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AMIRŐL SZÓ LESZ…

• Személyi feltételek

• Költségvetés

• Tárgyi feltételek

• Szolgáltatások

• A tanév kiemelt feladatai

• Oktatási feladataink

• Nevelési feladataink

• Munkaterv szerint megvalósult kiemelt rendezvények



AMIRŐL SZÓ LESZ…

• Egyéb megvalósult kiemelt rendezvények

• Továbbképzések

• Pályázatok

• Mérések, értékelések az intézményben

• Kapcsolataink, partneri együttműködések

• Szakmai ellenőrzés az intézményben

• Egyebek



TANULÓI LÉTSZÁM ALAKULÁSA

Tanuló létszám alakulása I. félév

2019/2020

2019. 09. 01. 

létszám Távozók Érkezők

2020. 01.30. 

létszám

Alsó tagozat 256 fő 0 fő 5 fő 261 fő

Felső tagozat 205 fő 0 fő 8 fő 213 fő

Gimnázium 94 fő 1 fő 5 fő 98 fő

555 fő 1 fő 18 fő 572 fő (+10 fő)



SZEMÉLYI FELTÉTELEK

2019. szeptember 1. 2020. január 30.

Pedagógusok létszáma 68 (3+4) fő 68 (3+4)fő

NOMKS-k létszáma 3 fő+3 fő 3 fő+3 fő



CÉLKITŰZÉS A SZEMÉLYI 
FELTÉTELEK VONATKOZÁSÁBAN

• Tanítók felvétele az induló osztályba

• Nyugdíjba menő kolléga álláshelyének betöltése

• Sikeres minősítések a pedagógus előmeneteli

rendszerben

• „Pedasszisztens” hallgató / gyógyped-i asszisztens

• Laboráns



KÖLTSÉGVETÉS

• Dologi / eszközbeszerzés

• induló osztály bútorzata (30 szék, 

egyszemélyes asztal, szekrény, polc, fogas) 

• sötétítőfüggönyök 

• sporteszközök

• tanári asztalok, székek



BERUHÁZÁS, FELÚJÍTÁS

• bejövő osztályok festése, parkettacsiszolás (3 

alsós, 2 felsős terem)

• zuhanyzók, öltözők, sportszertár festése

• Informatikatermek festése

• ugróhomok cseréje 



INFORMATIKAI ESZKÖZBESZERZÉS

• LCD kijelzős tábla 

• vetítővászon

• (notebook: Dell Inspiron 5584)



TÁRGYI FELTÉTELEK
PEDAGÓGUSOK MUNKAFELTÉTELEI

A színvonalas, minőségi oktatáshoz szükséges:

- terek, berendezések

- taneszközök, szemléltető eszközök

rendelkezésre állnak 

Samsung Smart School



TÁRGYI FELTÉTELEK
JAVÍTÁSOK, KARBANTARTÁS

• beszerzési hiányosságok

• javítások nehézkessége

• rongálás

• „gazdátlanság”



CÉLKITŰZÉS A TÁRGYI FELTÉTELEK 
JAVÍTÁSÁNAK VONATKOZÁSÁBAN

• A mindennapi munkát gátló eszközhiány megoldása 

• igények: Varga Brigittának (adott hó 20-a)

• Szabályszerű, azonnali jelzés, visszaellenőrzés

• Gyakoribb ellenőrzés – vezetőség részéről is

• A Házirend hathatósabb betartatása, szankcionálása

• kártérítési kötelezettség

• Selejtezés, „nagytakarítás”



SZOLGÁLTATÁSOK

• Takarítás 

• Étkezés



A TANÉV KIEMELT FELADATAI

Tehetséggondozás

• Szakkörök 

• Versenyfelkészítések, versenyeredmények 

• Felvételire, érettségire felkészítő foglalkozások

• MTM cím – Tehetségmentor program, Tutorprogram

• MaTalent5 

• Mentálhigiénés munkacsoport mérése

• Versenyhelyszín biztosítása

• Tudásközponti programok



A TANÉV KIEMELT FELADATAI

Kapcsolatépítés az Egyetemmel 

A tagintézmények közötti szorosabb együttműködés kialakítása

• Város óvodáival való együttműködés

• Deák-napok, Dalos-nap 

• Laborlátogatások

• Töprengő klub

• Közös csapatok nevezése sportversenyeken 

• Diákelőadók versenye

• Deák Ferenc megyei szövegértési és helyesírási verseny

• Kutatók éjszakája 

• Szalagavató

• Mérések 



2. FÉLÉVRE KITŰZÖTT CÉLJAINK

• Együttműködési lehetőségek, kapcsolatépítés 

• Tehetséggondozás 

• MTM feladatainak minőségi szintű ellátása 

• POK bázisintézményi feladatok ellátása 

• Matematikai Tudásközponti tevékenység

• Témahetek megvalósítása



OKTATÁSI FELADATAINK

• Tanmenetekben, éves munkatervben megfogalmazottak szerint 

• Tanulmányi eredmények

• Kiemelt figyelmet igénylő tanulókkal való differenciált, fejlesztő foglalkozás

• Tehetséggondozás

• Fejlesztés  - DIFER mérés



OKTATÁSI FELADATAINK

• Szakértői véleménnyel rendelkező tanulók száma: 32 fő 

• Tanulási nehézség alsóban: 5 fő 

Tanulási nehézség felsőben: 20 fő 

Tanulási nehézség gimnáziumban: 3 fő 

• Tanulási és beilleszkedési nehézség: 1 fő 

• Sajátos nevelési igényű tanuló felsőben: 3 fő



OKTATÁSI FELADATAINK

• Mentorálás

• Gyakornok mentorálása 

• Gyakorlatvezető mentortanár szakirányon végző 

kollégák mentorálása 

• Hallgatóképzés



OKTATÁSI FELADATAINK

• Beiskolázás tapasztalatai 

• Továbbtanulás

• Előkészítők szervezése magyarból 

• Próbafelvételi

• Érettségi felkészítők szervezése

• Pályaválasztási szülőértekezletek 

• Nyelvvizsga tájékoztatás 

• Pályaválasztási rendezvényen való részvétel

• Nyílt napok, egyetemi előkészítők népszerűsítése 



TOVÁBBTANULÁS MUTATÓI 

Intézmény 8.a 8.b Összesen

Leőwey Klára Gimnázium 8 fő (32%) 10 fő (43,47%) 18 fő (37,6%)

Babits Mihály Gimnázium 6 fő (24%) 6 fő (26%) 12 fő (25%)

Janus Pannonius Gimnázium 3 fő (12%) 1 fő (4,34%) 4 fő (8,33%)

Nagy Lajos Gimnázium 3 fő (12%) 0 fő (0%) 3 fő (6,25%)

Kodály Zoltán Gimnázium 0 fő (0%) 2 fő (8,69%) 2 fő (4,16%)

egyéb 5 fő (20%) 4 fő (17,39%) 9 fő (18,75%)



TOVÁBBTANULÁS MUTATÓI 

Babits Mihály Gimnáziumot megjelölő diákok száma

1.helyen 2.helyen 3.helyen

12 fő (25%) 14 fő ( 29,15) 4 fő (8, 33%)

- angol: 4 fő

- biológia-kémia/fizika: 4 fő

- sportágismereti: 2 fő

- mat-info: 2 fő

- angol: 4 fő

- általános: 4 fő

- biológia-kémia/fizika: 3 fő

- mat-info: 2 fő

- sportágismereti: 1 fő

- angol: 2 fő

- általános: 1 fő

- mat-info: 1 fő



MENTESSÉGGEL RENDELKEZŐ TANULÓK

Fülbesúgós (Babits)

• Bánki Botond, Csirke Balázs, Feldusz András, Holl Gábor, Paik Renáta

Szóbeli mentességet matematika írásbelijük alapján (Babits)

• Szilágyi Gergő

• Ungvári Zsombor



MENTESSÉGGEL RENDELKEZŐ TANULÓK

Szóbeli mentességet kaptak versenyeredményük alapján

• Nyuschal Szonja (Leőwey – angol)

• Pétersz Benedek (Leőwey- angol)

• Sándor István György (Babits – mat-info)

• Schubert Bálint (Janus – matematika)

• Szabó Anna (Babits – biológia)

• Tarr Bálint (Janus – angol)

• Tarrósy Áron (Leőwey – angol)



2. FÉLÉVRE KITŰZÖTT CÉLJAINK

• Belső tudásmegosztás, tapasztalatcsere, óralátogatás 

• Képességmérő lapok kidolgozása

• Tanulói motiváció növelése 

• Idegen nyelvi tanulmányutak / Célnyelvi út



NEVELÉSI FELADATAINK

• Ifjúságvédelmi programokra nagyobb hangsúlyt fektetni 

• Veszélyeztetett gyerekek növekvő száma, 

problématípusok, kiemelt területek sokasodása

• Lelki bántalmazás „gyakorisága”



NEVELÉSI FELADATAINK

• Ökoiskolai munkaterv feladatainak végrehajtása

• ÖKO szakkör

• Kézműves szakkör

• Faliújság 

• Erdei iskola

• Ökohírlevél követése

• Zöld egyetem

• Állatok világnapja, Állatkert látogatása - nyelvi projektnap

• Klíma-nagyköveti képzés

• Európai Mobilitás Hét 

• …

• Pályázati lehetőségek (Lépj!)

• Címmegújítás



NEVELÉSI FELADATAINK

• DÖK tevékenysége

• szervezeti szerep - véleményezés

• közösségépítés

• papírgyűjtés (09.23.)

• Halloween / töklámpásfaragó verseny, kiállítás

• Adventi cipősdoboz jótékonysági akció



NEVELÉSI FELADATAINK

Osztályprogramok 

• Alsós kirándulás szülőkkel

• Erdei iskola

• Lépj!

• Osztálykarácsonyok

• Korcsolyázás

• Mozi, színház, adventi vásár látogatása



HÁZIREND BETARTÁSÁVAL 
KAPCSOLATOS TAPASZTALATOK

• Fegyelmi helyzet 

• Mulasztások – igazolások

• Megtett intézkedések



A 2. FÉLÉVRE KITŰZÖTT CÉLJAINK

• Beszéd- és viselkedéskultúra fejlesztése

• Esztétikus környezet kialakítása

• Folyosók dekorálása

• Osztálytermek rendezettsége, tisztasága

• Folyosók rendje / ebédlő 

• Benntartózkodás rendjének szabályozása 

• Közösségépítés: 

• osztályprogramok, iskolai projektek szervezése



MUNKATERV SZERINT MEGVALÓSÍTOTT 
KIEMELT RENDEZVÉNYEINK

• Értekezletek, évfolyammegbeszélések, osztálytermek értékelése

• Iskolai ünnepélyek, megemlékezések

• Osztályprogramok 

(osztálykarácsony, korcsolyázás, városi séta, Mikulás mozi, kézműves 

délután, adventi vásár,…)

• Zene világnapja

• Deák Ferenc megyei szövegértési és helyesírási verseny

• Bolyai Matematikai / Anyanyelvi Csapatverseny, Megyei Matematika-verseny



MUNKATERV SZERINT MEGVALÓSÍTOTT 
KIEMELT RENDEZVÉNYEINK

• Deák-napok

Pályaorientációs nap

• Színházlátogatások

• Deák Kupa

• Cipősdoboz akció 

• Adventi gálaműsor 

• Dalos-nap 



MUNKATERV SZERINT MEGVALÓSÍTOTT 
KIEMELT RENDEZVÉNYEINK

• Diákelőadók versenye

• Mikulás mozi

• Márton-nap 

• Halloween party

• Angol nyelvű színház

• Osztálydekorálás / értékelés 

• Adventi ráhangolódás



MUNKATERV SZERINT MEGVALÓSÍTOTT 
KIEMELT RENDEZVÉNYEINK

• Carol singing

• Iskolanyitogató rendezvénysorozat

• Népmese napja

• Laborlátogatás

• Lépj! Programsorozat 

• Erdei iskola

• Szalagavató



EGYÉB MEGVALÓSÍTOTT KIEMELT 
RENDEZVÉNYEINK, FELADATOK

• Szent korona témanap 

• Interaktív múzeumpedagógiai foglalkozások

• Célnyelvi út 

• Nyelvi utak szervezése

• LEP



LÁZÁR ERVIN PROGRAM

• 1. évfolyam: bábelőadás

• 2. évfolyam: előadó-művészeti produkció

• 3. évfolyam: színházi előadás (PNSZ)

• 4. évfolyam: komolyzenei vagy népzenei koncert

• 5. évfolyam: színházi előadás (PNSZ)

• 6. évfolyam: cirkuszművészeti előadás (Fővárosi Nagycirkusz)

• 7. évfolyam: előadó-művészeti produkció

• 8. évfolyam: színházi előadás (Budapest)



TOVÁBBKÉPZÉSEK

• Pedagógus szakvizsga 

• Mentorfórum

• Gyakorló Iskolák Országos Konferenciáján való részvétel

• Kártyajátékok és a matematika

• Szabadulószoba a matematikaórán

• Számítógépes rejtvények – digitális műhely



TOVÁBBKÉPZÉSEK

• 7 szokás képzés

• Felkészítés a minősítő vizsgára, minősítési eljárásra

• Tehetségbarát tanítási módszerek

• UDV konferencia

• Szent korona témanap előkészítése

• NAT implementációs műhely 



TOVÁBBKÉPZÉSEK

• Belső továbbképzés /tudásmegosztás

• Alsós, felsős munkaközösség megbeszélése az átmenetről

• Alsós és vezetőtanári munkaközösség együttműködése a hospitálási

gyakorlatban

• Alsós munkaközösség együttműködése az idegennyelvi

munkaközösséggel

• Mentálhigiénés munkacsoport tájékoztatása alsó tagozaton

• Bázisintézményi programok



PÁLYÁZATOK

• MTM – tehetségmentori beszámoló

• OH-POK bázisintézményi cím 

• ÖKO

• EFOP 3.3.7 

• NTP – Digitális (f)elszabadulás

• NEA pályázat 

• Fenntartási jelentések (TIOP 1.1.1)



MÉRÉSEK, ÉRTÉKELÉSEK AZ 
INTÉZMÉNYBEN

• Difer mérés, Netfit mérés

• MTA „Vizuális kultúra” Szakmódszertani Kutatócsoportjának képességmé-rése 

(eDia)

• Szakdolgozati kérdőívek kitöltése

• Hallgatói visszacsatolások / értékelések

• Időszakos tanulmányi, magatartás-szorgalom értékelések

• Osztályterem díszítésének értékelése

• MaTalent5



MÉRÉSEK, ÉRTÉKELÉSEK AZ 
INTÉZMÉNYBEN

• ÁNTSZ ellenőrzés 

• Hatékonysági mérések (ökoiskola)

• Beszámoló

• Monitoring kérdőív (OFI)

• Félév értékelése 



SZAKMAI ELLENŐRZÉS AZ 
INTÉZMÉNYBEN

• Szaktanácsadás

• Egyéni tanácsadás, szakmai megsegítés 

• Munkacsoport támogatása

• Intézményi önértékelés

• Pedagógiai-szakmai ellenőrzés – Intézkedési terv arányos teljesítése

• Pedagógus értékelés / minősítés 



ÖNÉRTÉKEL

T 

PEDAGÓGU

S

ÖNÉRTÉKELÉST VÉGZŐ PEDAGÓGUS

adott önértékelési módszerhez rendelve 

dokumen-

tum

elemzés

óra-, 

foglalko-

zás

látogatás

vezetői interjú

munkatársi kérdőív kitöltője

(BECS által felkért pedagógusok)

határ-

idő

04.30.

Lévai Attila dr Litter Adrienn dr Litter Adrienn dr Alkonyiné Pethő Zsuzsanna, Berényi Éva, Rónai 

Adrienn, Eklics Judit

dr Litter 

Adrienn

Toth Krisztina Turi Katalin dr Alkonyiné Pethő Zsuzsanna, Berényi Éva, Rónai 

Adrienn, Eklics Judit

Lovas Zoltán Bárkányi Tamás Toth Krisztina Garamszegi Rita, Mucsi Éva, Nagyné Horváth 

Andrea, Varga-Koritárné Boglári Margit

Polgár Rita Horzsa Gáborné Toth Krisztina dr Komáromi Gáborné, Poloma Henrietta, Simon 

Gyöngyi, Eklics Judit

Pusztai Ágnes Lévai Attila Lévai Attila Nyírő Gizella, Széderné Litványi Tünde, dr Tarnai 

Istvánné, Tóvári Sándorné

Stehler 

György

Simon Gyöngyi / Toth 

Krisztina

Eklics Judit Brózik Ágnes, Horváth Krisztina, Resch András, 

Simon Gyöngyi 

Tóth 

Krisztina

Horváthné Szűcs Márta Horváthné Szűcs Márta dr Haramachné Matheisz Tünde, Lovas Zoltán, 

Nagyné Horváth Andrea, dr Örkényiné

Mostbacher Zsuzsanna 

Tibola Eszter Pusztai Ágnes Pusztai Ágnes dr Béli Gáborné, Jauckné Angyal Bernadett, 

Simonné Koszér Andrea, Szemesné Barnóczky

Orsolya

Tóvári 

Sándorné

Polgár Rita Pusztai Ágnes Eklics Judit, Istvánder Annamária, Surányi Eszter, 

Villányi László



MINŐSÍTÉSEK

Megújító mester

• Dr Alkonyiné Pethő Zsuzsanna

• Berényi Éva

• Csanádi Beáta

• Simon Gyöngyi

Mester

• Eklics Judit

• Horváthné Szűcs Márta

• Lévai Attila

• Dr Tarnai Istvánné



MINŐSÍTÉSEK

Pedagógus II.

• Istvánder Annamária

• Surányi Eszter

Pedagógus I.

• Gauzer Dorina



SZAKMAI ELLENŐRZÉS AZ 
INTÉZMÉNYBEN

• Adminisztrációs fegyelem 

• Határidők betartása

• Megvalósult programokról információnyújtás

• Évkönyv, munkaközösségvezetők, honlap

• Facebook



KAPCSOLATAINK, EGYÜTTMŰKÖDÉS

• Tanárképző Központ 

• Egyetemi karokkal

• Meglévő – az oktatási-nevelési munkát segítő – szervezetek-kel

való kapcsolat fenntartása, gazdagítása (pl. projektnap, pályázatok)

• EMMI / OH: Szent korona témanap

• POK



KAPCSOLATAINK, EGYÜTTMŰKÖDÉS

• Köznevelési intézményekkel (pl. Kodály Zoltán Gimnázium)

• Versenyszervezés 

• AMI-k (Escargo hajója) 

• NAV

• Misina menhely 

• Máltai Szeretetszolgálat

• Klimo Könyvtár

• PVSK-Mecsek Füszért

• Ökováros-Ökorégió Alapítvány



EGYEBEK

• 20/2012 – a papíralapú értesítő kiadásáról

• 100§ (4) A tanuló félévi osztályzatairól az iskola az 

iskolai elektronikus napló alkalmazása esetén is 

köteles az értesítő (ellenőrző) útján, az 

osztályfőnök aláírásával és az iskola 

körbélyegzőjének lenyomatával ellátott írásbeli 

tájékoztatást adni. 



HÁZIREND

• A folyósok és az aula használata csak a tanórákon kívüli

időszakban, a tanórák, illetve tanórán kívüli foglalkozások

zavarása nélkül történhet.

• A tanítási idő után a diákok elhagyják az iskola épületét,

számukra felügyeletet nem tudunk biztosítani. Indokolt

esetben lehetőségként a szabadidő hasznos eltöltése

érdekében az erre kijelölt helyiségben tartózkodhatnak

(DÖK-helyiség).
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