni az okleveleket. 

 

Tudásbajnokság angol nyelvi levelező verseny arany minősítés: 

Schaller Máté 6. b, Busi Panna 6.b, Dávid Marcell 7. a, Schneidler Zita 7. b és 
Piszer Barna 8. b. Felkészítő: Keserű Krisztina 

 

Német nyelv: 

A bátaszéki gimnázium levelező versenyén a 7. b - ből 2 fő, a 8. a-ból 3 fő vett 

részt. Ez a verseny január végén a döntővel zárult, ahol minannyian szépen 

megállták a helyüket. 
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Német nyelvből nyelvvizsga felkészítőt tartott a 8. évfolyamosok számára Kaiser Er-
zsébet. 3 fő készült rendszeresen a DSD nyelvvizsga letételére. Januárban megoldot-
ták a „Pilotprüfung”-ot, márciusban sikeresen letették a nyelvvizsgát, de a pontos ered-
mények még mindig nem érkeztek meg. 
 
A rendkívüli helyzetig angol nyelvi szakkör működött 7-8. osztályosok számára Ke-
serű Krisztina vezetésével. 
 
A bármely okokból lemaradt tanulókat - munkaközösségünkben fellelhető minden tan-
tárgyból- korrepetálások alkalmával zárkóztattuk fel. Időpontjait tanár – diák szemé-
lyes megbeszélése alapján határoztuk meg. Ez ugyancsak a járványig felölelő idő-
szakra vonatkozott. 
 
Az utolsó hónapok a belső angol és német nyelvi vizsgára való készüléssel teltek volna 
nyolcadik osztályban, de ezt is felülírta a digitális oktatás, ezért ismétlő, rendszerező 
és főként gyakorló feladatok kiadásával és megoldásával igyekeztek nyelvet tanító kol-
legák a tanulók megszerzett tudását szinten tartani. 
A belső nyelvi vizsgák és történelem vizsga is a rendkívüli helyzet miatt elmaradt. 
 
A hagyományosnak mondható rendezvények mellett a tanév elején kiemelkedő 
fontosságú volt az iskola 5o. évfordulójának megünneplése. Ezen rendezvényen 
munkaközösségünk angol- német nyelvi, énekkari produkcióval képviseltette magát. 
Ugyancsak nem sokkal a tanév kezdése előtt részt vettünk a városi szüreti felvonulá-
son. Az alsó tagozatos német nemzetiségi nyelvet tanulók népviseleti ruhába öltöztek 
be erre az alkalomra. 
Az általunk szervezett hagyományos rendezvényeket az őszi időszakban rendeztük 
meg. Ezek a következők: Haloween–party, Márton–napi alkotói pályázat nagycso-
portos óvódások számára. Mindegyik rendezvény a jellegéből adódóan, annak meg-
felelő hangulatban zajlott le. 
A partyn sikert arattak a színes programok, versenyek. A pályázaton a németet tanító 
és nem tanító óvodák is részt vettek (Wosinsky, Kadarka, Kertváros, Perczel). A kiál-
lításmegnyitóra a csoportok teljes létszámban eljöttek. Szülők is voltak jelen, mely 
nagy örömünkre szolgált. Az ünnepi műsort az 1. és 4. osztály németes csoportja adta. 
Ennek színvonalát emelte az iskolai kórus fellépése. 
A munkaközösséget érintő legnagyobb rendezvény a karácsonyi műsor volt. Az idei 
tanévben december 19-én került rá sor. Az 5.a és az 5.b osztály tanulóinak koordi-
nálásával Hegedűs Emőke állította össze és tanította be a műsort. Ennek a produkci-
ónak az egyik fő szereplője volt az iskolai énekkar is. Magas színvonalú, ünnepélyes, 
emelkedett hangulatú rendezvény volt. A rendhagyó módon megtartott március 15-
i műsorban is szerepelt az énekkar több műsorszámmal, melyet az iskola tanulói fel-
vételről láthattak. Ezen kívül a kórus vezetésével októberben a zenei világnap alkal-
mából a felső tagozatban közös éneklésre került sor. 
 
A városi intézményekkel változatlanul jó kapcsolatokat ápolunk. Tanulóinkat ki-
vittük az iskola falain kívülre új ismeretek elsajátítására, elmélyítésére. 
Magyar nyelv tanításához kapcsolódva az 5. évfolyamosok a Pál utcai fiúk interaktív 
kiállítást nézték meg a tanulók januárban, a gyermekkönyvtárban Hegedűs Emőke ve-
zetésével. 
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Német nyelvhez kapcsolódva ősszel az alsó tagozatból múzeumban voltunk német 
nyelvi foglalkozáson, valamint decemberben tanulmányi sétán a karácsonyi vásárban, 
ahol megnéztük a Betlehemet is. Mindkét kimozdulásnak célja népismereti információ 
elmélyítése volt. 
(Dr. Karsainé Karáth Imelda). A 2. félévre tervezett múzeumi német órák és kézműves 
foglalkozások, valamint a Deutsche Bühné-be szervezett színházlátogatás alsó tago-
zatos diákok számára ugyancsak a kialakult iskola bezárási helyzet miatt elmaradt. Ez 
okból kifolyólag kellett lemondani történelemhez kapcsolódva budapesti múzeumláto-
gatásról is. 
A felső tagozatos diákok Goethe moziban, filmvetítésen voltak Nagyné Györe Erzsébet 
vezetésével, ősszel. Ennek a tavaszi folytatása a járványügyi helyzet miatt nem került 
megrendezésre. Kaiser Erzsébet a téli időszak elején néhány tanulóval színházi főpró-
bát tekintett meg a német színházban. 
 
Az alsó tagozatos beiskolázási programokon nyelvi vonatkozásban is részt vet-
tünk. Bemutató órát tartottunk a jövendőbeli elsősök szüleinek. (Dr. Varga Ildikó és Dr. 
Karsainé Karáth Imelda), karácsonyváró foglalkozást szülőknek-gyermekeknek együt-
tesen decemberben. (Dr. Varga Ildikó, Dr. Karsainé Karáth Imelda). Magyar nyelvet 
érintve „ A könyvek birodalma” mottóval Hegedűs Emőke is bekapcsolódott e temati-
kus nap foglalkozási kínálatába. 
Angol és német nyelvből ugyancsak bemutató órát tartottunk novemberen 25- 29 tartó 
héten saját tanítványaink szüleinek. 
 
Gergity Nikolett iskolai tanítási gyakorlaton volt a 2. félévben február elejétől intéz-
ményünkben. A 8 hét lecsökkent ugyancsak a járvány miatt. Csak 1. és 2. osztályban 
volt lehetősége tanítani német nemzetiségi csoportban. A kialakult helyzet miatt vizs-
gatanítását digitálisan intézményünkben teljesítette a 4. évfolyam német nemzetiségi 
nyelvet tanulók csoportjában. 
 
Rajz tantárggyal kapcsolatban a tapasztalatunk az, hogy Ildikó gördülékenyen vette át 
a munkát Annától. Rengeteg pályázat jelent meg, melyet megosztott a tanulókkal. Mi-
vel a gyerekek nagyon leterheltek, így ritkán volt lehetőség munkákat küldeni a pályá-
zatokra. A járvány előtt megegyeztek a diákok Ildikóval abban, hogy gyermekmunkák-
ból mindig kerüljön ki válogatás, mivel ennek pozitív hatása lenne. 
 
A második félévben előállt új helyzettel, a digitális tanítás-tanulással kapcsolatban 
számos tapasztalatot szereztünk. Iskolai megállapodásnak megfelelően átírtuk a tan-
meneteinket és a tanultak gyakorlására, szókincsfejlesztésre helyeztük a hangsúlyt 
nyelvi vonatkozásban. A főbb nyelvtani anyagokat szeptemberben vesszük majd át 
mindkét nyelvből. A digitális oktatás során sok új módszert, programot és oldalt ismer-
tünk meg, melyet a hagyományos oktatáshoz visszatérve is biztosan tudunk és fogunk 
is alkalmazni a tanóráinkon. A visszajelzések alapján az alsósoknak és a felsősöknek 
tetszett, és érdekesnek találták az új stílusú tanítást, kedvvel oldották meg a feladato-
kat. Sok tanuló véleménye az volt, hogy ez nem is tanulás, inkább játék volt számukra 
a játékos feladatok, a különböző internetes oldalak használatából adódóan. 
A véleményeik alapján azonban hiányzott nekik a személyes találkozás a tanító nénik-
kel és a társaikkal. Elsősorban az első és második osztályban a gyermekeknek na-
gyobb mértékben szükségük volt a szülők segítségére, akik rövid időn belül elsajátí-
tották a Kréta használatát. Nagyon segítőkészek és együttműködők voltak, melyért 
köszönettél tartozunk nekik. Pozitívumként éltük meg velük kapcsolatban azt, hogy a 
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gyakori írásbeli kommunikáció kapcsán jobban megismertük egymást, ezáltal emberi-
leg közelebb kerültünk egymáshoz. 
Magyar nyelv és irodalom tanításához kapcsolódóan az ebbéli tanításnál a tapasz-
talat az volt, hogy a hagyományos taneszközökön kívül új internetes oldalakat is hasz-
náltak a tanulók a tanulás során, és új típusú, modern technikát igénybe vevő felada-
tokat is megoldottak. 
A digitális tanítás a rajz tanításába is hozott változásokat. A Mozaik Kiadó nyitottá tett 
művészettörténeti tankönyveket, így lehetőség szerint ezzel is foglalkozhattak a tanu-
lók. Erre a vártnál nagyobb volt az igény. Ezt a lehetőséget a hagyományos órákon is 
érdemes lenne megtartani. Voltak olyan tanulók, akik aktívabbak voltak ebben az idő-
szakban, voltak olyanok is, akiknek aktivitása csökkent. Teljesen új oldalukról lehetett 
megismerni őket. 
Az éneket, mint készségtárgyat tanítóként Ildikó a főtantárgyak prioritását tiszteletben 
tartotta. A zenetörténettel ugyanakkor folyamatosan haladt, otthoni éneklésre buzdí-
totta a gyerekeket, akik közül a legtöbbje komoly hajlandóságot is mutatott erre a visz-
szajelzések alapján. Nagyon széles (klasszikus, pop, filmzene, feldolgozás, kórusmű, 
könnyűzene stb…) és érdekes zenei palettával kínálta meg a linkek által a gyerekeket 
úgy, hogy a tananyagot is elvégezték. Nagyon sok szorgalmi feladatot kapott vissza, 
összességében nagyon pozitív benyomásai voltak a gyerekek hozzáállásával kapcso-
latban. Elsősorban a Kréta felület házi feladatok funkciója, Worldwall, Okos doboz, 
Youtube, Genially felületeken használta. 
 
Gerőfi Péter informatika szakon a 2. évfolyamot befejezte. 
 
Pedagógus önértékelés keretén belül a munkaközösségből Péri Györgyi értékelé-
sére került sor az első félév végén. 
 
 
A beszámolót készítette a munkaterv, a feljegyzések és a kapott információk alapján: 
Dr. Karsainé Karáth Imelda 
 
 
Szekszárd, 2020. június 22. 
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REÁL tantárgyakat tanítók munkaközösségének 
év végi beszámolója 

2020. június 22. 
 

Beszámolómat a munkaterv alapján készítettem el. Ab-

ban tervezett megvalósuló programokat tartalmazzák.  

SZEPTEMBER 

Az évet a tanmeneteink elkészítésével kezdtük. 

Összegyűjtöttük a gyerekek jelentkezéseit a levelezős 

versenyekre. Ismét a legnépszerűbb a HEBE kft. országos levelezős versenye bizo-

nyult. E mögött a tavalyi tanév sikerei is lehettek, hiszen 2 csapat is Mecénás díjazott 

lett.  

A Garay Gimnázium mozgó laborja érkezett hozzánk, akik 20 perces bemutatójukkal 

ejtik rabul minden évben tanulóinkat.  

Elindultak a hónap során a délutáni tehetséggondozások, korrepetálások. Szakkör in-

dult matematika és technika tantárgyból, korrepetálást tudunk biztosítani kémia, bioló-

gia, fizika és matematika tantárgyakból, utóbbiból a 8. évfolyamosok számára felvételi 

előkészítő zajlott. Továbbra is nagy sikere van az ECDL vizsgákra felkészítő szakkör-

nek.  

Az iskolai Autómentes világnap kerékpáros vetélkedőjén a felső tagozatos gyerekek is 

képviselték a rendezvényt.  

 

OKTÓBER 

Állatok világnapja iskolai rendezvényhez munkaközösségünk is csatlakozott, osztá-

lyok képviselői eljutottak a kutyamenhelyre, ahol segítettek az összegyűlt adományok 

kipakolásában, sőt, még a menhely megtekintésére, kutyasétáltatásra lett lehetősé-

günk. 

Madár megfigyelési világnap alkalmából Sötétvölgybe szerveztük a felső tagozatos ki-

rándulást. A természet adta lehetőségeket kihasználva mindenki megtalálta a maga 

kikapcsolódási módját.  

Elindult a matematika házi verseny, megrendezésre került az 1. forduló. 

NOVEMBER 

Nagy lelkesedéssel és elhivatottsággal hirdettük meg a „Passzold vissza Tesó” 

mobiltelefon kampányt. Tíz napon át tartott a gyűjtés, melynek eredménye számokban 

kifejezve 420 begyűjtött készülék, s az akkumulátor mentesített készülékekért kapott 

21 850 Ft, mely így alapját képezi az ÖKO munkacsoport tőkéjének.  

Elindultak a II. Géza Gimnázium Géza tusa megmérettetésének iskolai fordulói.  
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Lezajlott a matematikai házi verseny 2. fordulója. 

Sikerült bekapcsolódnia iskolánknak a 6. és 7. évfolyamos diákok számára meghirde-

tett „Digitális jólét programba”. Mindegyik osztályban 1-1 órát tartottak a Kereskedelmi 

Szakközépiskola 9. osztályos tanulói.  

DECEMBER 

Folytatódik a matematika házi verseny a 3. fordulóval. 

Az osztályok elkészítették az ÖKO karácsonyfájukat. 

JANUÁR 

Hetedik évfolyamos tanulóinkkal az I. Béla Gimnázium laborjában jártunk, emlékeze-

tes órákon vettünk részt. Belekóstoltunk a robotika világába, majd környezetvédelmi 

kísérletekkel kaptunk a jelen problémáira némi magyarázatot.  

A Géza tusa matematikai versenyen Schneidler Zita 7.b osztályos tanuló 1 ponttal ma-

radt le a dobogó 3. fokáról. 

Eseményekben bővelkedő félévet zártunk.  

Elkezdjük a tavaszi időszak előkészítését.  

Sajnos a többi tervezett programot a koronavírus által előidézett helyzet miatt nem 

tudtuk megvalósítani. 

Még néhány eredmény, ami év végén érett be.  

Pangea matematika verseny első fordulója interneten keresztül az iskolában zajlott le 

19 fővel 3-8. évfolyamon.  

A Zrínyi Ilona matematika versenyen, melyen a 3-8. évfolyamos diákjaink vettek részt 

5 fővel Pető Levente és Schneidler Zita mindketten megyei 16. helyet szereztek. 

A Babits Iskola által szervezett városi matematika versenyen Pető Levente 3. helye-

zést ért el. 

Koller Ábel a Tudásbajnokság országos természetismereti levelezős verseny megyei 

fordulóján 88%-os teljesítménnyel 21. helyezett lett, az országos fordulón 75%-os tel-

jesítménnyel 18. helyen végzett.  

A Hebe kft. által szervezett országos földrajz levelezős verseny is figyelemre méltó 

eredmények születtek:  

 Stolczenbach Soma az 5-6. évfolyamosok egyéni versenyében 8. hely 

 Görföl Domonkos, Durgonics Tamás és Izer Botond az 5-6. évfolyamosok csa-

pat versenyében 3. hely 

 Deli Bence, Klem Janka és Haász Márton a 7-8. évfolyamosok egyéni verseny-

ében 3. helyen végeztek. 

 

Biró Katalin Csilla 



Intézményvezetői beszámoló  2019-2020. tanév 

82 
 

SPORT ÉS SZABADIDŐ  MUNKAKÖZÖSSÉG 

ÉV VÉGI beszámoló 

2019-2020 tanév 

 
TESTNEVELÉS 
 
 
Személyi feltételek: 
 
Hammer Mária: m.k vezető, testnevelés (7.a, 7.b, 1.a, 2.b) biológia, osztályfőnök, kö-
lyök atlétika, úszás,  
Bordán Anna: testnevelés (3.a,5.a,6.b,8.b) szivacskézilabda, kézilabda, osztályfőnök,  
Horváth Péter: testnevelés (6.a, 8.a, 5.b ) labdarúgás, napközi 
Alsó tagozatos nevelők: Nárai Klaudia 2.b, 3b,úszás 6.b  
                                       Bodroginé Czvenk Klára: 2.a,4.a  Tóth Kitti: 1.a 
 
Tárgyi feltételek: 
Tárgyi feltételeinkben változás nem történt. 
Megoldásra vár a matuzsálemi korú ablakok cseréje, amely egyrészt balesetveszélyes 
másrészt nem zárnak kellően, emiatt a fűtés hatékonyságát is rontja. 
Továbbra is szükséges egy távolugróhely kialakítása. 
  
Továbbképzés: 
Hárman vettünk részt ( Bordán Anna, Hammer Mária, Horváth Péter) egy nagyon 
hasznos 30 órás továbbképzésen. 
Témája: A pozitív motivációs környezet kialakítása és a mozgástanítás korszerű meg-
közelítése az iskolai testnevelésben: elmélettől a gyakorlatig. 
  
Tovább folytatódik a „”Dobd a kosárra a” Kézilabda az iskolában” és „Kölyök Atlétika” 
program. A programok révén egyre több tanulónk kapcsolódik be a városi szakosztá-
lyok munkájába.  
 
Sportági kínálat, lehetőségek 
 
Atlétika, kölyök atlétika, szivacskézilabda, kézilabda, kosárlabda, labdarúgás, 
 
VERSENYEK: 
 
Labdarúgás: 
 
A városi labdarúgó diákolimpia őszi fordulójának mérkőzései iskolánk műfüves 
pályáján és tornacsarnokunkban kerültek megrendezésre. 
 
Kimagasló teljesítményt nyújtottak :Galambos János, Orbán Zaják Péter. 
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A Bozsik labdarúgó programban egy csapattal vettünk részt, Galambos János ve-
zetésével. 
 
Január 18-án rendeztük meg a Zrínyi Kupát, melyen csapatunk 1. helyezést ért el. 
 
Kölyök Atlétika  
 
A városi sportcsarnokban  megrendezett városi kölyök atlétika versenyen szép 
eredményeket értek el tanulóink. A versenyszámonkénti értékelés alapján mindkét kor-
csoportban mind a négy számban 1. és 2. helyezéseket értünk el.  
 
A Szekszárdi Sportközpontot is képviselve lehetőségünk volt Kaposváron két csapat-
tal versenyezni. Az új arénában megrendezett régiós sport XXI verseny nagy él-
ményt jelentett a gyermekeknek. 1.korcsoportos csapatunk 1.,  2.korcsoportos csa-
patunk 2. helyezést ért el. 
 
Bonyhádon a Dél-Dunántúli Régiós Sport XXI versenyen (250 induló!)a  Szekszárdi 
Sportközpontot is képviselve 3. korcsoportos tanulóink 1. helyen végeztek, iskolánk 
kölyök atléta csapata 2. helyezést ért el. 
 
A tanév utolsó kölyök atlétika versenye a Gyakorló Általános Iskolában került meg-
rendezésre, amelyen mindkét korcsoportban nyerni tudtunk. 
 
Városi játékos sportverseny: 
Sok-sok gyakorlás eredményeként az iskolánkban megrendezett Játékos sportver-
seny városi és megyei fordulóján is első helyezést értünk el. 
 
 A kézilabda diákolimpián  4. korcsoportos fiú csapatunk megyei 3. helyezést ért el. 
 
A kosárlabda diákolimpia városi fordulóján a 3. korcsoportos és 2. korcsoportos fiú 
csapataink egyaránt 2. helyezést értek el. 
 
A tanév második félévének további diákolimpiai versenyei elmaradtak.  
 
Ebben a tanévben szeptember 28-án csatlakoztunk az EURÓPAI DIÁKSPORT NA-
POT rendezvényéhez, melyért pénzjutalomban is részesültünk. Az összegből labdákat 
vásároltunk. 
Iskolánk fennállásan 50. évfordulója alkalmából sportnapot rendeztünk. Diákjaink-
nak váltófutást, tanárainknak, volt diákoknak, szülőknek sportdélutánt. 
Munkaközösségünk részt vesz minden, az iskolában zajló sportos jellegű, tornaterem-
ben megrendezésre kerülő esemény, rendezvény szervezésében. 
 
SZEKSZÁRD BÜSZKESÉGE címet elnyert tanulóink 

 
Atléták: 
Barna Tamás: 4x800.váltó OB 3. hely, távolugró csapat OB 1. hely,  
Gyányi Zsombor,Arató Gergely,Deli Bence: 4x600m váltó O:B 2.hely 
 
Kézilabda:- Fekete Gólyák Kézilabda Club 
Bordán Anna-edző: Országos Ifjúsági Bajnokság 1.hely 
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Bordán Alexandra: Országos Serdülő Bajnokság 2. hely 
 
Aerobic:  
Klem Janka, Schneidler Zsófi : Baranya Aerobic Kupa  
Talkwando: Dombi Regő Vojvodina Open 1. hely 
Kajak-kenu:Szabó Roland OB Sukoró ( Kolonics emlékverseny) 2. hely 
 
 
A második félév digitális oktatásra történő átállását az iskola egységes tanrendje 
szerint végeztük. Heti bontásban dolgoztuk ki a módosított tanmenetet, melynek 
megvalósítását digitális eszközökön keresztül valósítottuk meg.  
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A 

Csoportos Művészeti Munkaközösség 

beszámolója 
 

2019-2020. tanév 
 
 
„A művészet lemossa a lélekről a mindennapok porát.” (Picasso) 
 
„Egy műalkotás ablakot tárhat a művész lelkéhez (Da Vinci démonai c. film) 
 

SZEMÉLYIFELTÉTELEKALAKULÁSA 
 

1.Katóné Kaposvári Erika,  moderntánc tanszak, 1 csoport, második félévben március 
16-tól munkaviszonya szünetel. 
2.Józsa János Viktor, társastánc tanszak, 2 csoport , második félévben március 16-tól 
munkaviszonya szünetel. 
3.HefnerEdit, színjáték tanszak, 3 csoport 
4.Jakab Géza, képzőművészeti tanszak, 1 csoport 
5.KapotsIldikó, képzőművészeti tanszak ,  2 csoport 
6.Nagy Eszter, képzőművészeti tanszak 1 csoport, Sióagárd 
7.Fehér Balázs,  képzőművészeti tanszak, 4 csoport, ebből Dienes 2 csoport, munka-
közösségvezető 
 

BELSŐ SZERVEZETI VÁLTOZÁSOK  
 
• Adminisztráció: második éve használjuk a KRÉTA naplót, az idei évben már külön, 
AMI modult használunk 
• Szülői értekezleteket tartottunk 
• Kommunikáció: zárt Facebook csoport szülőknek és pedagógusoknak 
• Értekezletek 
• Törzslapok kezelése és nyomtatása az e napló használatával 
• Bizonyítványok írása 
• Digitális tanrend bevezetése, módosított vizsgarend került bevezetésre 
 
 

INFRASTRUKTURÁLIS VÁLTOZÁSOK I.-II. FÉLÉV 
 

 Modernill.társasésadrámatanszakkapott1db hangfalat. 

 Képzőművésztibenbevezetésrekerültazinternetéstelefononiselérhetőeklettünk 

 Fotó-videóterem - bevezetésre került a médiaszakkör – JakabGézaművészta-

nár vezetésével. 

 Médiaszakkörhelyszíneátkerültaművészetiföldszintifestészetterembe. 

 A festészet terem emeletre költözött a kézművesterembe. 
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MŰVÉSZETI INFRASTRUKTURÁLIS ÉS TÁRGYI VÁLTOZÁSAI: 
 

 Internet és telefon működik 

 Fogyóeszközök érkeztek 150 000 Ft értékben 

 Utómunkálatok szükségesek, 3 küszöbre lenne szükség az új tantermeknél 

szintkülönbség miatt vizesblokk az emeleti kézműves terembe) Az utómunká-

latok nem történetek meg a második félévben 

 Hiányzik most egy égető kemence, így ha valaki tud rá megoldást keressen! 

Köszönöm 

 A/ 3 as méretű grafikai présre lenne szükség 

 Köszönet a kollégáknak, gyerekeknek és a szülőknek is a költöztetésben való 

részvételért 

Színjáték tanszak I. II. félév 
Hefner Edit 
Szeptember 
•Jubileum 50 Grund fellépés 
Október 
•Missiós nap katolikus plébánia szervezésében vers, ének 
•PRIMANIMA nemzetközi animációs filmfesztivál gyermekkönyvtár 
November 
•Baka Versmondó 
•Véradó állomás felkérésére adtunk verses énekes előadást a Merops étteremben 
•Ki Mit Tud? Paks 
December 
•Adventi Csurgó Koncerten való szereplés 
•Pécsi Nemzeti Színház Panthera A hógömb fogságában 
Január 
•Pál utcai fiúk Vándorkiállítás nyitó, záró műsor 
 
Két színdarabbal készültünk a Weöres Sándor Országos Színjátszó 
Találkozóra és a Mohácsi Regionális Színjátszótalálkozóra. 
•A találkozók elmaradtak, de a pótlásuk szervezés alatt van. 
•Darabjainkat a jövő tanévben folytatjuk, fesztiválra visszük 
•Dráma táborunkat megtartottuk, az összes évfolyamon meghirdettük, 
39 gyermeket sikerült fogadnunk. 
•Három mini színdarab született a táborban 
•Az iskolai évnyitót a 2020. 2021 tanévben a dráma szakosok rendezik. 
•Büszke vagyok a gyerekekre. 
 
TÁRSASTÁNC TANSZAK I. II.félév 
Józsa János Viktor 
•Az első félév elsősorban felkészülésről szólt. Táncosaink tánciskolás és igazolt ver-
senyzők, akik egyben a Ritmo Sporttánc Egyesület versenyzői. 
Azórákon alaptechnika tökéletesítése után koreográfiákat készítettünk. A tánciskolás 
versenyzőknek első sorban latin táncokból, míg az igazolt versenyzőknek standard 
és latin koreográfiát is a versenyosztályuknak megfelelően. 
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Eredményeink: 
• Gephardt Bence Erik Dávid Dóra páros számos országos verseny döntőjében vég-
zett. 
• Palásthy Csaba Pammer Lea Szlovéniában, a Maribor openen 18 induló párból 
egyetlen magyarként a döntőbe jutva a 4. helyet hozták haza 
• www.ksis.szts.sk/ mtasz /versenyeredmények 
 
A járványügyi helyzetben március 16-tól a társastánc tanszak munkája szünetelt. 
 
 

Moderntánc tanszak I. 
II.félév 
Katóné Kaposvári Erika 
 
• A 2019/20 as tanévnek részben megújult csapattal vágtunk neki. Örömünkre szol-
gált, hogy az idei tanévben fiúval is bővült a táncosok csoportja . Így már nemcsak 
formációs , hanem páros táncot is tudunk tanítani. 
• Az előző tanévben megszerzett tudásra illetve tapasztalatokra már tudtunk építeni. 
2 formáci- ónk a a 2018/19 s tanévben nyújtott teljesítménye alapján 2019.11.22 én 
Mecénás Tehetséggondozó Támogatás” díjkiosztó ünnepségén vehetett részt a Ba-
bits Mihály Művelődési Házban. Terveink között szerepelt más rock’n ’ roll csoporttal 
való megismerkedés is, ez vendégeink betegsége miatt a 2. félévre tevődött át. 
• Néhány tanuló érdeklődése túlmutat a csoporton, velük megtekintettük a magyar 
bajnokságot novemberben, illetve 2020 február 15. én a Budapest 
Bajnokság utánpótlás versenyén megtekintjük hasonló korú gyermekek versenyét, 
ami további motivációt ad a 2. félévre. 
 
Két kis koreográfiával készültünk a tanév során, melyeket nem tudtunk befejezni 
• A február 15 ére tervezett budapesti versenylátogatásunk elmaradt. 
• A verseny időpontját módosították márciusra, azonban az új időpont már koronaví-
rusos időszakra esett 
• Más csoporttal való tervezett megismerkedést egy páros meghívásával valósítottuk 
meg február 27. én. A páros tartott egy rövid bemutatót a gyerekeknek néhány látvá-
nyos elemmel tarkítva. 
• A bemutató azt a célt szolgálta, hogy tudatosítjuk, hogy milyen eredményeket érhet-
nek el kitartó munkával, mivel a páros is hasonló korosztályban kezdett gyakorolni 
• Az koronavírus miatt óráink március közepétől elmaradtak, de reméljük a gyerekek 
lelkesedése a következő tanévre töretlen marad. 
 
Képzőművészeti tanszak I.-II. félévKovácsné Nagy Eszter 
•Sióagárd –Alapfokú Művészeti Iskola 
•2019. szeptemberében vettem át Tápai-Kovács Annától a sióagárdi művészeti isko-
lások képzését. Nagyon jó alapokat kaptak a gyerekek. 11 főből álló lelkes, szorgal-
mas csapattal dolgozhatok, akik között elsőstől kezdve negyedikesig minden osztály 
képviselteti magát. Számomra ez a félév a beletanulásról szólt és még nem fejező-
dött be. Igyekeztem megismerni és felmérni a gyerekek képességeit, ismereteit, ezál-
tal az enyémeketis bővítve. Nem volt könnyű számomra olyan feladatok és technikák 
kiválasztása és megismertetése, melyben minden korosztály kibontakozhat és fejlőd-
het.  
•Pályázat:  
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•Az Én Falum/ Az Én Városom rajzpályázaton, sajnos visszajelzést nem kaptam róla.  
•Távolabbi terveim között szerepel a gyerekek munkáiból kiállítást rendezni, részt 
venni a megyei rajzversenyen, valamint a magam részéről egy mesterképzés elvég-
zése. 
 
Nem volt könnyű számomra olyan feladatok és technikák kiválasztása és megismer-
tetése, melyben minden korosztály kibontakozhat és fejlődhet.  
•Sajnos a koronavírus okozta helyzet miatt le kellett mondanom néhány tervem meg-
valósításáról, melyeket a jövőben remélem lesz lehetőségem pótolni.  
•A gyerekek szépen bekapcsolódtak a digitális oktatásba és így tovább folytatódha-
tott a művészeti képzés. Igyekeztem olyan feladatokat keresni számukra, melyek az 
otthoni lehetőségeket kiaknázzák, arra építenek.  
 
Képzőművészeti tanszak I.-II.félév Jakab Géza 
2019-2020. tanév első félév 
•Részvétel pályázatokon:   1.  Baka I. Ált.Isk.                                4 fő 
2.  Mikulás-készítő pályázat             4 fő 
3.  Jövő városa                                    2 fő   
4.  Mobilospályázat                           1 fő     
•2. féléves tervek 
•Részvétel a Megyei Gyermekrajzpályázaton, a Magyar Közút pályázatán, az Év Ma-
dara pályázaton stb. 
•Mestermunka készítése májusi határidővel 
•Projekt mikró-, és makró fotók alapján 
elkészültek a „mestermunkák” 
•Takács Barbi, KörösztösAdrienn és Bencze Jázmin emléklapot kapott az új-zélandi 
magyar újság rajzpályázatán 
•BiróLevente díjazott lett a Magyar Közútkezelő pályázatán 
•a „digitális” időszak alatt nagyon komolyan vették a feladatokat, szép munkák szület-
tek  
 
Képzőművészeti tanszak I.-II.félév KapotsIldikó 
•Első évemet kezdtem meg a Garay Általános Iskolában és az AMI-ban, ez külön fel-
adatokat jelentett ebben a félévben. Az AMI újdonság számomra, mivel korábban fel-
nőttekkel foglalkoztam egy művészeti képzésben. Viszont találkoztam az alsós 
korosztállyal legutóbbi munkahelyemen, ahol a művészetterápia volt a feladatom. 
A kétféle tapasztalat együttesét igyekszem kamatoztatni itteni óráimon. Csoportjaim 
kezdő vagy 2. évfolyam az AMI-ban, így a saját tematika a kezdetektől alkalmazható. 
Év elején az összeszokás a kicsikkel volt a fő feladat, mivel többségük nagyon ra-
gaszkodott a korábbi tanárhoz, Annához. Mára elmondható, hogy szépen tudunk 
együtt dolgozni.  
•A csoportjaim összekovácsolódtak, családias légkörben, támogató közegben zaj-
lanak az órák. 
•Szerencsés körülménynek mondható, hogy számtalan alkalom van az év elejétől 
kezdve, ahol a tanulóink bemutathatják munkáikat vagy megmérettethetnek különféle 
művészeti pályázatokon. Szívesen készülnek a versenyekre, akár egyszerre többet is 
vállalnak. Egyfajta versenyszellem erősödik ezen a területen is. Ebben látok változtatni 
valót, mert a pályázati rajzok folyamatos készítése szinte kitölthetné a délutáni órákat 
és ez kicsit háttérbe szorítaná az alapozó képzést, ami a fő célunk. Tagadhatatlan, 
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hogy amikor a cél érdekében tematikus munkák készülnek hatásomra minél érdeke-
sebb megoldásokkal, technikákkal, az is fejleszti a képességeiket. Viszont, az idő be-
határoltsága miatt, szelektálnunk kell a jövőben. Az 1-2-3. osztályos korosztály, akikkel 
jelenleg dolgozok, kis lépésekben halad előre, több alkalom kell ahhoz, hogy egy 
munka elkészüljön. Az otthoni rásegítés nem működik megbízhatóan, mivel a tanulók-
nak más délutáni, esti elfoglaltságai is vannak szép számmal, így csak a művészeti 
órákra hagyatkozhatunk. Feladataink egyike az ünnepi dekorációk készítése, az iskola 
színesítése aktuális tanulói alkotásokkal. 
Pályázatok 
•„Álomiskola” rajzpályázat (helyben): minden tanulóm nevezett, 1 helyezés, 1 különdíj 
•A természet csodái (Baka Általános Iskola): 4 tanuló munkáját küldtük el 
•Téli Álom rajzpályázat (Szekszárd Szakszolgálat): 1 tanuló szerepelt 
•Az én Karácsonyom rajzpályázat (Happytej Kft): 5 tanuló szerepelt (nem kaptunk 
visszajelzést) 
•Karácsonyi rajzkiállítás (helyben): 7 munkánk került ki 
•Az én falum, az én városom (Battonyai Alapítvány): 3 munkát küldtünk, Különdíjas 
lett: 
Lehőcz Bíborka 
•Álomút rajzpályázat (Magyar Közút): 7 rajzzal szerepel a csoportunk 
•„Ne égess!” (Katasztrófavédelem): 1 munka már van, ami küldhető 
•Jelenleg is 4 számunkra érdekes rajzpályázat aktuális, amikre szeretnénk készülni 
 
Több rajzpályázaton szerepelt sikerrel Lehőcz Bíborka tanulóm, aki otthon szülői tá-
mogatással is dolgozik, máshol is képezi magát, egyénileg szerepel különböző pályá-
zatokon. Az ő esete rendkívüli és számunkra szerencsés. Bíztató a helyzet a többi 
tanulónál is. 
• A művészeti iskolában az eszközök rendelkezésre állnak , amelyekkel bátran fej-
leszthetők a technikai ismeretek a grafika területén . Kísérletezünk nyomatok készíté-
sével, mert új technikák alkalmazása alapvető cél. Ehhez viszont nagyon nagy szük-
ség lenne egy komolyabb grafikai hengerre az iskolánkban. A téri feladatokon (tér-
konstrukciók, bábok, papírmassé figurák, dekorációk) is dolgozunk. A meglévő agya-
got tudjuk használni, de a kiégetés sajnos még probléma. 
• Nem volt még rá alkalom, de tervezem, mert mindenképpen fejlesztő hatású lenne a 
tanulóimmal képzőművészeti kiállításokat látogatni . Szerencsés lenne (és lehetséges, 
hogy ez működik is) más alapfokú művészeti iskolákkal a kapcsolattartás , együttmű-
ködés, tapasztalatcsere. 
• Szívesen részt vennék , mert évek óta nem volt benne részem és emiatt is érdekelnek 
az új irányvonalak, ötletek, művészeti továbbképzésen amennyiben erre van lehető-
sége iskolánknak. 
 
II. félév 
•Az elmúlt félévet nem könnyű jellemezni a karantén-helyzet miatt. 
•Szerintem, mindannyian, akik a Művészetiben tanítunk, megtapasztaltuk, hogy ugyan 
a diákjaink lelkesen, becsületesen küldték a feladatokat számunkra, de ezek nem 
azok a munkák voltak, amiket megszoktunk tőlük. Mindegyik elővehető lenne, hogy 
folytassuk, fejezzük be. Ezen látszódott meg az, hogy  a folyamatos korrektúrának, 
bíztatásnak jelentősége van. Óráinkon kétszer-háromszor annyi időt töltenek el a 
gyerekek egy feladattal, mint amennyi most érzékelhető volt. 
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•Dicséretes, hogy a lelkesedés töretlen a tanulóknál. Megértették a feladatokat, 
igyekezték  egyéni módon megoldani azokat. Amit én hiányoltam, hogy elvétve készí-
tettek pályázati rajzokat, pedig most ezek bőven megjelentek. Igaz, nem igazán lelke-
sítő témákban. A koronavírus pl. egyáltalán nem mozgatta meg egyetlen diák fantázi-
áját, pedig ezzel kapcsolatosan 3 pályázat is megjelent. 
•Meglátásom, hogy tanulságos lesz számunkra a karantén alatt készült gyerekmunká-
kat elővenni. Szeretném, ha sor kerülne arra, hogy átbeszéljük, melyiket lenne érde-
mes folytatni, befejezni, hogy milyen tanulságai vannak az otthoni önálló munkának?  
•Idevalónak érzem, mert még a múlt félévhez tartozik az elmúlt héten megvalósult 
művészeti tábor. Rendkívüli örömet jelentett számunkra, hogy valóban rövid idő 
alatt annyian jelentkeztek, hogy el kezdődhetett a szervezés. Mindannyian vágy-
tunk már a közös alkotásra, annak a hangulata nagyon hiányzott. A tervünk az volt, 
hogy a szabadban dolgozunk, amennyit csak lehet, de ez nem valósulhatott meg az 
időjárás miatt. Sokan arra számítottak, hogy ugyanazt folytatjuk, ami a Művészetiben 
megszokott volt: festés, rajzolás,... Ehelyett főként kézműveskedés valósult meg, 
ami újszerű élményt jelentett sokak számára. A kézműveskedés előtt is készültek 
rajzos tervek, így minden műfaj képviseltette magát az 5 nap alatt. Akik részt vettek a 
táborozáson, egyöntetűen vallják, hogy nagyon aktívan, mégis vidáman, sokat tanulva 
teltek a napok. Öröm volt számomra a tanítványokkal ebben az újszerű helyzetben 
együtt dolgozni, a közös alkotásban részt venni. Mindenképpen pozitívak a tapaszta-
latok, amik születtek. Mindenképpen törekednünk kell arra, hogy minél több ilyen, 
ehhez hasonló tevékenységgel színesítsük ezután a mindennapokat. 
 
Képzőművészeti tanszak Fehér Balázs 
Az idei év a maradék művészeti termek berendezésével kezdődött. 
Szeptember 
„Álomiskola” rajzpályázat kiírásával, és kiállítás megrendezésével kezdődött.  
Az emlékérem megterveztetése: Sütő Károly, iparművésszel, Köszönet Neki! 
50 éves évforduló kiállításának rendezése többek közt Posztós Éva és Hammer Mária 
közreműködésével.  
Október 
Baka Iskola „Természet csodái” rajzpályázatán díjazott lett: Kovács Fruzsina 5. osztály 
Balázs Csenge Bianka 1. osztály 
November-December  
Okoskocka 
I. Béla Gimnázium által szervezett kiállításon való részvétel, helyben alkotás okos-
kocka témában  
Hájas Noémi 5. osztályos  tanulónk munkáját választották ki ajándékként a kocka át-
adásánál     megköszönve, hogy a kockát megnyerték. (rajzokat várjuk vissza)  
 
•A „Khufués a varázslók” MEBT (Magyar Egyiptomi Baráti Társaság) rajzpályázaton  9 
tanulóm vett részt felsős kategóriában, Emléklapot kaptak: 
Antoni Csenge, Hefner Luca, Kiss Teréz, Szigeti Flóra, Szabó Viktória Sarolta, Görföl  
Domonkos, Iker Menta, Siklósi Panna, Wirth Klaudia 
•„Téli álomvilág”-c rajzpályázatra önállóan pályázott és az iskolának, önmagának ered-
ményt hozott, díjazott lett Tóth Aranka 8. osztályos tanuló!  
 
December  
•Téli világ c. kiállítás rendezése a folyósógalérián diákjaink munkáiból 
•Kapots Ildikó „Filterek” c. kiállításának rendezése, megnyitó dec. 10-én 
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Január  
•„Az Én Városom/ Az Én Falum” címmel meghirdetett országos rajzpályázaton felső 
tagozatos korcsoportban díjazott lett:  
 
Csongrádi Zoltán 3. helyezett 
Tervek:  
•Felkészülni az Országos Vizuális Alkotói Gyakorlat versenyre, Parafrázisok országos 
versenyre, Folyamatban van II. Nemzetközi képzőművészeti találkozó és kiállításon 
való részt vétel „Vigyázz a madárra” címmel. 
•Májusi évvégi vizsgára való felkészítés. 
•Tanévzáró kiállítás a Babits Mihály Művelődési Központ Bakta Galériájában, II. Cso-
portos Művészeti Tanévzáró Gála 
 
Kiállításaink és rendezvényeink: 
•Fénygaléria 50 éves jubileumi kiállítás 
•„Álomiskola” címmel meghirdetett rajzpályázatra beérkezett alkotásokból kiállítás 
•Téli hangulat kiállítás gyerekrajzokból 
•Kapots Ildikó művésztanár kiállítása nyílt meg a Fénygalériánkban 2019 decemberé-
ben „FILTEREK” címmel. 
 
II. Nemzetközi képzőművészeti találkozó és kiállításon való részt vétel „Vigyázz a ma-
dárra” címmel. 
•1-2. osztályos korcsoportban I. helyezést ért el és díjat vehetett át Lehőcz Bíborka, 
felkészítő tanár: Kapots Ildikó  
•5-6. osztályos korcsoportban III. helyezést ért el és díjat vehetett át Szigeti Flóra, fel-
készítő tanár: Fehér Balázs  
•5. Középiskolás korcsoportban I. helyezést ért el és díjat vehetett át Temesi Orsolya, 
felkészítő tanár: Fehér Balázs  
 
•Online tanítási térben érzékelhető volt a gyerekmunkák minőségén, hogy gyakorlati 
tantárgyakat nehéz, és a tanári felügyelet szükségessége fontos. A gyerekek is hiá-
nyolták a tanárt hiszen azonnal nem tudtunk reagálni a munkák elkészítésének folya-
mata közben. 
•Kézműves tábort tartottunk az év vége után, ahol újra találkozhattak a gyerekek egy-
mással, higiéniai szabályokat betartva. 
•Rajzpályázatok kiírásai eltolódtak, mint pl: a Megyei Gyermekrajzpályázat vagy a He-
likon 
•Kiállításaink elmaradtak 
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TAGINTÉZMÉNY VEZETŐI BESZÁMOLÓ A ZENEISKOLA 2019/2020. TANÉVBEN VÉGZETT MUNKÁ-

JÁRÓL 

SZEMÉLYI ÉS TÁRGYI FELTÉTELEK A 2019/2020-ES TANÉVBEN 

1. Tanulócsoportok száma, összetétele  
Lemorzsolódás, be és kikerülés, tanulólétszám alakulása 

A tanévet 415 növendékkel kezdtük, és 391 növendékkel fejeztük be. A létszám csökkenése a 
nem kötelező jellegű oktatásból adódik. A beiskolázás az első félévben: a szolfézs szakokra 
jelentkezők létszáma a beiskolázást követően az előző tanév létszámához viszonyítva csökke-
nést mutatott. Az előképzős szolfézs osztályok létszáma október 1-én 59 fő volt.  
A lemorzsolódási folyamat állandó, a kimaradások létszáma sajnos még mindig magas. A le-
morzsolódás csökkentése és a művészetoktatásba való visszakapcsolódási lehetőségek bőví-
tése érdekében intézményünk támogatja a rugalmas iskolakezdést, a tanulási folyamatba tör-
ténő bekapcsolódást, a zeneiskolába lépő tanulók életkori szerkezetének figyelembe vételé-
vel. 

Osz-
tály 

Képzési forma (szakma-
csoport/szakma) 

Beiratko-
zott 

létszám 
2019.09.01-

ig 

Létszám 
2019.10.01. 

Beiratko-
zott 

2019.09.01-
2020.06.15. 

Kimaradt 
2020.06.15-

ig 
Létszám 

2020.06.15. 

Ek.1-
10. 

Alapfokú Művészetok-
tatás Zeneművészeti ág 

435 
415 

22 24 
391 

 

2. Személyi feltételek alakulása (belépők-távozók, szakos ellátottság) 

A kinevezett tanárok mindegyike rendelkezik főiskolai vagy egyetemi szintű végzettséggel. 
Több tanárunknak van két diplomája vagy két szakos végzettsége, ill. szakvizsgája. 

 Alkalmazottak száma: 28 fő  

 Tartósan távol volt: 1 fő 

 Pedagógusok létszáma: 23 fő 

 Nevelési-oktatási munkát segítők létszáma: 3 fő 

 Technikai dolgozó: 2 fő. 

 Kovács-Buzás Márta - 2019. szeptember 1-től határozatlan idejű közalkalma-

zotti kinevezéssel dolgozik teljes állásban hegedűtanárként 

 Erősné Szőr Márta  - 2019. szeptember 1-től óraadói státuszban (6 óra/hét, 

Lakatos Orsolya helyettesítése) dolgozott szolfézstanárként 

 Pecze István – 2019. november 28-tól nyugdíjba vonulás miatt felmentési ide-

jét tölti 

 Szily Lajos - 2020. február 1-től nyugdíjba vonulás miatt felmentési idejét tölti 
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 Laki János - /zongora-korrepetíció/ 2020. június 1-től határozatlan idejű közal-
kalmazotti kinevezéssel gyakornokként dolgozik 

 Kun Gábor Zsolt - /ütő/ 2020. június 1-től határozatlan idejű közalkalmazotti 
kinevezéssel gyakornokként dolgozik  

3. Tárgyi feltételek alakulása 

A fenntartó biztosította a szükséges hangszerek utánpótlását, a javításra szoruló hangszerek 
karbantartását felújítását, így a zavartalan szakmai munkának nem volt akadálya. 

Hangszervásárlás a Kodály II. program keretein belül: 7. 470.000 Ft.- 

Kategória  Termék megnevezése  Darabszám 

Fuvola Trevor J. James Privilege fuvola  2 

KLARINÉTOK Yamaha YCL-450N B-klarinét 1 

TROMBITA Bach TR-655 B trombita  1 

TROMBITA Yamaha YTR-3335 B-trombita  1 

TUBA Cerveny CFB 651-4 F tuba 1 

KLASSZIKUS GITÁR Yamaha CS40 3/4-es klasszikus gitár 5 

HEGEDŰ Savona Student Line 1/2 hegedűszett 1 

ELEKTROMOS ZON-
GORA Yamaha CLP-625 elektromos zongora 1 

ÜTŐHANGSZEREK 
Adams Professional 26" II. timpani réztestű, pe-
dálos 1 

ÜTŐHANGSZEREK 
Adams Professional 29" II. timpani réztestű, pe-
dálos 1 

TENOR- ÉS BARITON-
KÜRT Jupiter JEP1000 euphonium  1 

PIANÍNÓ Yamaha 1 

Hangszerjavítás, eszközbeszerzés a Kodály II. program keretein belül: 1.415.000Ft.- 

ESZKÖZBESZERZÉS ÉRTÉK (Ft.) 

Hangszerfelújítás 675.000 

Eszközbeszerzés 740.000  

Az intézményi költségvetésből biztosított beszerzés: 1.004.646Ft.- 

ESZKÖZBESZERZÉS ÉRTÉK (Ft.) 

Irodaszer 71.563 

Zongoraverseny nevezési díja 54.000  

Cselló tokkal vonóval 299.500  

Kottapultok 95.000  

Kották 20.681  

Hangjegyvonalas tábla 92.710  

Fafúvós verseny nevezési díja 21.000  

Domain név regisztrációs költsége 1.905  

Zászló 5.207  
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Keret nélküli képkeretek 22.950  

Függöny – szőnyeg 145.609  

Egér 8.963  

Karácsonyi ajándék 33.204 

Kotta 15.024 

Év végi jutalom kotta 41.000 

Pedagógusnapi ajándék 30.000 

 

4. Üzemeltetéssel kapcsolatos feladatok megvalósulása 

A zeneiskola Szekszárd város egyik említést érdemlő műemlék-jellegű közintézménye. A köz-
eljövőben szükséges lenne egy új állagfelmérésre s ennek eredményeképpen a legfontosabb 
javítási és felújítási munkák elvégzésére, hogy az Augusz-ház továbbra is a város egyik látvá-
nyossága maradhasson. Az oktatási környezet feltételeinek biztosítása érdekében szükség van 
a zeneiskola épületének karbantartására, felújítására, a hangversenyterem légkondicionálásá-
nak és a párologtatási gondok megoldására a zongorák állagának megóvása érdekében. 
 Az épület nyílászáróinak cseréjére az energia megtakarítás és a külső zajtól való véde-
lem miatt. 

Az intézmény üzemeltetését a Szekszárdi Tankerületi Központ és Szekszárd Megyei Jogú Város 
Önkormányzata (Zöldhát SV BT) együttesen végzi. Bizalommal fordulhatunk hozzájuk, folya-
matos segítőkészséget tapasztalunk. A szükséges tisztasági festési munkálatokat, karbantar-
tási feladatokat elvégezték. 

Karbantartási munkák:  
Az intézmény karbantartási munkáit saját karbantartó, ill. külső szakemberek segítségével ol-
dottuk meg. 

 Tantermek, folyosók, mosdók nyári festése 

 Csigalépcső őszi festése 

 Csatornatisztítási munkálatok 

 Digitális tanrend alatti karbantartási munkálatok 

 Légkondicionáló berendezés felszerelése - Hangversenyterem 

Takarítás, és portaszolgálat: 

 Megfelelő színvonalú, elégedettek vagyunk.  

A 2019/2020. TANÉV MUNKÁJA 

A zeneiskola tantárgyi, tartalmi szabályozása és a hatályos helyi tanterve alapján a növendé-
kek a tanév végén minden évfolyamon és minden tantárgyból elméleti (írásbeli és/vagy szó-
beli) és gyakorlati zenei beszámolót tesznek.   
A pedagógiai programunkban, helyi tantervünkben meghatároztuk a magasabb évfolyamra 
lépés feltételeit, az érdemjegy, a szorgalom értékelésének módját.  
Fel kellett készülnünk arra, hogy ebben a tanévben nem lesz lehetséges a tanév zárása, a vizs-
gák megszervezése a megszokott módon. Intézményünk, mint vizsgaszervező áttekintette 
mind a jogi, mind a szakmai szabályozás nyújtotta lehetőségeket ahhoz, hogy a tanév lezárása 
nevelési, szakmai, tanügyi és szabályozási szempontból is korrekt, de elvégezhető legyen. Pe-
dagógusaink megtervezték és elkészítették a 2019-2020. tanév munkarendjébe illeszkedő 
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tanév lezárását oly módon, hogy az megfeleljen a jogszabályi előírásoknak, a növendékek tud-
janak arra jelentkezni, fel tudjanak készülni és a beszámoltatás igazodjon a digitális távoktatás 
kialakított helyi, iskolai munkarendjéhez. A beszámoltatás módja alkalmas volt arra, hogy a 
tanulóink a megváltozott körülmények között be tudják mutatni kompetenciáik fejlődését, 
számot tudjanak adni a tanév egésze során megszerzett ismereteikről. Az elvárt eredmények 
összhangban álltak azokkal a lehetőséggel és teljesítéssel, amelyek a tanév március közepétől 
a lezárásig tartó időszakában megoldható, ill. elvárható volt.  

A 2011. évi CXC. a nemzeti köznevelésről szóló törvény értelmében az alapfokú művészeti is-
kolában művészeti alapvizsgát kell szervezni, és művészeti záróvizsga is szervezhető.  
Az intézmény a helyi tantervében rögzített vizsgakövetelmények meghatározása, a szakmai és 
sajátos helyi feladatok, a jogszabályokkal összhangban lévő vizsgaszervezés módja, körülmé-
nyei, feltételei és a digitális tér által rendelkezésre álló IKT lehetőségek figyelembe vételével 
alakította ki a vizsgáztatás rendjét.  

Az év végi vizsgákon, meghallgatásokon, beszámolókon készült vizsgajegyzőkönyvek, tanul-
mányi eredmények alapján nyomon követhető a zeneiskolában folyó szakmai munka színvo-
nala is.  
 

2. Tanulmányi eredmények, bukások alakulása 

Főtárgyi tanulmányi eredmények 

kiválóan 
teljesített 

jól teljesí-
tett 

megfelelően 
teljesített 

jeles 
 

jó közepes elégséges nem felelt 
meg 

65 11 2 278 33 
 

2 - - 

 

3. Vizsgák eredményei 

 

Művészeti Záróvizsga eredmények 

Főtárgy Jeles Jó Közepes Elégséges Elégtelen 

Zongora 1     

Trombita 1     

Gitár 1     

Ütőhangszer  1    

 
 

Művészeti Alapvizsga eredmények 

Főtárgy Jeles Jó Közepes Elégséges Elégtelen 

Fuvola 2     

Klarinét  1    

Trombita 1 1    

Vadászkürt 1     

Gitár 5     

Hegedű 2     

Népi hegedű 3     

Zongora 1     

Szolfézs 31 4 2   

Ütőhangszer 1  1   
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4. Versenyeredmények 

A versenyek kiemelt helyet, jelentős szerepet foglalnak el a zeneiskolai tanév programjai kö-
zött az iskola éves munkatervében. A művészetoktatásban a legáltalánosabb módja a tehet-
séggondozásnak, a személyre szabott fejlesztésnek és a differenciálásnak. A köztudatban is 
tiszteletet váltanak ki azok a tanulók, iskolák, nevelők, akik tanulmányi versenyeken eredmé-
nyesen szerepelnek, hiszen manapság a helyi médiumok rendszeresen tudósítanak egyegy si-
keres szereplésről, versenyzőről, felkészítőről. A versenyeredmények szerepet játszanak az in-
tézmények külső megítélésében. A tanulmányi verseny, kihívást jelent a tanulók számára, fel-
kelti érdeklődésüket az adott tudástartalom iránt, teljesítménymotívumként jelenik meg a ta-
nulói teljesítmény fokozásában, egyik kiemelt eszköze az iskolai tehetséggondozásnak. A tudás 
külső értékének mérésére a versenyek jó lehetőséget biztosítanak.  
A zeneiskola növendékei számára a továbbtanulás szempontjából is rendkívül fontosak a kü-
lönböző szintű versenyek, ahol olyan szakemberek előtt játszhatnak, akik zenei szakközépis-
kolák, vagy egyetemek tanárai. Véleményük ambicionálhatja a növendékeket a művészeti pá-
lya felé.  
Intézményünk növendékei és pedagógusai ebben a tanévben is részt vettek nemzetközi, or-
szágos tanulmányi versenyeken, e versenyek területi válogatóin. 
A koronavírus miatt kialakult helyzet miatt a második félévre meghirdetett tanulmányi verse-
nyek egy része a következő tanévben kerül megrendezésre. 

Országos, regionális eredmények, megyei versenyek kiemelt eredményei 

IX. Ferenczy György Nemzetközi Zongoraverseny - Budapest 
Növendék Felkészítő tanár Eredmény 

Lozsányi Julianna Lozsányi Tamás dicséret 

Müller Albert Főglein Klára dicséret 

V. ZeneVarázslat Nemzetközi Négykezes Zongoraverseny és Kurzus - Kaposvár 
Növendék Felkészítő tanár Eredmény 

Bajusz Panna – Sándor Zsigmond Áron  Erősné Máté Éva bronz 

Hájas Kristóf – Szabados Balázs  Erősné Máté Éva bronz 

Chang Qin – Erősné Máté Éva Erősné Máté Éva bronz 

Bajusz Panna – Sándor Zsigmond Áron Erősné Máté Éva bronz 

VII. Nemzetközi Zongora Fesztivál - Törökszentmiklós 
Chang Qin Erősné Máté Éva különdíj 

„Rév Lívia” IV. Dél-Dunántúli Regionális Zongoraverseny - Kaposvár 
Sándor Zsigmond Áron  Erősné Máté Éva 1. hely 

Karácsony Hanna Erősné Máté Éva 2. hely 

Lozsányi Julianna  Lozsányi Tamás 2. hely 

Szabados Balázs Erősné Máté Éva 2. hely 

Chang Qin  Erősné Máté Éva 2. hely 

Bajusz Panna  Erősné Máté Éva különdíj 

VIII. Regionális Gitárverseny - Szekszárd 
Hollósi Hanna Molnár Márta arany, különdíj 

Steig Benjamin  Lászlók Éva arany 

Doszpod Anna  Tóth Mónika bronz 

Fonyódi Ádám  Molnár Márta bronz 

Madarász Zita  Lászlók Éva bronz 

Pilisi Anna  Tóth Mónika bronz 
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Deák Júlia – fuvola 
Keserű Dorka Panna – gitár   

Ágostonné Béres Kornélia 
Lászlók Éva 

arany 

Ferencz Ábel – gitár 
Horváth Boglárka – gitár      

Lászlók Éva ezüst 

Horváth Zsófia – fuvola 
Till Zsófia – gitár                 

Ágostonné Béres Kornélia 
Molnár Márta 

ezüst 

Bábel Zita 
Borsiczky Ádám 
Dicső Botond 
Doszpod Anna 
Ferencz Ábel 
Horváth Barnabás 
Plisi Anna 
Régi Emese                         

Tóth Mónika ezüst 

Tolna-Baranya Megyei Szolfézsverseny - Bonyhád 
Növendék Felkészítő tanár Eredmény 

Lozsányi Julianna Füzi János 1. hely, abszolút 1.hely 
Tolna Megyei Trombitás Nap- Szekszárd 

Kovács-Szabó Áron  Szily Lajos arany, különdíj 

Ruip Péter Pecze István arany 

Sági Róbert Szily Lajos arany, különdíj 

5. Szorgalom, kiemelkedő teljesítmények, dicséretek  

Helyi tantervünk és értékelési rendszerünk értelmében nagy hangsúlyt fektetünk a kiváló tel-
jesítmények elismerésére. Ennek sajátos rendszere a tanévzáró ünnepély keretében átadott 
intézményvezetői dicséret.  
Kiemelkedő tanulmányi eredményéért és szorgalmáért (főtárgyból és kötelező tárgyból) eb-
ben a tanévben 33 növendék részesült intézményvezetői dicséretben. 

6. Közösségfejlesztés 

A közösségi programok a növendékek és a pedagógusok számára is elősegítik az összetartozás 
ér-zésének erősödését, a közös élmények kialakulását. Intézményünkben a tanórán kívüli kö-
zösségformáló tevékenységek megszervezésének megvan a hagyományrendszere. Ezáltal 
minden programra a szervezettség és a magas színvonal a jellemző. A felelős pedagógusokon 
kívül az iskola valamennyi tanszakára lehet építeni. A szabadon választható csoportos órákon 
való részvétel a zenekarokban, énekegyüttesekben, kamarazene csoportokban, az odatarto-
zás, az ott kialakuló kapcsolatok növendékeink fiatalkorban kialakuló értékrendjét megnyug-
tatóan helyes irányba terelik. 
A tanévben megvalósult közösségfejlesztő tevékenységeink: 

 Zenekari koncertek 

 Házi vetélkedők 

 Közös tanszaki koncertek 

 Hangszeres táborok (fafúvós). 

 

7. Panaszkezelés (szülők, diákok) 
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A szülők, növendékek valamint a pedagógusok számára egyértelműen biztosított jog, hogy ha 
bármilyen sérelem érte, ha bármilyen panasza van, amely az iskolai tevékenységével kapcso-
latos – panaszt tehet a megfelelő fórumokon.  
Alapvető elv a panaszkezelésben a konstruktív problémamegoldás, konfliktuskezelés. Az érin-
tettek álláspontjának pontos megismerését, közös megbeszélését követően, lehetőség szerint 
belső megoldásokat keresünk. Amennyiben szükség van rá, más fórumokhoz (pl. fenntartó 
stb..) irányítjuk az érintetteket.  
Az iskola nyitottsága, partnerközpontú működése valamennyi partner számára azt is jelenti, 
hogy problémáival bizalommal fordulhat segítségért. A problémák kezelésében a ”szolgálati 
utat”, a hierarchikus rendet, a kompetens személy megfelelő megválasztását is fontosnak tar-
juk.  
Ebben a tanévben is tagintézmény vezetői és pedagógus fogadó órákon nyílt a szülőknek le-
hetősége az esetleges problémák megbeszélésére. Ez a második félévben kiegészült az online 
kommunikációs csatornák kibővítésének biztosításával. 

8. Beiskolázás 

A zeneoktatás nem kötődik tankötelezettséghez. A jelentkezők számától, a növendékek felké-
szültségétől függ munkánk eredményessége. Fontos tevékenységünk, intézményünk profiljá-
nak bemutatása, a tanulók toborzása, kapcsolatápolás az óvodákkal, iskolákkal, marketingte-
vékenység. A zeneiskola tanszakai rendszeres résztvevői az óvodák programjainak, az általá-
nos iskolai nyílt napoknak, gimnáziumi PR rendezvényeknek. 
Iskolánk számára legfontosabb PR tevékenység, ha növendékeink és tanáraink rendszeresen 
szerepelnek. Ezért szervezünk növendékhangversenyeket, ezért veszünk részt a városi rendez-
vényeken, kiállításmegnyitókon. Kiváló rendezvények a zeneiskolai tanárok hangversenyei, 
melyre a tanév során a tavaszköszöntő jegyében került sor. A zeneiskolába felvételi bizottság 
előtt tett meghallgatás alapján kerülnek be a gyermekek. A hangszertanulásra alkalmasságuk 
alapján válogatjuk őket, felkészültségük életkoruknak és a zenetanuláshoz szükséges elvárá-
soknak megfelelő. 
A koronavírus miatt kialakult helyzet miatt a személyes kapcsolatot igénylő beiskolázási prog-
ramok nagy része elmaradt. 
A zeneiskolai felvételi és beiratkozás folyamata a 2020/2021. tanítási évre vonatkozóan az ed-
digiekkel ellentétben elektronikusan történt. A személyes kontaktus elkerülése érdekében in-
tézményünk hagyományos felvételi meghallgatást ebben a tanévben nem tartott.  

Beiskolázási tevékenységek: 

 Online hangszerbemutatók 

 Zeneiskolai bemutatkozó videó közzététele több közösségi oldalon 

 Általános iskolai kapcsolatok megerősítése 

 Általános iskolába kihelyezett szolfézsoktatás bővítése 

 Online szolfézs alkalmassági konzultációk 

 Online beiratkozás 

 Hangszeres alkalmassági felmérés (szeptember) 

 Pótfelvételi (szeptember) 

9. Intézmény keresettsége (beiskolázási adatok 2020. június 15-ig) 
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A zeneiskolai beiratkozás még nem zárult le. Erre még a következő tanév elején is lehetőséget 
nyújtunk az érdeklődőknek. A jelentkezők száma az előző évhez képest kismértékű növekedést 
mutat. Szolfézs előképzőben, és a hangszeres osztályokban 77 új beiratkozó van. A hangszeres 
oktatásban 56 már a rendszerünkben lévő növendék kezdi meg tanulmányait az ősszel. 

AZ ISKOLA TARTALMI MUNKÁJÁNAK MEGVALÓSULÁSA 

Zeneiskolai munkánk során fontos a zenei ismeretanyag megértése és alkalmazása, az önálló 
ismeretszerzés igényének kialakítása. Saját, egyéni, hatékony tanulási módszerek, gyakorlás 
kialakítása, a készségek, képességek fejlesztése. A zenei képzésünk egyik fő feladata a tehet-
ségazonosítás és a tehetséggondozás. A szakmai munka magas színvonalát mutatja a hangver-
senyeken,  bemutatókon, versenyeken nyújtott produkciók minősége.  

2. Kiemelt célok megvalósulása a 2019/2020-as tanévben 

 a tanulói személyiség fejlesztése, az általános zenei műveltség megszilárdítását 
szolgáló képzés folytatása 

 kedvező beiskolázás 

 zenei pályára való felkészítés  

 országos, regionális, megyei tanulmányi versenyeken való részvétel 

 kamara-csoportok működtetése, fejlesztése, versenyre való felkészítése 

 a szülő-iskola kapcsolatának szorosabbra fűzése, javítása 

 pályázatok nyomon követése 

 tehetséggondozás a hangszeres főtárgyi és a szolfézs, kötelező tárgy terén 

Az intézmény valamennyi célkitűzését teljesítette. A növendékek sikeresen szerepeltek tanul-
mányi versenyeken. Díjazottak és továbbtanuló van a tehetséges zenészek között.  
Az iskola által szervezett rendezvényekben az iskola minden egyes dolgozójának a munkája 
benne van.  

Az intézmény PR tevékenysége eredményes és színvonalas. Az érdeklődést a saját eszközeink-
kel – koncertekkel, bemutatókkal, online videóval – keltettük fel a gyerekben és szüleikben. 
Ebben egyik leg-szimpatikusabb és leghatékonyabb az a törekvés, hogy az intézmény tanárai 
rendszeresen tartanak koncerteket a zeneiskolában és a városban. Ha egy zenetanár maga is 
koncertezik, sokkal vonzóbbá válhat a növendékek száma; valódi példaképnek tekinthetik őt. 

3. Nevelőtestület kiemelt feladatainak megvalósulása a tanév során 

 a beiskolázási tevékenység kibővítése 

 tanulmányi és közösségi versenyeken sikeres szereplés, helytállás 

 korszerű és modern oktató eszközök használata az elméleti oktatásban 

 a nevelőtestület továbbképzése, csapatépítés és közös programok szervezése ál-
tal 

 fokozott PR-tevékenység 

 KRÉTA rendszer használata 

 online zeneoktatás 
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A zeneiskola növendékei alapvetően a tehetséggondozás egy fontos területén tevékenyked-
hetnek. Az ő érdeklődésüket főként a folyamatos versenyeztetéssel, a képességeik és ered-
ményeik folyamatos külső kontroljával lehet fenntartani ill. fokozni. Ennek érdekében mindent 
meg is tettek a kollégák; versenyeztették, rendszeresen szerepeltették növendékeiket. Az el-
ért eredmények kompenzáló és transzfer hatása egyaránt érezhető. Sok olyan gyereknek tud-
tunk sikerélményt biztosítani, aki a tanulásban kevésbé sikeres, eredményes. 
Feladataink kibővültek az online zeneoktatás megvalósításával.  
Az online térben megvalósuló tanítás sok kihívás elé állít diákot és pedagógust egyaránt. Még 
inkább szokatlanabb a helyzet a zenei oktatásban, ahol nem csak a technika, hanem az érzel-
mek is meghatározóak. 
A koronavírus elleni küzdelem miatt bevezetett digitális tanrend a zeneiskolákban is szüksé-
gessé vált, ami iskolánk munkarendjét is megváltoztatta. Pedagógusainknak és növendékeink-
nek is alkalmazkodniuk kellett a váratlanul kialakult szituációhoz.  
A koronavírus-járvány okozta rendkívüli helyzetben is tovább működtettük iskolánk oktatási 
rendszerét, biztosítottuk növendékeinknek a szükséges tanulási lehetőséget. Támogattuk a 
tanulók önálló tanulását, információ-felkutatását és -feldolgozását. Pedagógusaink infokom-
munikációs eszközök használatával, távolról, online adtak tájékoztatást a növendékeknek, tá-
mogatták őket a tanulásban, kijelölték a feldolgozandó tananyagrészeket és meghatározták a 
beszámolás módját. A pedagógusok, a tanszakvezetők, ill. az iskola vezetése az Oktatási Hiva-
tal ajánlásával kidolgozták az új munkaformákat. Szakmai támogatással az alapfokú művészet-
oktatás követelményei és tantervi programjában rögzített tananyagtartalmakra figyelemmel 
megtervezték a tanév hátralévő heteinek tanítási struktúráját, az ismeret és élményátadás 
módját. A tanszakok összeállították a tantárgyi tematikákat, kijelölték a feldolgozandó tan-
anyagokat. Ezeket az információkat hozzáférhetővé tették - a növendékek és a szülők számára 
egyaránt - elektronikusan az e-Kréta felületen ill. e-mailben kiküldve.  Annak érdekében, hogy 
az általános és középiskolák on-line feladatellátásával, óráival ne ütköztessük a zeneiskolai te-
vékenységet, a szaktanárok egyeztettek a tanulókkal a közvetlen on-line lehetőségek időkere-
téről.  
A személyes találkozás, gyakorlás, tanulás helyett pedagógusaink üzenetküldő alkalmazáso-
kat, közösségi platformokat vettek igénybe a zenei oktatásban az akusztikus és vizuális kap-
csolatok megtartása érdekében. Ez a módszer azonban sem a zenetanároknak, sem a növen-
dékeknek nem volt könnyű, és vegyes tapasztalatok vannak arról, milyen eredményességgel 
működött a zene tanításának ez a formája.  
A sikeres tanévzáráshoz nagymértékben hozzájárult a szülők együttműködése türelme és se-
gítőkészsége is. 

A nevelőtestület célkitűzései közül megoldandó feladatmaradt a növendékek egy tanéven be-
lüli kimaradásának csökkentése.  Amikor információk tömege árasztja el a gyerekeket és pilla-
natonként új impulzus éri őket, nekünk zenepedagógusoknak segítenünk kell az ezek közötti 
eligazodásban. Van még teendőnk azzal kapcsolatban, hogy a gyerekeknek még nagyobb örö-
met jelentsen a zeneiskolába járni, e sajátos művészetiskolai közösséghez tartozni. 

Feladatunk maradt továbbá a tanulás iránti motiváltságot erősítő, korszerű eszközök (interak-
tív táblák, számítógépek) folyamatos alkalmazása az elméleti oktatásban.  

KAPCSOLATTARTÁS A KÖZVETLEN ÉS KÖZVETETT PARTNEREKKEL 
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A zeneiskolai növendékek kapcsolata főtárgy tanárukkal az egyéni óráknak köszönhetően 
rendkívül közvetlen és személyes, ez által nagy a felelősségünk a gyerekek helyes irányú mo-
tiválásában és tanításában. A művészetoktatás értékteremtő, személyiségformáló ereje nagy-
mértékben hozzájárul ahhoz, hogy kialakuljon bennük a helyes és helytelen közötti különbség 
felismerésének képessége. 

Pedagógiai programunk és nevelési célkitűzéseink szerint folyamatosan igyekszünk a szülőkkel 
való jó kapcsolat ápolására, kérjük őket, hogy kísérjék figyelemmel gyermekük zenei tanulmá-
nyait. Szülői és pedagógus odafigyeléssel megelőzhetjük az év közbeni kimaradásokat. Tan-
szaki hangversenyeink a féléves beszámolón és a zenei élményen felül a szülői értekezlet funk-
cióját is betöltik, hiszen a koncert után alkalom nyílik arra, hogy a szülőkkel közösen megbe-
széljük a növendékek fejlődését, esetleges problémáit.  

A zeneiskola, rendszeres kapcsolatot tart fenn, oktatási intézményekkel, különböző országos, 
megyei és városi szakmai szervezetekkel, egyesületekkel a szülői közösséggel. Több évre visz-
szanyúló nemzetközi kapcsolatot ápol külföldi zeneiskolákkal. Otthont ad a városi együttesek 
próbáinak, hangszeres bemutatóknak és sok más zenei rendezvénynek.  Növendékeink közis-
mereti iskoláiban, városi rendezvényeken aktív koncerttevékenységeket vállalunk. 
 

 Szülőkkel való kapcsolattartás 

 Szülői munkaközösség 

 Zenekari szülői munkaközösségek 

 Iskolai honlap 

 KRÉTA ellenőrző  

 Egyéb szervezetekkel (kamara, civilszervezetek, alapítványok, stb.) való kapcsolat-
tartás 
 Magyar Zene és Művészeti Iskolák Szervezete 
 Liszt Ferenc Társaság Szekszárdi Csoportja 
 Szekszárdi Német Kisebbségi Önkormányzat 
 Tolna Megyei Könyvtár és Zeneműtár 
 Hospice Alapítvány 

 Szekszárd város oktatási intézményeivel 

 Garay János Gimnázium 

 Baka István Általános iskola 

 Dienes Valéria Általános Iskola 

 Babits Mihály Általános Iskola 

 Szekszárd város óvodái 

 Középfokú művészetoktatási intézményekkel 
 Művészeti Szakgimnázium – Pécs 

EGYÉB FOGLALKOZÁSOK A 2019/2020-AS TANÉVBEN 

A zeneiskolai oktatás a rendszerénél fogva a tehetséggondozás szolgálatában áll. A kiemelkedő 
tehetségű és szorgalmú, legalább 2 éve tanuló növendékek mind főtárgyból, mind kötelező 
szolfézs tárgyból az „A” tagozatról az emelt óraszámú „B” tagozatra kerülnek át, tanszaki dön-
tés alapján. A „B”- tagozatos növendékek száma egy szűkebb réteget tesz ki, ők azok, akik az 
átlagosnál több tehetséget mutatnak zenei tanulmányaik terén, azonban a velük való foglal-
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kozás kiemelten fontos és felelősségteljes feladatunk. A tehetséggondozás, az egyéni képes-
ségek kibontakoztatása érdekében számos versenyre, rendezvényre, találkozóra készítettük 
fel növendékeinket. Az iskola maga is számos területi versenyt, találkozót szervezett a megye 
tehetséges tanulói számára. 
A tehetséggondozáson kívül fontos feladat számunkra a felzárkóztatás folyamatos felszínen 
tartása.   
A felzárkóztatás, fejlesztés feladatait részben sikerült megoldanunk. Az egyéni – „szakmán 
kívüli” - fejlesztő foglalkozások megvalósításához fejlesztőpedagógusok és a külső szakembe-
rek segítségére van szükségünk. 
Mind az egyéni, mind a csoportos oktatási formák esetében a koronavírus miatt a tanév köz-
ben nélkülözött közösségi élmény (verseny, projekthét, hangverseny) a következő tanévben 
megvalósításre kerül az intézményben.  

3. Tehetséggondozás, szakkörök, versenyek 

 Ügyes Szolfézsosok Találkozója 

 Tanszaki koncertek  

 Növendékhangversenyek 

 Tolna Megyei Trombitás nap 

 VIII. Regionális Gitárverseny 

4. Kiemelt figyelmet igénylő tanulókkal való foglalkozásokról 

 Szolfézs tehetséggondozó foglalkozások 

 Zenei pályára felkészítő foglalkozások (hegedű, klarinét tehetséggondozás) 
 Versenyfelkészítő hangszeres foglalkozások 

 Felzárkóztató foglalkozások (online) 

ELLENŐRZÉS A 2019/2020-AS TANÉVBEN 

3. Az iskolavezetés ellenőrző tevékenysége 

A belső ellenőrzési munkát a tagintézmény vezető a tanszakvezetőkkel együtt valósította meg. 
Az ellenőrzések tervezésénél figyelembe vettük a teljesítményértékelési rendszer szempont-
jait. Óralátogatási jegyzőkönyvet készítettünk szóbeli megbeszéléssel együtt. 
A zeneiskolai oktatás sajátossága miatt, az egyéni órák mellett nagy szerepet kaptak a koncer-
tek, előadások figyelemmel kísérése.  
A tanév során fontos szerepet kapott a KRÉTA naplók, ellenőrzők adatainak pontos vezetése, 
folyamatos követése, különös figyelmet fordítva az évközben bekövetkező esetleges változá-
sokra és a márciustól megvalósuló digitális oktatásra. 
Az adminisztrációs időpontok pontos betartatása a KIR és a KRÉTA adatszolgáltatás kötelezett-
ség miatt. 

4. Tanórához és szabadidős tevékenységhez kapcsolódó ellenőrzések 

 Gyakornoki program: Laki János, Kun Gábor Zsolt 

 Óralátogatás 

 Tanszaki koncertek 

 Zeneiskolai rendezvények, hangversenyek 

 Félévi meghallgatások 

 Év végi online vizsgák 
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9.  A 2019/2020. tanévben megvalósult óralátogatások  

 Tagintézmény vezetői óralátogatások, hangversenylátogatások 

 Tanszakvezetői óralátogatások 

5. Külső ellenőrzések 

 Pedagógusminősítési eljárás 

Intézményünkben egy pedagógus sikeres minősítési eljáráson vett részt. Egy pedagógus minő-

sítési eljárása a rendkívüli helyzet miatt tovább tolódott. 

NÉV FOKOZAT 2021. január 1-től 

Töttős-Erős Edina Pedagógus II. 

A NEVELŐ – OKTATÓMUNKÁHOZ KAPCSOLÓDÓ EGYÉB TEVÉKENYSÉGEK A 

2019/2020-AS TANÉVBEN 

A pedagógiai programban meghatározott feladatoknak, nevelési és pedagógiai célkitűzések-
nek megfeleltünk. 
A tanszaki munkatervekben leírt célok, programok a rendkívüli helyzet miatt a tanév során 
csak részben valósultak meg, az előzetesen megfogalmazott célok és feladatok újakkal egé-
szültek ki. 
 

1. Továbbképzések (a továbbképzési terv alapján, ill. egyéb forrásból megvalósult; intéz-
ményi szervezés vagy szakmai szolgáltató/felsőoktatási intézmény szervezésében) 

A zeneiskolában folyó magas szakmai színvonal megtartásához a pedagógusok állandó tovább-
képzésére van szükség, melyre részükről folyamatos igény mutatkozik. Sajnos a szűkös anyagi 
keretek nem mindig kedveznek az ilyen irányú pozitív erőfeszítéseknek. A pedagógusok mun-
kájának fejlesztése érdekében intézményünk igyekszik megteremteni hangszeres kurzusokon, 
előadásokon való részvétel lehetőségét. A beiskolázási terv összeállításának időpontjában saj-
nos nincs rálátásunk arra, hogy a továbbképzésekkel foglalkozó szervek milyen továbbképzé-
seket fognak kiírni az aktuális tanévre. Ezért gyakran van szükség módosításra és átcsoporto-
sításra az év folyamán annak érdekében, hogy a továbbképzésekre eljuthassanak a kollégák. 
A továbbképzéseken való részvételre az intézmény számára pénzügyi keret nem állt rendelke-
zésére. Főként az ingyenes képzéseket preferáltuk. Intézményünk minden pedagógus számára 
lehetőséget biztosított a szakmai módszertani képzésekre való jelentkezésre. Saját szervezésű 
képzésekkel, szakmai napok rendezésével támogatta az önképzések megvalósulását. 

Nem iskolarendszerű továbbképzések: 

- Hogyan tanítsuk érdekesen a szolfézst a XXI. század növendéke számára? – 5 óra 
Ágostonné Béres Kornélia, Auth Zoltánné, Deákné Lászlók Éva, Füzi János, Kovácsné 

Szakács Ágota, Szily Lajos, Színé Köntös Hedvig, Tóth Imola, Tóth Mónika  

- Az interaktív panel alkalmazása a tanulás-tanítás folyamatában - 30 óra 
Ágostonné Béres Kornélia 

2. Továbbtanulási mutatók 

Iskolánk alapvető célkitűzése a zenei tehetségek felkutatása, majd hosszú gondozó tevékeny-
ségével a kibontakoztatása. A „B”- tagozatos növendékek száma egy szűkebb réteget tesz ki, 
ők azok, akik az átlagosnál több tehetséget mutatnak zenei tanulmányaik terén, azonban a 
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velük való foglalkozás kiemelten fontos és felelősségteljes feladatunk. Ebben a tanévben egy 
növendékünk választotta a zenei pályát. 
 
 

Zenei pályán tovább tanuló növendékek 

Növendék Felkészítő tanár Középfokú intézmény 

Trapp Viola Kata Auth Zoltánné 10. Művészeti Gimnázium és Szakgimnázium- 

Pécs 

3. Pályázatok bemutatása (röviden): típusa, célcsoport, szakmai feladatok, pedagógusok 
bevonása, stádiuma, egyéb információk 

- Hazai és a határon túli művészeti tehetséggondozó programok támogatása NTP-

MŰV-20 „Harmónia fafúvósokra” című pályázat – elbírálás alatt 

- „Oktatási Hivatal Bázisintézménye” című pályázat – nyertes.  
A pályázati időszak a 2020/2021. tanév szeptember 1-jével indul. A bázisintézményi 
feladatokat éves munkaterv alapján állítjuk össze és végezzük el. A megvalósításban 
több pedagógus kolléga is részt vesz. 

4. Belső kommunikáció, információ áramlás 

Intézményünkben a belső kommunikáció a kollégákkal legtöbbször személyesen, és elektroni-
kus levelezés útján történik. A zeneiskolai eseményekről kör e-mailben és a faliújságon elhe-
lyezett hirdetményben tájékoztatjuk a kollégákat. A havi programtáblázat jól látható helyen 
van kifüggesztve a hirdetőtábláinkon. A szervezés megkönnyítése és az ütközések elkerülése 
érdekében az iskolatitkárnál elhelyezett rendezvénynaptár segítségével koordináljuk prog-
ramjainkat. Sajnos az információáramlás több esetben csak egyirányú, ezért ezen a téren a 
tantestületnek van még mit fejlődnie. Az informatikai eszközök rohamos fejlődésével a min-
dennapi életünk részévé vált és egyre inkább előtérbe kerül az elektronikus kommunikáció. 
Ezt a koronavírus miatt kialakult rendkívüli helyzet is megerősítette. A mindennapi feladataink 
ellátása, az együttműködések fejlesztése, az információk célba érkezése miatt szükségesnek 
látom az info-kommunikációs eszközök gyakoribb használatát.  
Decemberben került sor tanári-alkalmazotti a karácsonyi összejövetelünkre, mely jól sikerült, 
igazán felhőtlen, jó hangulatban telt el. 

EGYÉB, AZ INTÉZMÉNYVEZETŐ ÁLTAL FONTOSNAK ÍTÉLT INFORMÁCIÓ 

A 2020/2021. nevelési évre, tanévre tervezett kiemelt szakmai rendezvények:   

 Országos tanulmányi versenyeken való részvétel 

 Regionális, megyei tanulmányi versenyeken való részvétel 

 Tolna Megyei Klarinétos és Szaxofonos Találkozó 

 Tolna Megyei Zongoraverseny 

 Bázisintézményi programok 

 Az Ifjúsági Fúvószenekar Hangversenye 

 Mini Fúvós Fesztivál 

 Hangszerbemutató hangversenyek általános iskolások számára 

 Hangszerbemutatók óvodásoknak 

 „Rendhagyó énekóra” az általános -és középiskolások számára   
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 Tanári hangversenyek rendezése 

 Részvétel Szekszárd város kulturális rendezvényein 
 

A BESZÁMOLÓ MELLÉKLETEI 

Az intézmény szakmai munkájának részletes bemutatása a tanszakvezetői beszámolókban ta-
lálható. A tanszakvezetők a pedagógusokkal történő egyeztetést követően részletes beszámo-
lót készítenek a tanszaki munkaközösségek tanévben végzett szakmai munkájáról. 

 

11. Munkaközösségek beszámolói 

 Fúvós tanszaki közösség – Papp Máté 

 Akkordikus, vonós tanszaki közösség – Tóth Mónika 

 Billentyűs ütős tanszaki közösség – Erősné Máté Éva 

 Zeneismeret, vokális tanszaki közösség – Tóth Imola 

Szekszárd, 2020. június 23. 
 
 
        Ágostonné Béres Kornélia 
              tagintézmény-vezető 
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A SZEKSZÁRDI GARAY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS AMI DIÁKÖNKOR-
MÁNYZATÁNAK  ÉV VÉGI BESZÁMOLÓJA 

2019/2020. TANÉV  
 

Szervezetünk szeptember végén kezdte meg  munkáját a felső tagozatos osztályok 

által delegált 2-3 képviselővel. Az alakuló ülésen rövid ismerkedés után megválasztot-

tuk a tisztségviselőket. A DÖK elnöke a tavalyi tanév végén megválasztott Csizmár 

Hanna Evelin 8. a osztályos tanuló, elnökhelyettese Deli Bence 7. b osztályos diák lett. 

Ezt követően megfogalmaztuk és ismertettük az új tagokkal a megválasztásuk utáni 

feladataikat. (A tanulóközösségük érdekeinek képviselete, a tanulók tanórán kívüli, 

szabadidős tevékenységének segítése, aktív részvétel az ünnepségek, megemléke-

zések, és egyéb rendezvények megszervezésében.) 

Első gyűlésünkön felvázoltuk, megterveztük és elfogadtuk a tanév feladatait és prog-

ramjait is. Megállapodásunk értelmében minden hónap első páros csütörtökén, az 5. 

órában tartjuk megbeszéléseinket. 

Októberben az Állatok Világnapja alkalmából nagyszabású gyűjtést szerveztünk a 

Szekszárdi Kutyamenhely javára. Az alapítvány vezetőjével történt előzetes egyezte-

tés alapján száraz és konzerv kutyaeledelt, kutyaszalámit, meleg takarókat, törölköző-

ket és játékokat gyűjtöttünk a menhely kis lakóinak. Felhívásunkra iskolánk minden 

osztálya csatlakozott gyűjtéshez. A gyerekek és szüleik lelkes felajánlásának köszön-

hetően több mázsa élelmet és több zsáknyi plédet, takarót sikerült eljuttatnunk a men-

helyre, amit iskolánk DÖK képviselői adtak át. A látogatás során megnézhettük, hogy 

milyen körülmények között élnek a kutyák, hogy működik egy menhely, végül pedig 

néhány barátságos és játékos kutyust meg is sétáltathattunk. A novemberi iskolagyű-

lésen megjutalmaztuk a leglelkesebb, legtöbb felajánlást tevő alsós és felsős osztá-

lyokat. (Alsó tagozat: 4.b, 4.a, 2.a,  felső tagozat: 5.a, 7.b és 5. b osztály). 

Októberben került megrendezésre a Halloween party is, melynek szervezésében és 

lebonyolításában a DÖK képviselők is aktívan részt vettek. 

Novemberi gyűlésünkön a Garay Advent programjait terveztük meg.  Megbeszéltük az 

Adventi vásáron történő árusítás szabályait és a vásár idején zajló kézműves és játé-

kos programokat. Idén is kértük minden árustól, hogy csak a karácsonyi ünnepkörhöz 

kapcsolódó ajándéktárgyakat és süteményeket árusítsanak, kerülve a vásár „zsibvá-

sár” jellegét. Ezt a szabályt mindenki elfogadta és be is tartotta, a diákok lelkesedése 

továbbra is töretlen volt, összesen 120 diákunk árusított szebbnél szebb kézműves 
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ajándékokat és finom süteményeket. A zsúfoltság és könnyebb áttekinthetőség érde-

kében gondolkodunk a vásár 2 szinten történő megrendezésén. 

Idén nem csatlakoztunk karácsonyi adománygyűjtési akcióhoz, hiszen a kutyamenhely 

támogatásán kívül iskolánk részt vett a használt mobiltelefongyűjtésben és egyéb, a 

szülők segítségét kérő programokban is. A szülők nagy segítséget nyújtottak több is-

kolai programunkhoz (Zrínyi Kupa, Garay Szülők-nevelők bálja, iskolaszépítő társa-

dalmi munkák, farsangi bálok), ezért nem szerettünk volna túlzott terheket róni azokra 

a családokra, akik eddig is rendszeresen támogattak minket, de a következő tanévben 

újból tervezzük csatlakozásunkat valamilyen országos adománygyűjtő akcióhoz. 

Az első félév utolsó összejövetelén értékeltük az elmúlt félévet és megterveztük az 

előttünk álló hónapok programját. 

A második félév első nagy feladata az iskolai felsős farsang megszervezése és meg-

rendezése volt. Sok éves hagyományaikhoz igazodva az osztályok jól összehangolt 

munkájának és együttműködésének köszönhetően nagyon sikeres programot sikerült 

megszerveznünk. Az osztályok színvonalas, vicces és látványos bemutatkozását 

diszkó és tombolasorsolás követte. A belépőjegyek, büfé és tombolasorsolásból be-

folyt összeg a tanév folyamán továbbra is jó alapot nyújt a diákoknak szervezett prog-

ramok támogatásához. 

 A DÖK második féléves tervei között szerepelt egy ifjúsági Csevegőszoba kialakítása, 

melynek működtetését terveink szerint a DÖK tagsága vállalta volna magára. A meg-

változott oktatási rend és a digitális oktatás bevezetése miatt azonban ennek az ötlet-

nek a megvalósítása elmaradt. Természetesen tervünket nem adtuk fel, hiszen to-

vábbra is úgy gondoljuk, hogy a diákoknak szükségük van egy olyan közösségi térre, 

ahol kötetlenül összejöhetnek, beszélgethetnek és játszhatnak. Keresni fogjuk a meg-

oldást az ifjúsági szoba mielőbbi kialakítására, álmunk megvalósítására. 

A félév utolsó összejövetelén a DÖK képviselői megfogalmaztak egy levelet is, melyet 

eljuttattunk intézményünk vezetőjéhez és az Iskolai Tanácshoz is. Ebben-diáktársaik 

nevében- arra kérték az intézmény vezetőjét, hogy segítse és támogassa az iskolai 

büfé létrehozását és működtetését. Az iskolai büfé kérdése évek óta állandóan visz-

szatérő igény a tanulók körében és nagyon bíznak benne, hogy hamarosan meg fog 

oldódni. Sajnos ebben a kérdésben nem történt érdemi előrehaladás a megváltozott 

körülmények miatt, így ez a feladat a következő év tervezésében is szerepelni fog. 
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A Diákönkormányzat az év elején meghatározott feladatok elvégzése mellett igény 

szerint és lehetőségéhez mérten anyagilag is segíti és támogatja az iskola rendezvé-

nyeit a korábbi évek bevételéből. Az első félévben az 50 éves jubileum rendezvényei-

hez,  különféle iskolai versenyek, vetélkedők díjazásához, osztályok közötti versenyek 

jutalmazásához, nyújtottunk anyagi segítséget.  

A 2. félévre is több terv megvalósításában vállaltunk szerepet, azonban ezek a prog-

ramok nem valósulhattak meg. Terveink között szerepelt még egy bajai kerékpártúra 

támogatása, a hagyományos Garay Nap megszervezése, a leköszönő diákelnök utód-

jának megválasztása is. Ezeket a programokat a következő tanév folyamán szeret-

nénk megvalósítani. 

Igazgatói dicséretek jutalmazása, házi versenyek anyagi támogatása mellett idén a 

rendhagyó ballagás megszervezéséhez, a dekoráció anyagköltségéhez járultunk 

hozzá.  

 

A tanév folyamán megvalósult programok és események: 
 

IDŐPONT 
 

ESEMÉNY HELYSZÍN 

szeptember 19. Alakuló DÖK gyűlés 
Munkaterv összeállítása és elfoga-
dása 

Angol I. 

október 3. 
 
október 4-14. 

DÖK gyűlés, 
adománygyűjtés meghirdetése 
Adományok összegyűjtése, becso-
magolása  

Angol I. 
 

október 15. 
 
 
október 25. 

Látogatás a Kutyamenhelyen, ado-
mányok átadása 
 
Halloween party 
-Jelmezes felvonulás 
-Töklámpás faragó verseny és kiállí-
tás 
-Tréfás vetélkedő 
-Disco 

Szekszárdi Kutya-
menhely 
 
Földszinti zsibongó 
 

november 14. DÖK gyűlés 
Garay Advent megtervezése 

Angol I. 
 

december 12. DÖK gyűlés 
Adventi vásár megszervezése 

Angol I. 
 

december 20. Garay Advent 
-kirakodóvásár (karácsonyhoz kap-
csolódó kézműves termékekből) 
-Honfoglaló party 
-Logikai játékok 

földszinti zsibongó, 
tantermek 
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-Kézműves foglalkozás 
-Filmvetítés 
-Mosolyfal 

január 9. DÖK gyűlés 
Félév értékelése 

Angol I. 

február 21. Felsős farsang 
-osztályok műsora 
-tombolasoroslás 
-büfé 
-diszkó 

Tornacsarnok 
Földszinti zsibongó 

 
Az első félévre tervezett programjainkat megtartottuk, eredményes félévet zártunk. A 

második félévre tervezett programjaink zöme sajnos elmaradt, de reményeink szerint 

a következő tanévben sikerül megvalósítanunk őket.  Köszönet minden osztályfőnök-

nek és kollégának, akik segítettek, hogy rendezvényeink sikeresen  megvalósulhassa-

nak. 

Szekszárd, 2020. június 20. 

 

      …………………………………………… 

      Keserű Krisztina DÖK segítő pedagógus 



 



 

 


