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Jegyzőkönyv 
a 2018-2019-es tanév tanévzáró nevelőtestületi értekezletéről 

 

 

Időpont:  2019. július 1. 

Helyszín: 112-es terem 

Jelen voltak: a jelenléti ív szerint 

 

 

dr. Gentischerné Dani Zita megbízott intézményvezető szeretettel köszöntötte a 

nevelőtestület tagjait, majd az alábbiakat mondta el a jelenlévőknek: 

 

Beszámoló 

 

Szeretettel és tisztelettel köszöntöm a 2018/2019. tanév tanévzáró értekezletén kedves 

kollégáimat, munkatársaimat. 

Jegyzőkönyv vezetésére felkérem Vígh Erzsébet Annát, hitelesítésre Heltai Évát! 

Kérem, hogy a jelenléti ívet mindenki írja alá! 

 

 

II. Tanév értékelése 

 

Kedves Kollégák, ez a tanév is bővelkedett programokban, tartalmas tanévet zárhatunk. 

A hagyományos rendezvényeket újakkal egészítettük ki, és megemlékeztünk a gimnázium 65. 

tanévéről. Az események szinte teljes egészében a munkaterv szerint valósultak meg, az iskolai 

szakmai napunkat nem tartottuk meg az írásbeli felvételi vizsgadolgozatok javítására 

fordítottuk azt a tanítás nélküli munkanapot. A tavalyi tanévben többször felmerült 

nevelőtestületi értekezletek alkalmával, hogy az írásbeli felvételi vizsga a következő tanévben 

már ne legyen feltétele a gimnáziumi felvételinek. Minden esetben elhalasztottuk ennek a 

megvitatását. Kérlek benneteket, szavazzunk arról, hogy maradjon-e a régi felvételi rend vagy 

változtassunk. Emlékeztetlek benneteket két fontos dologra: 

- írásbelit mindenképp szervezünk a nyolcévfolyamos képzésünk miatt, tehát ebben 

az esetben a négyévfolyamra jelentkező diákokat is fogadnunk kell a jelenlegi 

rendelet szerint, 

- amennyiben az írásbeli nem feltétel, ebben az esetben nem tarthatunk az emelt 

óraszámú angol képzés miatt szóbeli meghallgatást sem. 

Kérem, az tegye fel a kezét, aki egyetért azzal, hogy a felvételi eljárás során a négyévfolyamos 

képzésre való felvétel feltétele maradjon az írásbeli vizsga. 

 

SZAVAZÁS: 

Egyetértett: 28, nem értett egyet: 6, tartózkodott: 2. (GYES-en ill. szabadságot töltők: 5 fő) 

Megállapítom, hogy 68% egyetértett, hogy a felvételi eljárás során a négy évfolyamos 

képzésre való felvétel feltétele maradjon az írásbeli vizsga. A Pedagógiai Program 

módosítására nincs szükség. 

http://www.szig-dujv.hu/
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A tanév eseményeiről rövid értékelés: 

A szokásokhoz híven a gólyatáborral kezdtünk, idén is bentalvással a DÖK és 

osztályfőnökök segítségével. Nagyon jól sikerült, akárcsak a kisgimisek fogadása. Szintén 

ehhez kapcsolódott az aula-projekt befejezése, mely Müllerné Ódor Marianna, Kovács Míra és 

a 9.E osztály valamint Rohonczi István segítségével, Orosz Csaba és a Hankook támogatásával 

zajlott. 

A tanévben kiemelt rendezvénynek számított a 65. tanév megünneplése, melyhez 

minden munkaközösség hozzájárult programjaival: versenyeket, idegen nyelvi napot, túrát 

szerveztek diákjainknak és külsős érdeklődőknek. Az énekkar 50. jubileumi koncertje és az 

ehhez kapcsolódó kiállítás szép zárása volt az eseménysorozatnak. 

A munkaközösség-vezetők beszámolóikban részletesebben is szólnak programjaikról. 

Az idei események tapasztalatait a jövő tanév tervezésekor figyelembe kell venni, ne 

ütközzenek programok, a munkaközösségek tagjai részt tudjanak venni és vegyenek részt más 

munkaközösségek programjain is. A feladataink nagyon szerteágazóak: versenyfelkészítés, 

rendezvény-szervezés, kulturális vetélkedők, sportversenyek, tanulmányi versenyek, iskola 

karácsony, farsang, SZIG-hét, szalagavató, ballagás, kisbiológusok találkozója, idegen nyelvi 

Ki mit tud, Magyar Kultúra napi seregszemle, gondolkodó előadások, iskola-népszerűsítő nyílt 

napok, fellépések stb. és természetesen mindezek mellett a napi tanórák, szakkörök, 

felzárkóztatók, emelt szintű felkészítők megtartása, magas színvonalon. Szeretném 

megköszönni mindannyiótoknak, hogy ezek a programok megvalósulhattak, hogy idén is 

városi, kistérségi, sőt országos szinten szép sikereket értünk el, melyet a mellékelt 

versenytáblázat is mutat. Úgy vélem a gimnázium hírének erősödéséhez mindezek 

hozzájárultak, ennek mutatói induló osztályaink létszámai. 

És itt szeretném megköszönni technikai dolgozóinknak a rendezvények háttérbiztosítását 

valamint a hétvégén vállalt ügyeleteket Faragóné Orha Ildikónak és Lörincziné Szobácsi 

Renátának és egyben bízom benne, hogy a hétvégi és délutáni ügyeletek kapcsán a 2018-as 

terembérlet újra lehetőséget biztosít majd további osztálytermeink bútorzatának cseréjébe. 

 

III. Beiskolázás 

 

 Ebben a tanévben is két nyitott napot szerveztünk, mindkettő nagyon sikereses volt, 

sokan eljöttek. Részt vettünk a pályaválasztási kiállításon (műsorral is Pocsai Mária 

vezetésével az énekkar és népdalcsoportunk lépett fel), standunkon Kovács Míra és a 9.E 

osztály segédkezett. Elmentünk az általános iskolák pályaválasztási szülői értekezleteire: 

Polányiné Boldog Katalin, Molnár Zoltánné, Szücsné Dr, Harkó Enikő és jómagam. 

Felkerestük osztályfőnöki órán Dunaújvárosi Móricz Zs. Ált.Iskola  nyolcadikosait Szücsné 

Dr. Harkó Enikővel és volt Móriczos diákokkal, valamint a Dunaújvárosi Petőfi Ált. Iskola 

végzőseinél járt Szücsné Dr. Harkó Enikő és hetedikes tanulóink. 

A következő tanévben talán bemutató órák megszervezésével tovább lehetne bővíteni 

a kínálatunkat. Itt szeretném megragadni az alkalmat és megköszönni Fábián István kollégának 

a promóciós videót és az idén előkészületben lévő újat is, szerintem a mai digitális világban ez 

még gyorsabban eljut a diákokhoz felkeltve figyelmüket iskolánk felé. 

Nagy kihívást jelentett számunkra az idei tanévben is a központi írásbeli vizsga 

megszervezése, tekintettel arra, hogy a tavalyihoz hasonlóan nagyon sok diák kívánta nálunk 

megírni a feladatlapokat. 256 (tavaly: 282, tavaly előtt: 255) nyolcadikos és 56 (tavaly 72 tavaly 

előtt: 61) negyedik osztályos tanuló jelentkezett a felvételi dolgozatok megírására, ez 342 

dolgozat javítását jelentette a matematika és a magyar munkaközösségnek, a szintvizsgásokkal 

együtt. Köszönöm a javító tanárok munkájukat. Sajnos a fenntartóval nem sikerült kifizettetni 

sem a szombati munkát, sem a hétfői túlmunkát, de csúszó napokkal igyekeztünk kompenzálni. 

A februárban leadott jelentkezési lapok alapján egyedül az emelt óraszámú informatika 

képzésen kellett pótfelvételit hirdetnünk, melyen azonban a meghirdetett létszámot sikerült 

feltölteni.  
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Megtörténtek a beiratkozások. Ezek alapján az osztálylétszámok a következőképpen alakulnak: 

9. A: 32 fő (matematika-fizika és humán „tagozat”) 

9. B: 33 fő (idegen nyelvi „tagozat”, egy fellebbezés volt angolra) 

9. C: 32 fő (informatika és általános képzés) 

5. E: 36 fő ( 4 fellebbezés volt) 

 

Voltak létszámváltozások a tanév során, érkeztek diákok hetedik, kilencedik és tizenegyedik 

évfolyamra és távoztak is. A nyolcadik évfolyamról 5-en távoznak más középiskolákba. 

Érkezik egy tanuló a következő tanévre a 6.E osztályhoz, így létszámuk 37 fő lesz, a 8.E 

osztályhoz, ott a létszám 36 fő, valószínű a 10.B osztályhoz német tagozatról német tagozatra 

1 fő, így a létszámuk 26 fő lesz. 

 

 

IV. Tankönyv 

Köszönöm a munkaközösség-vezetők tankönyvrendelés során végzett munkáját. 

Szeptemberben ahol nem sikerült tankönyvet választani, szülői beleegyezés mellett tudunk 

megfelelőt rendelni. Ahol nem sikerült befejezni 9. évfolyamon, ott a tankönyveket nem 

szedtük vissza, hisz új tankönyvekkel kezdünk idén. Köszönöm Guj Borika segítségét, aki a 

tankönyvrendelést elindította és szeretném megköszönni Vígh Erzsébet Annának, hogy átvette 

és a bejövő évfolyamokkal kiegészítette és lezárta a rendelést. Az 5-9. évfolyamos tanulók 

térítésmentesen kapják a tankönyveket, ugyanúgy, mint a 2018/19-es tanévben. A tankönyvek 

(kivéve a munkafüzetek és az idegen nyelvi tankönyvek) könyvtári könyvek lesznek, tehát év 

végén le kell adni azokat az iskola könyvtárába jövőre is. Idén az ötödikesektől maradéktalanul 

beérkeztek a tankönyvek, köszönöm Mariannak is. A többi osztálynál vannak hiányosságok, 

átnézzük majd, és osztályfőnökök felé jelezni fogjuk. 

 

A 10. évfolyamtól rászorultság alapján kapják ingyen a tankönyveket a gyerekek. Ebben a 

tanévben sem lesz lehetősége az iskolának tankönyveket visszáruzni. A nyáron távozó fizetős 

diákoknak tanév kezdetekor át kell venniük a tankönyveket, és ezt követően ő vagy a szülő 

intézheti a könyvek visszaküldését.  

A tankönyveket augusztus 5-én szállítja a KELLO, az átvételnél a leendő 9.E tanulói 

teljesítenek közösségi szolgálatot. A tankönyvek osztásának időpontjai egyeztetni fogjuk 

Erzsivel és augusztus 20-a után felkerülnek az iskola honlapjára. Három kolléga segédkezik 

majd a tankönyvek szortírozásánál, a szabadságok függvényében: Dukai Klára, Szepessyné 

Azari Éva és Tubolyné Széll Brigitta, tankönyvfelelősünk Vígh Erzsébet Anna lett június 11-

gyel. 

 

Köszönöm Szücsné Dr. Harkó Enikő igh. munkáját az ingyen tankönyvekhez tartozó 

igazolások elbírálásában, összegyűjtésében. Jó gyakorlatnak bizonyult, hogy az osztályfőnökök 

összegyűjtötték az igazolásokat, Borika összerendezte, Enikő egyesével átnézte, jelezte, az 

osztályfőnöknek ahol az igazolások pótlásra szorulnak. 
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V. Mérések, érettségi 

Az idén is részt vettünk a kompetenciamérésben, köszönöm szépen Polányiné Boldog 

Katalinnak az előkészítést, szervezést és minden kollégának, aki a lebonyolításban, 

felügyeletben, javításban, adatbevitelben részt vett: 

- 6.E, 8.E, 10. A, B, C, E országos kompetenciamérés, 

- 6.E, 8.E angol nyelvi kompetenciamérés és a 8.E osztálynál egy fő német nyelvi. 

 

Nem kis terhet rótt ránk, hisz az érettségik, évfolyamdolgozatok javítása is erre az időre esett. 

Itt szeretném megköszönni Fábián Istvánnak és Boldis Szandra kollégáknak a matematika 

írásbeli érettségi eredményeket tartalmazó táblázat elkészítését. 

Az idei tanévben 153 (tavaly 173) tanuló tett érettségi vizsgát négy bizottságban a május - 

júniusi érettségi vizsgaidőszakban, végzős: 105 fő, előrehozott: 46 fő (közép 43 fő), külsős: 3 

fő. Mindegyik vizsgaelnök kiemelte, hogy rutinos, magas színvonalú, empatikus, támogató, 

vizsgáztatók vagytok, és minden bizottságban elhangzott, a precíz javítás, a felügyeletek 

alkalmával a jegyzőkönyveken, dolgozatokon megjelenő jelzések pontossága, a tisztázati és 

pótlapok kihúzásai stb. Köszönöm szépen munkátokat, jó volt hallani ezeket a dicséreteket. 

Mégis engedjétek meg nekem, hogy az írásbeliket követően tapasztalt hiányosságokról 

beszéljek, amelyeket az írásbelik alatt ti magatok észrevételeztetek és többségében a borítékok 

lezárását megelőzően a felügyelő tanárok javíttattak is: 

- üresen maradt részek kihúzása feladatoknál, 

- kiment-bejött időpontok felírása a dolgozatokra, 

- kihúzások az előlapon: tisztázat-piszkozat, 

- név, osztály oldalanként 

Jövőre ezekre még jobban oda kell figyelni, időben felszólítani a diákokat ezek pótlására, mert 

a megtekintés során is láttunk még hiányosságot. 

Továbbá a digitalizálás, a modern kori segédeszközök megjelenése, alkalmazása még nagyobb 

körültekintést igényel tőlünk.  

 

Statisztika 

Összes nyilvántartott és vizsgát tett személy: 155 

Összes értékelt tantárgyi vizsga: 601 

Összes értékelt középszintű tantárgyi vizsga: 468 

Összes értékelt emelt szintű tantárgyi vizsga: 62 

Összes értékelt beszámítós tantárgyi vizsga: 71 

Az összesből nem jelent meg(vizsgaszám): 1 

 

 

 

Középszinten Százalék átlag: 71.07   Emelt szinten: Százalék átlag: 71.49 

  Osztályzat átlag: 4.15     
Osztályzat 
átlag: 4.72 

              

Középszinten: Vizsgaszám: 468         

Emelt szinten: Vizsgaszám: 61         
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Kitűnők száma bizottságonként:  

12.A: 4 fő (Erdős Tamás, Novák Bence, Pálinkás Eszter, Szabó Dávid); 

12.B: 6 fő; (Balogh Barnabás, Fügedi Eszter, Fülöp Flóra Ilona, Kövér Barnabás Balázs, 

Molnár Lilla, Szóládi Teodóra Gréta); 

12.C: 5 fő (Horváth Dóra, Kiss András Máté, Sudár Lilla, Thuróczy Gergely Szilárd, Zsurbej 

Jázmin); 

12.E: 6 fő (Fejes Noémi, Hajas Ábel, Kovács Inez, Molnár Dóra, Tillinger Donát, Tóth 

Boglárka Zsuzsa); 

 

Számos tantárgyi dicséret is volt.  

 

A tantárgyankénti és szintenkénti átlagok: 

 

tantárgy átlag %-os átlag 

érettségizők 

száma  
angol nyelv K 4,58108108 81,3108108 74 fő 1 külsős 

angol nyelv E 4,82608696 76,3478261 23 fő   

biológia K 3,84615385 64,1538462 13 fő 1 külsős 

biológia E 5 71 6 fő   

ének-zene K 4 64 1 fő   

fizika K 4,72727273 79,7272727 11 fő   

földrajz K 4,375 73,625 8 fő   

francia nyelv K 5 92 1 fő   

informatika K 4,64285714 82,1071429 28 fő 1 külsős 

informatika E 4,2 63,4 10 fő   

kémia E 3,33333333 48 3 fő   

magyar K 4,13592233 70,0485437 103 fő   

magyar E 5 92 2 fő   

matematika K 3,75757576 63,959596 99 fő 1 külsős 

matematika E 4,85714286 68,8571429 7 fő   

mozgókép K 3,6 59,6 5 fő   

német nyelv K 4,66666667 83,1904762 21 fő   

orosz nyelv K 3 44 1 fő   

testnevelés K 3,8 61,2 5 fő   

testnevelés E 4,75 63 4 fő   

történelem K 3,96938776 66,8265306 98 fő   

történelem E 4,71428571 73,5714286 7 fő   

 

Kérem az osztályfőnököket, hogy próbálják begyűjteni a nyitó értekezletre a felvételi 

eredményeket is. Szeretném kiemelni az előrehozott érettségi vizsgára jelentkezett tanulóink 

eredményeit, többségük jeles eredménye mellé még dicséretet is adtak a bizottságok. 

Köszönöm a szaktanárok felkészítő munkáját, s kérem, hogy a továbbiakban biztassátok 

tanítványaitokat az előrehozott vizsgákra, mert ez nagy segítség lesz számukra a rendes 

érettségi vizsgák alatt.  
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VI. Osztályozó-, szint-, záró- és javítóvizsgák 

Rendben lezajlottak a nyolc évfolyamos képzésben résztvevő tanulók szint- és 

záróvizsgái. A tanulók többsége alapos felkészültségről adott számot, egy diák pótol földrajz 

záróvizsgát és egy tanuló biológia szintvizsgát. Az iskola SZMSZ-ének megfelelően kétszer 

adtunk lehetőséget az osztályozó vizsgák letételére, augusztusban és január legvégén. A tanulók 

többsége az előrehozott érettségi vizsga reményében vállalta ezt a kihívást.  

Tanév közben az átvételre került kilencedikes és tizedikes 1-1 tanuló esetében került sor 

osztályozó vizsgákra, illetve a tanuló jogviszony-szüneteltetését megszakító tizenegyedikes 

tanulónál. Az év végi osztályzat megszerzéséhez mulasztások miatt két tanulónak 

engedélyeztük az osztályozó vizsgát, melyekre augusztusban kerül sor. Egy nem tanköteles 

tanulónak a négy tantárgyból való elégtelen évvégi osztályzata miatt megszűnt a jogviszonya a 

tanítási év végén, mivel másodszor sem teljesítette a kilencedik évfolyam követelményeit.  

Javítóvizsgák száma augusztusban: 13, összesen 8 tanulót érint. Közülük egy tizedikes tanuló 

átvételre került másik iskolába. Javítóvizsgában érintett tantárgyak: matematika, magyar nyelv, 

történelem, orosz nyelv, német nyelv, fizika.  

Az év végi lemorzsolódásban érintett tanulók azok, akik a tanév követelményeit nem 

teljesítették. Az adatszolgáltatás során megadott adatok alapján azt tapasztaltam, hogy szinte 

kivétel nélkül mindegyik tanuló magas mulasztással is rendelkezett. Kérem az 

osztályfőnököket, nagyobb figyelemmel kísérjék a mulasztásokat, és Enikő többszöri kérését 

vegyék figyelembe, sokkal rendszeresebben jelezzenek a mulasztásokról megelőzendő a 

teljesítmények romlását. 

 

Itt szeretném megköszönni mindenkinek, de legfőképp a munkaközösségvezetőknek a 

vizsgaszabályzatunk átalakításához nyújtott segítségét. 

Az augusztusi vizsgákról az igazgatóhelyettesi beszámolóban Polányiné Boldog Katalin  

referál. 

 

Takács László kolléga kért szót és jelezte, hogy az évfolyamdolgozatok írása minden tantárgy 

esetében saját szakórán történjen. 

 

dr. Gentischerné Dani Zita hozzáfűzte, hogy az évfolyamdolgozatokat egyszerre írja mind a 

négy osztály. Az órarendben szinte megoldhatatlan, hogy történelem, matematika és magyar 

irodalom tantárgyakból heti 1-1 óra egy időbe essen, de figyelni fogunk, arra, hogy óracserékkel 

minden szaktanár visszakapja a tanórát. 

 

Polányiné Boldog Katalin hozzáfűzte, hogy minden esetben egyeztetett a kollégákkal és 1-2 

esetben fordult elő, hogy lehetetlen volt óracserével megoldani, a tanár vagy épp az osztály 

leterheltsége miatt. Ebben az esetben sérülhetett informatika szakóra. 

 

 

VII. Személyi-változások  

A szeptembert nyugdíjba vonuló illetve felmentési idejüket töltő három kolléga nélkül 

kezdtük, volt 5 GYES-en lévő kolléganő és egy kollégánk kényszerült betegállományra. 

Helyettesítésükre érkezett a nyár folyamán Sárköziné Elekes Annamária, Tubolyné Széll 

Brigitta, Vargáné Szujó Adél és Szabó János, de szükségünk volt óraadókra illetve jelentős 

túlmunkára, melyet ti vállaltatok. A megüresedett álláshelyek Kispál István esetében Szabó 

János, Vinklárné Palóczi Zsuzsanna esetében Vargáné Szujó Adél, Kitczák Magdolna esetében 

Hevesi Zsuzsanna véglegesítésével oldottuk meg. Jelenleg két álláshelyünk van üresen. A 

tankerülettől megkaptam a következő tanévre vonatkozó létszámadatokat és annak ellenére, 

hogy  
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a) magas szakértő és szaktanácsadó létszámmal bírunk és 

b) a tanuló illetve óratömeg alapján 48 álláshelyre lenne lehetőségünk, 

sajnos, maradt a 41 fő pedagógus és az ennek megfelelő 8,5 technikai illetve 4 NOKS álláshely. 

 

A szinte mindegyik, de leginkább a matematika, fizika-informatika illetve humán 

munkaközösség leterheltsége volt magas az idei tanévben. Az órákat a munkaközösség tagjai 

között osztottuk meg, illetve óraadókat, nyugdíjas kollégákat alkalmaztunk. Köszönöm 

valamennyi helyettesítő kolléga kitartását, munkáját.  

A 2019 – 2020-as tanévben Szabó Eszter és Udvardi-Bálint Éva kolléganők visszatérnek 

közénk. Miskuné Farkas Kármen márciusban adott életet második kisfiának, Simonné Baranyai 

Anna augusztusra várja harmadik kisfiát, ők tehát még nem. November végén Tiger-Mudra  

Kinga kislánya tölti be a 3. életévét, így az ő visszatérésével is igyekeztünk számolni a 

tantárgyfelosztás elkészítésénél. 

 

További változások: 

A nyár folyamán érkezett Szabó Vilmos karbantartó, februárban közös megegyezéssel távozott 

Ódorné Gál Mariann. Szintén februárban távozott az addig betegállományban lévő Vászon 

Zsoltné félállású portásunk, majd 3 hét után a pályáztatás során kiválasztott portásunk is. Ezt 

követően átszervezésre került sor a technikai munkatársak körében: a félállású portást teljes 

állásra változtattuk, így Lábadiné Erzsike 8 órás portás lett. A nyugállományba vonuló 

Gotthárdné Éva helyére május közepén Fekete Zoltánné, Erzsikét vettük fel és itt kérek 

mindannyiótoktól elnézést, hogy bemutatása a tantestület felé elmaradt. Szeretném 

megköszönni a titkárságon Takács Eszternek és Vígh Erzsébetnek, valamint Horváth 

Melindának, hogy a kieső munkatársak esetében ellátták a helyettesítést, a tanév során és a  

többszöri betegállományok esetében igyekeztek helyettesíteni egymást is. Ezek esetében a 

tartós helyettesítés túlmunkaként való kifizetését a tankerület nem engedélyezte. 

Sajnos van rossz hírem is: Guj Borika jelezte, hogy betegállományban marad még 6 

hétig és az orvosi vélemények alapján valószínű ezt a munkakört nem fogja tudni betölteni a 

jövőben. 

 

VIII. Tantárgyfelosztás 

Az új tanévre elkészült egy előzetes tantárgyfelosztás, mely a KRÉTÁ-ba is feltöltésre 

került, de mindenki előtt ismeretes, hogy az intézményvezető személyét érintő változás illetve 

egy örömhír ezt még jelentősen befolyásolni fogja. Egy matematika-fizika/bármely szakos 

álláshelyet hirdettünk meg, megtalálható a közigálláson és az iskola honlapján is. Sajnos 

véglegesnek tűnő tantárgyfelosztás csak augusztusban lesz. Kérem megértéseteket és 

türelmeteket, sőt segítségeteket abban, hogyha van ismerősötök jelezzétek neki a lehetőséget. 

 

 

IX.  Emelt szintű érettségi felkészítő csoportlétszámok 

Készítettünk a 11. évfolyamosoknál egy előzetes felmérést, ezek alapján egy második kört 

hirdettünk meg jelentkezésre. Voltak módosítások, melyeket a közben leadott 

tankönyvrendeléseknél is át kellett nézni. Sajnos néhány diákunk még e kétkörös 

jelentkeztetést követően is módosításért keresett meg. A csoportok kialakításra kerültek a 

következő létszámokkal: 
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11. évfolyam 

 

1. SÁV Csoport létszáma 2. SÁV Csoport létszáma 

Angol nyelv 10 fő Angol nyelv 11 fő 

Biológia 15 fő Biológia 17 fő 

Informatika 21 fő Fizika 11 fő 

Magyar 21 fő Kémia 8 fő 

Matematika 13 fő Matematika 14 fő 

Német nyelv 9 fő Történelem 17 fő 

Történelem 16 fő   

 

12. évfolyam 

 

1. SÁV  Csoport létszáma 2. SÁV Csoport létszáma 

Angol nyelv 10 fő Biológia 24 fő 

Biológia 15 fő Fizika 19 fő 

Informatika 9 fő Matematika 9 fő 

Kémia 16 fő Történelem 13 fő 

Matematika 16 fő Magyar 11 fő 

 

 

X. Pedagógus előmeneteli rendszer 

A pedagógus előmeneteli rendszerhez kötődően 1 fő vett részt minősítési eljárásban 

Szabados Erika és sikeresen teljesítetté a pedagógus 2 kategória követelményeit.  

A 2019-es minősítésbe Szepessyné Azari Éva jelentkezett, neki a mesterpedagógus fokozat 

elérése a célja, melyre októberben kerül sor. Márciusban hét kolléga adott le jelentkezési lapot 

a 2020-as minősítő eljárásra. Múlthét pénteken megjelent az intézményi felületen, hogy 

mindannyian bekerültek. Három kolléga ped.II. fokozatra jelentkezett: Antal Iván, Balogh 

Dávid, Horváth Viktor, négy kolléga mester fokozatra: ketten megújítják: Hutvágnerné Róth 

Éva és Müllerné Ódor Marianna, ketten pedig kezdeményezték: Péntek Klára és Fábián István. 

Értesítettek arról is, hogy 2020-ban tagintézményünk, a kollégium is tanfelügyeletet kap. 

 

 

XI. Pályázatok 

A pályázatokat felsorolás szintjén említem: 

 

- Széchenyi István Iskolafejlesztési Alapítvány 

- Nemzeti Kulturális Alap – énekkari pályázat (Pocsai Mária) 

- MaTech interaktív matematika versenyben való részvétel (Fábián István) 

- Együttműködés a Színművészeti Egyetemmel illetve a Zeneakadémiával 

(Hutvágnerné Róth Éva, Péntek Klára, Pocsai Mária) 

- Együttműködés ELTE idegen nyelvi mk. (Hevesi Zsuzsanna, Polányiné Boldog 

Katalin, Szabados Erika) 

- Együttműködés BME (Molnár Zoltán Péterné) 

- Pályaorientációs napunk keretében Pécsi Egyetem, BME, DUE 

- DMJV Önkormányzatához Alapítványunk által benyújtott közművelődési 

pályázat (Hutvágnerné Róth Éva) 
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Ezek közül az alapítványhoz kapcsolódóakat emelném ki.  

Első félévben:  

- Dortmundi cserekapcsolat útiköltség, programszervezés  

- Színjátszó kellékek  

- Irodalmi teaház  

- Szivacsgaléria  

- Pedagógus közösségerősítő tréning  

- TRX- tornaeszközök műhelybe  

Második félévben: 

- Kisbiológus  

- Fotószakkör/FMD pályázatokra  

- Dortmundi utasbiztosítás  

- Szivacsa galéria, tanári tabló  

- Műhelybe tükör, folyosóra dekoráció  

- laminálógép  

 

Versenyek közép és országos döntőinek utazásához való hozzájárulását finanszírozta még az 

alapítvány. 

Köszönöm, hogy a szülői szervezet, illetve az iskola alapítványa támogatja az iskola 

tehetséggondozó munkáját.  

Továbbá köszönöm a szülők segítségét a rendezvényeknél (iskolakarácsony-pizzautalvány; 

farsang-tombola, büfé; szalagavató-díszítés, vacsora; ballagás-előkészületek, díjak; folyosói 

szekrények-fóliázása; versenykíséretek, útiköltségek). 

 

 

XII.  Dunaújvárosi Tankerületi Központ 

  

A Dunaújvárosi Tankerülettel való együttműködésünket jónak gondolom. Az egyes 

területeken állandó ügyintézőkkel, szakemberekkel tartjuk a kapcsolatot, tanügyi 

referensünkkel, Placzon-Zádori Gyöngyivel jó együttműködés alakult ki és sokszor 

számíthattunk a munkaügyes illetve műszaki referensünkre is. A beszerzések az e-tankeren 

keresztül zajlanak, néha kissé akadozva. Költségvetésünk tervezetét bekérték, a számadatokban 

a bérjellegű, pedagógiai programra vonatkozó illetve beszerzésekre fordítható összegek 

kerültek feltűntetésre, de teljesen átlátni nem lehet. Mivel a költségvetés dologi részét az előző 

évek alapján tervezték, bízom benne, hogy a 2020-as költségvetésben már magasabb összeg 

szerepel majd. A versenyek útiköltségét illetve nevezési díjait maradéktalanul kifizették a 

kötelezettségük szerint (PP, Diákolimpia stb.), a Pedagógiai Programunk megvalósítására szánt 

összeget is megemelték, ez lehetővé tette, hogy a Magyar Kultúra napjára jutalomkönyveket is 

rendeljünk.  

Nagyobb beruházás a műhely és konditerem helyreállítása volt. A szeptemberi 

évkezdésre remélem az engedélyezett mellékhelyiségek is elkészülnek. Sajnos csupán egy 

szinten (valószínűleg a fölszinten) a fiú és lány mosdók kerülnek teljes körűen felújításra, de 

megvan az árajánlat az első és második szintre illetve a tanári mosdóra vonatkozóan is. A 92-

ben épült félemeletek nyílászárói és fényforrásai is bekerültek az ÁNTSZ jegyzőkönyveibe, a 

neoncsövek egy része cserélve lett hideg fényűre, de a nyílászárókkal kapcsolatban nem kaptam 

semmilyen felvilágosítást. Nem csak ezen a szárnyon, hanem az egész épületre vonatkozóan 

cserélni kellene a nyílászárókat, hisz energetikai szempontból veszteségesek. 
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XIII. Munkaegészségügyi vizsgálat 

 

A pedagógusok munka alkalmassági vizsgálatának rendszere nem változott, a 

szerződést a fenntartó kötötte az Egészségért Bt-vel. A vizsgálat ebben a tanévben nem az iskola 

épületében, hanem az Egészségért Bt. rendelőjében történt, bízom benne már mindenki 

elintézte.   

 

 

XIV. Munkavédelem 

 

A munkavédelmi feladatokat továbbra is a Véd-Sz Kft. látja el iskolánkban. A tanév 

során kétszer voltak munka és tűzvédelmi oktatást tartani, egyszer a tanév elején, és egyszer 

speciálisan a szalagavató előtt. Az iskolában egy alkalommal volt tűzriadó a tanév során. A 

munkavédelmi bejárások kéthavi rendszerességgel megtörténtek, a feltárt hiányosságok 

orvoslása folyamatban: jelzőtáblák kihelyezése, tűzkulcsok pótlása, megtörtént, a 

villamossági-villámvédelmi hiányosságok pótlása folyamatban. 

A tavaszra jelzett katasztrófavédelmi kirendeltség helyszíni ellenőrzése iskolánkban 

elmaradt. 

 

 

XV.  Közösségi szolgálat, osztályfőnöki munka 

 

  Nagyon köszönöm Szücsné Dr. Harkó Enikő nevelési igazgatóhelyettesnek, a szervező 

tanároknak, az osztályfőnököknek a munkáját, az eredményekről Enikő számol be. 

 

1. sz. melléklet: Nevelési igh. beszámoló 

 

 

Néhány statisztikai adat: 

A tanulók létszámának alakulása év közben: 

szeptember – 573 fő (KRÉTA szerint) 

jelenleg – 569 fő 

 

Az iskola tanulmányi átlaga két századdal rosszabb a tavalyinál 4,26 (tavaly: 4,28).  

 

Összesen 72 kitűnő tanulónk lett, 5.E 24 fő, 6.E 7 fő, 7.E 5 fő, 8.E 7 fő, 9.A 4 fő, 9.B 2 fő, 9.E 

5 fő, 10.A-10.B-10.C 1-1 fő, 11.A 4 fő, 11.B 1 fő, 11.C 2 fő, 11.E 1 fő, 12.A 1 fő, 12.B 3 fő, 

12.C 2 fő, 12.E 1 fő. (2. számú melléklet: Kitűnő tanulóink névsora) 

 

Összesen 9 tanuló nem teljesítette a tanév követelményeit, egy tanuló átvételre került, így 

augusztusban 13 tantárgyi pótvizsgára kerül sor. Az osztálysorrend, osztályátlagok a 2. sz. 

mellékletben. (3. sz. melléklet: Tanulmányi eredmények) 

 

 

XVI.  Évközi vizsgák, tanügyi feladatok 

 

  Nagyon köszönöm Polányiné Boldog Katalin általános igazgatóhelyettesnek az egész 

éves tanügyi szervezési munkáját, kérem, mondja el beszámolóját. (4.sz melléklet: Általános 

igazgatóhelyettes beszámolója) 
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XVII. Továbbképzések, tanfolyamok 

   

  Szeretném kiemelni és egyben gratulálni két kolléganőnknek idei teljesítményét. Dukai 

Klára abszolvált középiskolai matematika tanárként, míg Tubolyné Széll Brigitta a testnevelő 

tanári képzés első felét végezte el sikerrel. Gratulálunk! 

Szeretném továbbá a továbbképzések közül kiemelni, hogy a „Felkészítés a köznevelési 

regisztrációs és tanulmányi alaprendszer (KRÉTA) pedagógus moduljaihoz” képzést egy fő 

kivételével mindenki elvégezte a tantestületből. A júniusi „A pedagógusok digitális 

kompetenciájának megújítása. IKT eszközök rendszerszerű használata a tanulási-tanítási 

folyamatban – EFOP-3.2.4-16 – Alapozó továbbképzés”-t pedig ha jól tudom, mindenki 

elvégezte, aki laptopot igényelt, kérem, hogy a tanúsítványt ezekről a titkárságra adjátok le és 

személyi anyagokba lefűzzük.  

Az egyéb általatok év közben elvégzett továbbképzések az 5. sz. mellékletben szerepelnek. 

  

Ezt követően dr. Gentischerné Dani Zita átadta a szót a munkaközösség-vezetőknek. A 

beszámolók a jegyzőkönyv mellékleteit képezik. 

 

 

XVIII. Munkaközösségvezetők beszámoló 

 

6. sz melléklet: Munkaközösségvezetők beszámolói 

 

7.sz. melléklet: Ifjúságvédelmi felelős beszámolója 

 

 

XIX.  Egyebek 

 

dr. Gentischerné Dani Zita megköszönte Csathóné Zágoni Nóra munkáját, aki az 

osztályfőnöki munkaközösség vezetőjeként koordinálta, segítette az iskolai programokat, 

cserekapcsolatunkat és összegyűjtötte az idei tanévben megjelent iskolai vonatkozású 

újságcikkeket.  

 

 

Dr. Gentischerné Dani Zita néhány tapasztalt jógyakorlatra illetve problémára hívta fel a 

figyelmet: 

 

- A versenyügyeletek ellátása Polányiné Boldog Katalin visszajelzése alapján nagyon 

gördülékeny volt, ha megkért valakit, soron kívül, vállalta. Egy-két alkalommal 

azonban akadt arra példa, hogy késett vagy elfelejtette a kolléga az ügyeletét. Bár ezt 

tapasztalva igyekeztünk később sms-ben, e-mailben értesíteni az ügyelőket. 

- A tanórán kívüli programokról, a teremcserékről, kirándulásokról történő jelzés szintén 

legtöbb osztálynál flottul működött. Az osztálykirándulásokhoz nyomtatvány van, 

melyen az intézményvezető engedélyezi, erre néhány osztályfőnök figyelmét külön fel 

kellett hívni. 

- A félévi és év végi osztályozóvizsgák eredményét a szaktanárnak kell rögzítenie az 

elektronikus naplóban, idén is volt, aki helyett nekem kellett, bár ez leginkább az 

óraadók esetében volt így. 

- Az elektronikus naplóellenőrzések során sajnos még mindig vannak hiányosságaink: 

az érdemjegyek illetve mulasztások rendszeres rögzítése, a tanórák könyvelése. 
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Kérlek benneteket a rendszerességre, a szülő mindent lát a felületén, hogy nincs még 

jegye a gyermeknek vagy ha írjátok a mulasztást, azonnal látja, hogy nem jelent meg a 

tanórán. 

 

Következő tanév előkészítése 

 

Ügyeleti napok nyáron: július 10, július 24, augusztus 7, augusztus 21. 

A jövő tanév kezdésével kapcsolatban a következőket mondta el: (honlapon is megtalálhatóak 

az információk) 

 

2019. augusztus 22-én (csütörtökön) 8.00-kor alakuló értekezlet lesz. Ekkor kell leadni az 

osztályozó és javító vizsgák feladatlapjait is. Hétfőn az írásbelikre kerül sor, kedden, szerdán 

a szóbelikre, és a szóbelikkel párhuzamosan lesz a gólyatábor, ahol a leendő osztályfőnökökre, 

illetve felügyelő tanárokra nagyon számítunk. 

 

A tanévnyitó értekezlet tervezett időpontja csütörtök 8:00 óra és aznap lesz a kisgimisek 

fogadása 16 órakor, melyet Dukai Klára és a leendő 7.E készít elő. A pénteki nap a 

tanmenetkészítés, órarend egyeztetés ideje. A tanév nyitó ünnepség 2019. augusztus 30-án 

pénteken délután lesz 17 órakor. Tanmeneteket szeptember első hetében kell leadni a 

munkaközösség-vezetőknek. 

 

Balogh Dávid DÖK patronáló tanár beszámolt a tanév kiemelkedő eseményeiről, elmondta, 

hogy a DÖK jelenlegi elnöke Aczél Dorka végzős tanuló, így a vezetőségben lesz változás. A 

szervezés alatt álló gólyatáborról is ejtett néhány szót. 

 

Pocsai Mária tájékoztatta a pedagógusokat, hogy július 26-ára szervezik a hagyományos 

Parafónia és Vegyeskar közös koncertjét a Művészetek Völgyében. Bárki csatlakozhat a 

programhoz.  

 

Hozzászólások 

 

Takács László felvetette, hogy a pedagógiai programban szereplő tantárgyi struktúrát, 

óraszámok elosztását felül kellene vizsgálni, az informatika tanórák számát a heti 1 esetén 

mindenképp meg kellene növelni. 

 

Kapásné Gavli Zsuzsanna ennek kapcsán az idegen nyelvek heti 3 óra számának emelését 

tartaná indokoltnak, hisz a felvételi vizsga bemeneti követelménye lesz a középfokú idegen 

nyelvi vizsga, és iskolánk fő profilja a továbbtanulásra való felkészítés. 

 

dr. Gentischerné Dani Zita ezt jobban meg kellene vitatni, kikérni a munkaközösségek 

javaslatait. Az új tanterv lehet, hogy erre is lehetőséget fog adni. 

 

Papp Orsolya az ESZÉF sávok módosításával kapcsolatos felvetése az 5. és 6. órák helyett a 

0. 1. órákra való áthelyezést javasolta. Hisz a diákok a délutáni órákban szinte 

használhatatlanok. 

 

dr. Gentischerné Dani Zita elmondta, hogy előző és jelenlegi tanévben is átnézte az ESZÉF 

esetében, hogy lehetne hatékonyabbá tenni a tanórákat, de a változtatások során figyelembe 

kell venni, hogy nem tettük kötelező az ESZÉF választást, tehát aki nem jelentkezett, azok 

esetében is figyelni kell az órák órarendi helyére. 
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Antal Iván kolléga felvetette a csengetési rend módosításának lehetőségét. mert a vidékről 

bejárók autóbusz-közlekedés miatt késnek.  Megkérdezte továbbá, hogy az osztályfőnökök 

felkérésével kapcsolatosan mik voltak kiválasztás szempontjai. 

 

dr. Gentischerné Dani Zita elmondta, hogy tanév közben mindössze 3-4 tanuló gondviselője 

jelezte a busz miatti késést és kért ehhez kapcsolódóan 5-10 perc késéshez való hozzájárulást 

a nulladik tanóráról. Ez azonban nem indokolta a csengetési rend módosítását, hisz ebben az 

esetben az iskolai SZMSZ-t kellene módosítani. Fel kellene mérni, hogy valóban szükséges-e 

a bejáró tanulók miatt. Az osztályfőnök kiválasztásánál szempont volt, hogy a jelentkezőkből 

válasszunk olyanokat, akik esetleg nyugdíj miatt később már nem vihetnének végig osztály, 

illetve az adminisztrációs munka pontossága, precízsége is. 

 

 

dr. Gentischerné Dani Zita az értekezlet végén a következőket mondta el: 

Nagyon szépen köszönöm a tanév során felém és vezetőtársaim felé nyújtott segítségeteket, a 

támogatást. Bár elhangzott egy munkaközösségi értekezleten, hogy a tantestület szétesőben. 

Egy fontos dolgot azonban kiemelnék, hogy ebben az évben én végig úgy éreztem mellettem 

álltok, segítetek és ez nekem nagyon fontos volt és nagyon jólesett.  

Müllerné Ódor Mariannának szeretném megköszönni, hogy amikor segítségért fordultam 

hozzá, sosem mondott nemet, hogy mindent átadott, miközben keményen belevetette magát az 

5.E-vel a közös munkába. Szeretném megköszönni, hogy többen kifejeztétek támogatásotokat,  

hogy pályázzak, és bár azt gondolom nagyon sokat tanultam ebben az egy évben, mégsem 

hiszem, hogy ez lenne az én utam, tehát bízom benne, megértitek döntésemet. 

A szeptember minden tekintetben változást fog hozni iskolánk életében. A nevelőtestület 

segítségével, VELETEK ez a változás előrevivő, a szakmai munka tekintetében pozitív lesz. 

Ezt követően bezárta az értekezletet. 

 

 

 

 

…………………………………          ….………………………….. 

         Vígh Erzsébet Anna           Heltai Éva 

              jegyzőkönyvvezető             hitelesítő 

 

 

 

…………………………………. 

dr. Gentischerné Dani Zita 

mb. intézményvezető 


