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Jegyzőkönyv 

 

 

Időpont:  2020. június 29. 

Helyszín: AULA 

Jelen voltak: a jelenléti ív szerint 

 

 

Kratzmajer Zoltán intézményvezető szeretettel köszöntötte a nevelőtestület tagjait, majd az 

alábbiakat mondta el a jelenlévőknek: 

 

Beszámoló 

 

Tisztelettel köszöntöm a 2019/2020. 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 

 

Ez a tanév úgy indult, mint egy átlagos tanév. Egy kezdő intézményvezető ismerkedése 

a folyamatokkal, gazdag és tartalmas programok, sok kulturális és tudományos esemény. Sok 

újdonság, lehetőség, nyelvtanulási program, új NAT, kötelező emelt szintű érettségi, hogy csak 

a három legjelentősebbet említsem. Márciusig az események tervezetten, a munkaterv szerint 

valósultak meg 

 

A tanév eseményeiről rövid értékelés: 

2019 augusztus végén a gólyatáborral kezdtünk a DÖK és az új 9-es osztályfőnökök 

segítségével. Ezzel párhuzamosan valósult meg a kisgimisek fogadása. Aztán jöttek a 

programok szeptembertől: 

 

• Széchenyi-hét, Széchenyi-vetélkedővel, gólyaavató, pártvetélkedő, Ifjúsági nap 

• Dortmundi vendégek fogadása  

• Európai Mobilitási Hét 

• A zenei világnap megünneplése, Az állatok világnapja 

• Őszi szakmai nap (október 10-én) 

• Iskolai ünnepség (Az 56-os forradalom emléknapja) 

• Halloween angol vetélkedő 

• Iskolai versmondó és helyesíró verseny 
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• Teaház, meghívott előadóval 

• Adventi kirándulások 

• Mikuláskupa 

• Szalagavató 

• Karácsonyi koncert és ünnepség 

2020 

• Iskolai szakmai nap 

• felvételi 

• Versenyek, vetélkedők szinte minden tanulmányi területen 

• Az utolsó esemény a vírushelyzet előtt: ’48-as forradalom és szabadságharc 

megünneplése. 

 

Ami elmaradt: 

 

1. Nemzetközi KI MIT TUD a város középiskoláinak 

2. Esélyegyenlőségi nap a Parafónia Zenekar részvételével 

3. FMD,  

4. Helikon 

5. Nyuszi-kupa 

6. Föld napja 

7. „Bolondballagás”; Szerenád 

8. Tavaszváró koncertek 

9. Medve vetélkedő 

10. Amatőr Kézilabda Diákolimpia 

11. Témahetek… 

12. Ballagás, 

13. Kompetenciamérés 

 

 

A munkaközösség-vezetők beszámolóikban részletesebben is szólnak programjaikról. 

A feladataink nagyon szerteágazóak voltak: versenyfelkészítés, rendezvény-szervezés, 

kulturális vetélkedők, sportversenyek, tanulmányi versenyek. 

Természetesen mindezek mellett végeztük csendben a feladatainkat: a napi tanórákat, 

szakköröket, felzárkóztatókat, felkészítő órákat. Szeretném megköszönni mindenkinek, hogy 

ezek a programok megvalósulhattak, és a vírushelyzet alatt is folytattuk, amit csak a helyzet 

engedett. Városi, térségi, sőt országos szinten szép sikereket értünk el, melyet a mellékelt 

versenytáblázat is mutat. 

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 2020-as 

terembérlet újra lehetőséget biztosít majd további fejlesztésekre. Folytatódhat a vizesblokkok 

felújítása, a tornaterem állapotának javítása. 

 

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

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

vezetésével az énekkar lépett fel), standunkon Molnár Zoltánné és diákjai segédkeztek. 

Elmentünk az általános iskolák pályaválasztási szülői értekezleteire, rengeteg iskolában 

jártunk, nemcsak a városban: november-december hónapban az iskolavezetés heti többnapos 

programja volt az általános iskolák látogatása. Hagyományos módon felkerestük osztályfőnöki 

órán Dunaújvárosi Móricz Zs. Általános Iskola nyolcadikosait Szücsné Dr. Harkó Enikővel és 

volt Móriczos diákokkal. Dunaújvárosban nem hagytunk ki senkit, a környéken is sok helyen 

jártunk, és a megyén kívül is tartottunk pályaválasztási fórumot. Kulcson, Mezőfalván 

osztályfőnöki órán jártam. Dunaföldváron pályaválasztási fórumon. 

A nyílt napok során a bemutató órák/foglalkozások megszervezésével ismertettük 

iskolánkat. Köszönöm minden kollégának, aki részt vett ebben a komplex munkában. Meg is 

lett az eredménye: minden osztályunk indulhat. 3 fő villámgyors pótjelentkezése után az 

informatika tagozat is elindulhat, a többi osztály/csoport pedig a meghirdetett létszám teljes 

feltöltésével várja a szeptembert. 

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 (259). (tavaly 256 előtte: 282) nyolcadikos, 65 (tavaly 56 előtte: 72) 

negyedik osztályos tanuló jelentkezett a felvételi dolgozatok megírására, ez 324 dolgozat + a  

szintvizsgások. Köszönöm a javító tanárok munkáját. Ahogy előbb említettem: februárban 

leadott jelentkezési lapok alapján egyedül az emelt óraszámú informatika képzésen kellett 

pótfelvételit hirdetnünk, melyen azonban a meghirdetett létszámot szinte azonnal sikerült 

feltölteni. Fontos gondolat, hogy néhány iskola rendszeresen elküldi 8-os tanulóit a felvételi 

vizsgára próbaképpen. Így jelentős létszámú, különösebb gimnáziumi felvételi szándék nélküli 

tanulók dolgozatait javítjuk „feleslegesen”.  Jelentős túljelentkezés egyik tagozatunknál sincs 

(kisgimit kivéve). Tudom, hogy tavaly is felmerült a kérdés a nyolcadikos felvételi esetleges 

eltörlésében. Akkor a szavazás úgy zárult, hogy nem történt meg a változás. Az angol nyelvi 

szóbeli elbeszélgetés miatt születhetett meg ez a döntés akkor. A környezetünkben szinte 

teljesen kihalt a felvételi vizsga. Most semmiképpen sem javaslom, de gondoljuk meg, hogy 

augusztusban  felvessük e a felvételi kérdését újra! 

 

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

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

9. B: 32 fő (idegen nyelvi „tagozat”) 

9. C: 31 fő (informatika->digitális kultúra és általános képzés) 

5. E: 34 fő ( sok fellebbezés volt, 2 főt vett fel a Tankerület a fellebbezések alapján) 

 

 

 

IV. Tankönyv 

Köszönöm a munkaközösség-vezetők tankönyvrendelés során végzett munkáját. 

Szeptemberben ahol nem sikerült tankönyvet választani, szülői beleegyezés mellett tudunk 

megfelelőt rendelni. A MOZAIK-os matematika könyvrendelés folyamata elindult. Bízom 

benne, hogy viszonylag zökkenőmentesen le is fog zárulni. Ahol nem sikerült befejezni 9. 

évfolyamon, ott a tankönyveket továbbra sem szedtük vissza. Köszönöm Vígh Erzsébet 

Annának, hogy átvette a tankönyvrendelés feladatait és a bejövő évfolyamokkal kiegészítette 

és lezárta a rendelést. A következő tanévtől a tanulók térítésmentesen kapják a tankönyveket. 
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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. Antal Iván szabadnapcserével, 

Kapásné Zsuzsa, Csathóné Nóri és Papp Orsolya 6-án, Orsi és Tubolyné Brigi 7-én segédkezik 

majd a tankönyvek szortírozásánál. 

 

V. Mérések, érettségi 

Az idén elmaradtak a kompetenciamérések, köszönöm szépen Polányiné Boldog 

Katalinnak és Szabó Eszternek a munkálatok megkezdését és azt, hogy lényegében megtörtént 

a feladatátadás, és elkezdődött Eszter munkája és beletanulása a folyamatba. 

 

Nem kis terhet rótt ránk, az érettségik, évfolyamdolgozatok javítása. 

A javítások az elnökök véleménye szerint is rendkívül alapos, precíz ugyanakkor jóindulatú, 

empatikus munkát tükröztek. 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, 

- 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 2020 2019 

Összes nyilvántartott és vizsgát tett személy: 97 155 

Összes értékelt tantárgyi vizsga: 466 601 

Összes értékelt középszintű tantárgyi vizsga: 356 468 

Összes értékelt emelt szintű tantárgyi vizsga: 110 62 

Az összesből nem jelent meg(vizsgaszám): 1 1 
 

  
 

  
 

  

Középszinten:  Százalék átlag: 68,24% 
 Osztályzat átlag: 3,952247191 
   

Emelt szinten:  Százalék átlag: 59,51% 
 Osztályzat átlag: 4,145454545 
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Kitűnők száma bizottságonként:  

• Filarszki Dóra 

• Deák Viktória 

• Harcsa-Pintér Zsófia 

• Horváth Ákos 

• Karcsai Róza Emma 

• Mányi Zsófia 

• Wágner Anna 
Számos tantárgyi és általános dicséret is volt.  

 

A tantárgyankénti és szintenkénti átlagok: 

tantárgy átlag %-os átlag érettségizők száma 

angol nyelv E 4,57 65,22 23 

angol nyelv k 4,38 76,68 34 

Biológia E 4,04 57,92 26 

Biológia K 3,17 55,08 7 

Ének-zene 4,20 75,40 5 

Fizika E 4,50 64,50 4 

Fizika K 4,00 68,79 14 

Földrajz K 3,88 63,63 8 

Informatika E 4,20 57,60 5 

Informatika K 4,00 67,20 10 

Kémia E 3,33 52,17 12 

Latin nyelv K 4,00 65,00 2 

Magyar E 5,00 66,67 3 

Magyar K 4,15 72,37 94 

Matematika E 4,05 58,95 22 

Matematika K 3,79 66,53 75 

Mozgóképkultúra és médiaismeret 4,00 66,50 2 

Német E 2,50 37,00 4 

Német K 4,10 69,30 10 

Orosz K 4,00 68,00 1 

Spanyol K 4,50 74,50 2 

Történelem E 4,75 66,38 8 

Történelem K 3,80 64,36 88 

vizuális kultúra (középszintű, portfolió) 3,67 60,33 3 

    

Bukások  
5 fő 

Kémia: 3; Matematika:1; Német nyelv: 
1 

Középszinten   

elégtelen 0   
elégséges 11   
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közepes 98   
jó 144   
jeles 103   

Emelt szinten   

elégtelen 5   
elégséges 7   
közepes 16   
jó 21   
jeles 61   
 Kérem az osztályfőnököket, hogy próbálják begyűjteni a nyitó értekezletre a felvételi 

eredményeket is. Nagyon sajnálom, hogy az előrehozott érettségi vizsgára jelentkezett 

tanulóink jelentkezését törölték.  

 

Emelt szintű érettségi feladatok: 

Belevágtunk, a helyzet nehezítette az amúgy is kihívást jelentő feladatot, de úgy gondolom, 

rendben és eredményesen zártuk ezt is. Mivel az emelt szintű érettségi vizsgák száma és szerepe 

is megnövekedik a jövőben, érdemes lehet ilyen irányú szerepünket tovább növelni és a 

városban egy emelt szintű központot tudnánk képviselni a jövőben akár több tantárgyból is.  

 

VI. Osztályozó-, szint-, záró- és javítóvizsgák 

A járvány idejéig terv szerint és rendben lezajlottak a nyolc évfolyamos képzésben 

résztvevő tanulók szint- és záróvizsgái. A tanulók többsége alapos felkészültségről adott 

számot, volt azonban néhány hosszú és nehezen szervezhető vizsga is, mindkét félévet érintően. 

A veszélyhelyzet alatt is sok különbözeti és osztályozóvizsgát szerveztünk meg. Részint online, 

részint hagyományos, klasszikus formában. 

Ezekről az általános igazgató-helyettesi beszámolóban lesz részletesen szó. Köszönöm a 

vizsgáztató kollégáknak a gyors és pozitív reakcióit az új helyzethez. Tapasztalatként merült 

fel, hogy a vizsgaszabályzat módosítása néhány tantárgy esetében szükségszerű. Erről szintén 

az igazgatóhelyettes asszony beszámolójában tér ki részletesen. 

Javítóvizsgák száma augusztusban: 10.  

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. 

 

 

VII. Személyi-változások  

A szeptembert Fekete Zoltán kolléga érkezésével kezdtük meg. Október végén Zloch 

Istvánné óraadó sajnálatos betegsége okán belülről oldottuk meg a helyettesítését. Köszönet a 

plusz feladatokat vállaló kollégáknak! Jelenleg két álláshelyünk van üresen, amit hirdetünk is.  

43 fő pedagógus és az ennek megfelelő 8,5 technikai illetve 4 NOKS álláshely áll 

rendelkezésünkre. 
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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 Tieger-Mudra Kinga kolléganő visszatért közénk. Miskuné Farkas 

Kármen és Simonné Baranyai Anna még nem térnek vissza. Április 27-től Szabados Erika 

távozott az intézményből.  

 

További változások: 

Az ősz folyamán érkezett Dudok Erzsébet takarító és Abdalla Rozália könyvtáros, áprilisban 

közös megegyezéssel távozott Dudok Erzsébet. Januárban érkezett félállásban (4 óra) Blaskó 

Józsefné.  

 

VIII. Tantárgyfelosztás 

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

került. Egy matematika-fizika és egy magyar-francia szakos álláshelyet hirdettünk meg, 

megtalálható a közigálláson és az iskola honlapján is. Sajnos véglegesnek tűnő 

tantárgyfelosztás a jelentkezéseknek megfelelően elhúzódhat. Kérem megértéseteket és 

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

 

 

IX.  Emelt szintű érettségi felkészítő csoportlétszámok 

Készítettünk a 11. évfolyamosoknál egy előzetes online felmérést, ezek alapján született meg 

a beosztás. 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: 

 

11. évfolyam 
 

TANTÁRGY 10A 10B 10C 10E ÖSSZESEN 
CSOPORTOK 

SZÁMA 

matematika 8 5 9 16 38 2 

magyar nyelv és irodalom 4 7 7 2 20 1 

történelem 6 5 1 6 18 1 

informatika 5 9 4 8 26 2 

fizika 3 2 1 3 9 1 

biológia 12 9 7 10 38 2 

angol nyelv 4 4 6 4 18 1 

német nyelv 0 1 1 1 3 0 

kémia 7 3 1 3 14 1 

 

 

12. ESZÉF csoportok és létszámok 

angol 0 3 3 8 14  1 csoport 

biológia 10 5 10 6 31  2 csoport 

fizika 7 1 1 2 11  1 csoport 
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informatika 0 4 6 6 16  1 csoport 

kémia 2 2 2 2 8   

magyar 7 7 5 0 19  1 csoport 

matematika 8 5 7 4 24  2 csoport 

német 0 0 0 4 4   

történelem 7 6 6 6 25  2 csoport 

 

 

X. Pedagógus előmeneteli rendszer 

A pedagógus előmeneteli rendszerhez kötődően 3 fő vett részt minősítési eljárásban 

mindhárom mesterminősítés volt és sikeresen teljesítették a mesterpedagógus kategória 

követelményeit. (Szepessyné Azari Éva, Hutvágnerné Róth Éva és Fábián István). Péntek Klára 

Andrea védése még hátra van (2020. október 2.).  

A 2020-as pedagógus II. minősítésbe Horváth Viktor és Antal Iván jelentkezett, Márciusban 

senki sem adott le jelentkezési lapot a 2021-es minősítő eljárásra. Értesítettek arról is, hogy 

2020-ban tagintézményünk, a kollégium is tanfelügyeletet kapott, amit a vírushelyzetre való 

tekintettel eltöröltek. 

 

 

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) 

 

Ezek közül az alapítványhoz kapcsolódóakat emelném ki.  

Első félévben:  

- Dortmundi cserekapcsolat útiköltség, programszervezés  

- Színjátszó kellékek  

- Irodalmi teaház  

- Szivacsgaléria  

Második félévben: 

- Kisbiológus  

- Fotószakkör/FMD pályázatokra  

- Dortmundi utasbiztosítás  
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- Szivacsa galéria, tanári tabló  

Sajnos a március 16 utáni programokra nem került sor. 

 

Versenyek közép és országos döntőinek utazásához való hozzájárulását finanszírozta volna 

még az alapítvány, ezek is rendre elmaradtak idén. 

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

tehetséggondozó munkáját.  

Továbbá köszönöm a szülők segítségét a rendezvényeknél (iskolakarácsony; farsang-tombola, 

büfé; szalagavató-díszítés, vacsora; 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 nagyon jó együttműködés alakult ki és sokszor 

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

keresztül zajlanak, néha kissé akadozva. A versenyek útiköltségét illetve nevezési díjait 

kifizették, a kötelezettségük szerint (PP, Diákolimpia stb.), illetve itt jelentős maradványunk 

van az elmaradt rendezvények miatt.  

Nagyobb beruházás az 1. emeleti mosdók és a tornaterem tetőszigetelésének 

helyreállítása volt. Bízom benne, hogy folytatódik a vizesblokkok felújítása. 

 

 

XIII. Munkaegészségügyi vizsgálat 

 

A pedagógusok munka alkalmassági vizsgálatának rendszere nem változott, a 

szerződést a fenntartó kötötte az Egészségért Bt-vel. A az Egészségért Bt. rendelőjében történt, 

bízom benne már mindenki elintézte.  Aki esetleg még nem, az sürgősen intézze el. 

 

 

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. 

 

 

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. 

 

XVI. Nyári szabadság 

Kérem, mindenki írja alá a szabadságigénylő lapját! 
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Ezután Szücsné Dr. Harkó Enikő nevelési igazgatóhelyettes asszony mondta el észrevételeit, 

tapasztalatait a 2019-2020-as tanévről. 

 

Ezt követően Szűcs Bence iskolapszichológus az alábbiakat mondta el: egy kiemelkedő eset 

volt, amely a gyámhivatalig jutott. Ebben is sokat segítettek a családsegítő munkatársai. Ennek 

köszönhetően a szülőkig is eljutott a valós probléma felismerése. Kérte a tanár kollégákat, hogy 

jelezzék a családsegítő felé, ha bármi problémát látnak. 8 órában látja el a feladatait, ebből 1 

óra szakkör formájában kerül megtartásra. Voltak olyan diákok, akikkel elég volt 1-2 

alkalommal elbeszélgetni, de voltak olyan diákok is akikkel hosszabb ideig dolgozott. Az 

általános probléma az érzelmi elhanyagolás, illetve az identitás kérdése. A koronavírus miatt 

kialakult helyzetben továbbra is ugyanúgy ellátta feladatát a diákokkal kapcsolatosan. 

Javasolta a jövőre nézve egy esetbemutatás lehetőségét a diákok számára. 

 

Szücsné Dr. Harkó Enikő nevelési igazgatóhelyettes asszony megköszönte Szűcs Bence 

munkáját és elmondta, hogy az iskolapszichológus bevonásával más szemléletmódot kapnak 

mind a tanárok, mind a szülők. Javasolta, hogy az osztályfőnökökkel közösen tartsanak egy 

megbeszélést, hogy mire figyeljenek a diákok viselkedésével kapcsolatosan. 

 

Dr. Gentischerné Dani Zita általános igazgatóhelyettes asszony elmondta beszámolóját, 

továbbá szavazásra bocsátotta, hogy a 12. évfolyamosok sávja csütörtökről szerdára kerüljön 

át.  

Szavazás eredménye: Elfogadta 28 fő, tartózkodott 9 fő, nem fogadta el 0 fő. Így a 12. évfolyam 

sávja átkerült a szerdai napra. 

 

Ezt követően minden munkaközösség-vezető felolvasta beszámolóját a 2019-2020-as tanévről. 

 

Kratzmajer Zoltán intézményvezető szavazásra bocsátotta, hogy a következő tanévtől 

kialakítsák az iskolai class room-ot, amely nagyban segítené az esetleges újabb távoktatást. A 

javaslatot a tantestület egyhangúlag elfogadta. 

 

Az intézményvezető az értekezletet lezárta. 

 

 

K.m.f. 

 

 …………………………     ………………………… 

    Vígh Erzsébet Anna                 Heltai Éva 

    jegyzőkönyvvezető                             hitelesítő 

 

 

…………………………………. 

Kratzmajer Zoltán 

igazgató 

 

Mellékletek: jelenléti ív 

                      igazgatóhelyettesek beszámolói (2 db) 

            ifjúságvédelmi beszámoló 

            munkaközösségek beszámolói (8 db) 
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           DÖK beszámoló 


