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Jegyzőkönyv 

 

 

Időpont:  2021. július 1. 

Helyszín: 212-es terem 

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 2020/2021. tanév tanévzáró értekezletén kedves kollégáimat, 

munkatársaimat. 

Jegyzőkönyv vezetésére felkérem Krisztián Erzsébet Annát, hitelesítésre Dr. 

Gentischerné Dani Zitát! Kérem, hogy a jelenléti ívet mindenki írja alá! 

 

 

II. Tanév értékelése 

 

Nagyon nehéz, felemás évet zártunk nagy százalékban a pandémia jegyében telt a tanév. Már 

a tanév eleje is sok eseménnyel indult. de viszonylag nyugodtan. Igaz, több osztály is 

karanténnal kezdte a szeptembert. A gólyatábort meg tudtuk tartani a hagyományos keretek 

között, a szakmai napunk szeptember végén már a járványügyi szabályok miatt félig online 

formában valósult meg, de még személyes osztályokon belüli részvétellel.  

A szeptember egyik legnagyobb projektje az iskolai digitális munkafelület kialakítása és az 

ehhez kapcsolódó digitális házirend kialakítása. Ez egy nagyon jól sikerült és azóta is nagyon 

jól működő rendszer lett. Köszönet érte mindenkinek, aki ennek a komplex rendszernek a 

kialakításában rész vett, különösképpen Kovács Mirának. A sok belefektetett munkája nélkül 

ez nem lenne ennyire mintaszerű. 

Személyi kérdéseink jól alakultak a kezdéskor. Minden hiányzó területre sikerült találni 

óraadót augusztusban. Novemberben Szabó János kolléga kiesése kapcsán sikerült megoldani 

a kialakult helyzetet. Köszönöm minden érintet kollégának a segítségét és rugalmasságát.  

A munkaterv szerinti hagyományos programjaink a pandémia miatt csak részben valósultak 

meg. 

Nagyon köszönöm mindenkinek a napi teendők, tanórák melletti digitális program-

tervezésben, szervezésben, lebonyolításban végzett munkáját. Köszönöm a sok-sok őszi 

versenyügyeletet.  

http://www.szig-dujv.hu/
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A felvételi vizsga volt a második félév első nagy projektje. Köszönöm Nektek a felvételit mind 

a megíratás mind a javítás és a megtekintés kapcsán.  

A tavasz sajnos a teljes digitális munkarend bevezetését hozta. Szintvizsgák tekintetében 7. E 

és a 8. E vizsgája online volt, a 6. E szintvizsgája helyben. Az osztályozó vizsgák a 10-11. 

évfolyamon szintén jelenléttel lettek megszervezve a tanév végén. 

A visszatérés az érettségivel kezdődött. Részünk volt kompetenciamérésben. Volt nyelvi 

kompetenciamérés, kiegészítő mérés és a klasszikus 6-8-10. évfolyamos kompetenciamérés. 

 

 

 

Ami elmaradt: 

 

1. Szalagavató szűk eretek között digitális formában lett magvalósítva 

2. Nyuszi-kupa 

3. Föld napja 

4. „Bolondballagás”; Szerenád 

5. Tavaszváró koncertek 

6. Medve vetélkedő 

7. Témahetek… 

8. Ballagás szintén szűk eretek között digitális formában lett magvalósítva 

 

 

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. A 

szakköröket, felzárkóztatókat, felkészítő órákat májusban kaptuk vissza. 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. (nevelési ig. h. beszámolójában) 

És itt szeretném megköszönni technikai dolgozóinknak a rendezvények háttérbiztosítását 

valamint a hétvégén vállalt ügyeleteket az ősz folyamán Faragóné Orha Ildikónak és Lörincziné 

Szobácsi Renátának és egyben bízom benne, hogy a hétvégi és délutáni ügyeletek kapcsán a 

2021-es terembérlet újra lehetőséget biztosít majd további fejlesztésekre. Folytatódhat a 

vizesblokkok felújítása, a tornaterem állapotának további javítása. 

 

III. Beiskolázás 

 

 Ebben a tanévben két digitális nyitott napot szerveztünk, mindkettőn sok bejelentkező 

volt.  Elmentünk a Móricz iskola pályaválasztási szülői értekezletére. 

Minden osztályunk indulhat. 7 fő pótjelentkezése után a Digitális kultúra (informatika) 

csoport is elindulhat, a többi osztály/csoport pedig a meghirdetett létszám teljes, vagy részleges 

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 (300 fő nyolcadikos) és 42 negyedik osztályos tanuló jelentkezett a 

felvételi dolgozatok megírására, összesen 342 dolgozat + a szintvizsgások (30 fő). Köszönöm 
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a javító tanárok munkájukat. Ahogy előbb említettem: februárban leadott jelentkezési lapok 

alapján egyedül az emelt óraszámú informatika képzésen kellett pótfelvételit hirdetnünk, 

melyen azonban a meghirdetett létszámot sikerült feltölteni.  

Továbbra is probléma, 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 (idén a kisgimiben sem Minden osztályt és minden csoportot fel tudtunk 

tölteni. A digitális kultúra irányultságú csoport/fél osztály 11 fővel be tud indulni. A német 

emelt óraszámú csoport létszáma pedig 9 fő lett. Ezért beszéltünk arról és döntöttünk úgy, 

hogy a digitális kultúra emelt óraszámú csoport helyett egy teljes osztálynyi általános 

tagozatot hirdetnénk meg a jövő tanévben.   

A felvételi kapcsán a munkaközösségi értekezleteken és a munkaközösség-vezetőkkel 

folytatott szakmai egyeztetés során úgy döntöttünk, hogy a következő tanévben még 

meghirdetjük a központi felvételit. 

 

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

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

9. B: 25 fő (16 angolos és 9 németes; idegen nyelvi „tagozat”) 

9. C: 27 fő (általános: 16 fő informatika->digitális kultúra és általános képzés: 11 fő) 

5. E: 33 fő (3 fellebbezés volt, 2 főt vettünk fel és 1 visszamondta) 

 

 

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 is elindul. Bízom 

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

évfolyamon, ott a tankönyveket továbbra sem szedtük vissza. Köszönöm Krisztián 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. 

 

A tankönyveket augusztus 19-én szállítja a KELLO, az átvételnél a leendő 9.E és 10.C tanulói 

teljesítenek közösségi szolgálatot. A tankönyvek osztásának időpontjai egyeztetni fogjuk 

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

 

V. Mérések, érettségi 

Az idén nem maradtak el a kompetenciamérések, sőt három is volt belőlük. Köszönöm 

szépen Szabó Eszternek a munkálatok levezénylését és Katinak a segítséget az informatikai 

rendszer átvétele kapcsán. Az idén teljes mértékben elkezdődött Eszter munkája és beletanulása 

a folyamatba. 

 

Nem kis terhet rótt ránk, hisz 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. 
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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 2021 

Összes nyilvántartott és vizsgát tett személy: 97 156 

Összes értékelt tantárgyi vizsga: 466 562 

Összes értékelt középszintű tantárgyi vizsga: 356 431 

Összes értékelt emelt szintű tantárgyi vizsga: 110 131 

Az összesből nem jelent meg(vizsgaszám): 1 0 
 

  
 

  
 

  

Középszinten:  Százalék átlag: 67.4% 
 Osztályzat átlag: 3,93 
   

Emelt szinten:  Százalék átlag: 64.8% 
 Osztályzat átlag: 4,04 

 

Kitűnők száma bizottságonként:  

• 12.A: 1 fő 

• 12.B: 1 fő 

• 12.C: 1 fő 

• 12.E: 5 fő 
 

 

Számos tantárgyi és általános dicséret is volt.  

 

A tantárgyankénti és szintenkénti átlagok: 

tantárgy átlag %-os átlag érettségizők száma 

angol nyelv E 4,64 72,4 38 

angol nyelv k 4,24 74,9 53 

Biológia E 4,2 59,3 18 

Biológia K 3,75 60,3 7 
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Ének-zene 5 83 2 

Fizika E 5 63 1 

Fizika K 4,2 72 6 

Földrajz K 3,8 64,5 18 

Informatika E 4,07 55,8 14 

Informatika K 4,3 73,3 41 

Kémia E 4,3 63,2 6 

Magyar E 4,9 74 11 

Magyar K 4,2 72,9 96 

Matematika E 3,53 49,2 15 

Matematika K 3,76 65,3 91 

Mozgóképkultúra és médiaismeret 4,3 69,7 3 

Német E 5 77 2 

Német K 3,75 64,75 12 

Orosz K 5 87 1 

Történelem E 4,73 69,7 23 

Történelem K 3,3 55 84 

vizuális kultúra (középszintű, portfolió) 4 70 2 

    

Bukások  1 fő Matematika 

Középszinten   

elégtelen 0   
elégséges 37   
közepes 101   
jó 144   
jeles 148   

Emelt szinten   

elégtelen 3   
elégséges 2   
közepes 16   
jó 28   
jeles 82   
Kérem az osztályfőnököket, hogy próbálják begyűjteni a nyitó értekezletre a felvételi 

eredményeket is.  

 

Emelt szintű érettségi feladatok: 

Belevágtunk tavaly, idén folytattuk, a helyzet nehezítette az amúgy is kihívás jelentő feladatot, 

de úgy gondolom, rendben és eredményesen zártuk ez a feladatot is. Mivel az emelt szintű 

érettségi vizsgák száma és szerepe is megnövekedik a jövőben, így továbbra is cél, 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 
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Ahogy fent említettem: a járvány ideje alatt online és helyben vegyesen zajlottak le a 

nyolc évfolyamos képzésben résztvevő tanulók szint- és záróvizsgái. 

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

részint hagyományos, klasszikus formában. 

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

kollégáknak a gyors és pozitív reakcióit az új helyzethez.  

Javító- és osztályozó írásbeli vizsgák időpontja augusztus 23-24, a szóbeli pedig 25-én lesz. 

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  

Szeptembertől Szendrei Zoltán személyében új matematika-fizika tanára van 

intézményünknek. A nyugdíjas és kismamaként otthon lévő kollégák óráinak ellátásához 

óraadókra van szükségünk: Vámosi Zoltán óraadó; Dancs Viktória és Szeitlné Mészáros Márta 

pedig áttanító tanár. Miskuné Farkas Kármen még nem tér vissza.  

 

 

Az óraadók száma nem túl magas. Kezelhető. Aradiné Pécsi Csilla és, Simonné Baranyai Anna 

szeptembertől visszatér.  Ezen felül is vannak lefedetlen órák. A két üres álláshely mellé 

kaptunk még egyet. Hirdetünk egy informatika-bármely szakos állást, egy francia-magyar 

szakos állást és egy testnevelés-biológia szakos állást. 

 

A szinte mindegyik, de leginkább a matematika, fizika, informatika, testnevelés, 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.  

 

További változások: 

 

Technikai dolgozóink száma mostanra megoldódni látszott. Egy 4 órás kolléga érkezett a félév 

során (Kovács Gáborné személyében). A 8 órás dolgozó Dudok Erzsébet helyére Blaskó 

Józsefné került, úgy tűnik, hosszútávú. Betegségek esetén Lőrincziné Szobácsi Renáta is 

besegít a munkájukba. Renátát (ha szükséges) Horváth Melinda helyettesíti.  

A rendszergazdai feladatokat a Médianet kft. látja el, Sevella Bence a 2. emeleti irodában van. 

 

Sikerült foglalkoztatni félállásban az iskolapszichológust Dragon Orsolya személyében (Szücs 

Bence helyén) 8 órában itt, 2 órában a Rosti Pál Gimnáziumban látott el feladatokat. Úgy 

tűnik, szeptembertől itt is változás állhat fenn. 

 

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

került. Egy informatika, egy testnevelés-biológia 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: 

 

2021-2022-es tanév 11. évfolyamon  

 

2. SÁV(K 5,6,P0) Csoport létszáma 1. SÁV (K0, P5,6) Csoport létszáma 

Angol nyelv 11 fő Angol nyelv 11 fő 

Biológia 18 fő Biológia 18 fő 

Informatika 12 fő Informatika 17 fő 

Magyar 17 fő Kémia 10 fő 

Matematika 19 fő Matematika 20 fő 

Német nyelv 9 fő Történelem 19 fő 

Fizika 11 fő   

Fizika 12 fő   

 
 

2021-2022-es tanév 12. évfolyamon 

 

1. SÁV  Csoport 

létszáma 

2. SÁV Csoport 

létszáma 

Biológia 14 fő Biológia 17 fő 

Informatika 12 fő Informatika 12 fő 

Fizika 9 fő Kémia 11 fő 

Magyar 6 fő Történelem 16 fő 

Matematika 15 fő Matematika 14 fő 

  Angol nyelv 11 fő 
 

 

 

Pár gondolat az év végi eredményekből: 
 

osztály osztályátlag 
kitűnők 
száma 

bukások 
száma bukottak nevei bukottak tantárgyai 

5.E 4,83 7 0     

6.E 4,74 7 0     

7.E 4,73 7 0     

8.E 4,51 3 0     

9.A 4,37 1 0     
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9.B 4,46 1 0     

9.C 4,24 0 0     

9.E 4,59 5 0     

10.A 4,4 3 1 Pinczel Norbert történelem, magyar irodalom 

10.B 4,4 2 0     

10.C 4,08 0 1 Tarjányi Ákos magyar irodalom, biológia, angol nyelv 

10.E 4,54 2 0     

11.A 4,45 5 0     

11.B 4,48 1 0     

11.C 3,98 0 0     

11.E 4,44 3 0     

12.A 4,3 2 0     

12.B 4,59 5 0     

12.C 4,2 1 0     

12.E 4,29 5 0     

Összesen 4,431 60 2     

      

nem osztályozott tanulók: Orbán Szonja (10.A); Farkas Rebeka (10.C); Rácz Noémi (11.E) 
 

 

Az osztályok tanulmányi átlagai 
 

 osztály osztályátlag 

1. 5.E 4,83 

2. 6.E 4,74 

3. 7.E 4,73 

4. 9.E 4,59 

5. 12.B 4,59 

6. 10.E 4,54 

7. 8.E 4,51 

8. 11.B 4,48 

9. 9.B 4,46 

10. 11.A 4,45 

11. 11.E 4,44 

12. 10.A 4,4 

13. 10.B 4,4 

14. 9.A 4,37 

15. 12.A 4,3 

16. 12.E 4,29 

17. 9.C 4,24 

18. 12.C 4,2 

19. 10.C 4,08 

20. 11.C 3,98 

iskolaátlag 4,431 
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X. Pedagógus előmeneteli rendszer 

Ebben a félévben 3 minősítésünk volt, Antal Iván és Horváth Viktor Ped 2 és Péntek Klára 

mesterminősítése. Mindhárom kolléga nagyon szép eredménnyel teljesített és ettől a 

naptári évtől Ped. 2 , illetve mesterszakos pedagógus lett. Gratulálunk Nekik! 

 

A 2021-es évben zajló minősítési eljárásra Balogh Dávid, Dukai Klára, Fekete Zoltán és 

Udvardi Bálint Éva jelentkezett előzetesen. Szücsné Dr. Harkó Enikő a kutatótanári 

programját hosszabbítja meg. 

 

3. § (1):  

… Ha a pedagógus a Pedagógus I. fokozatba történő besorolástól számítva kilenc év szakmai gyakorlatot 

szerzett, a minősítési eljárást le kell folytatni.  

 

Abban az esetben, ha a 2013. szeptember 1-én Pedagógus I. fokozatba történt besorolását követően nem volt 

30 napnál hosszabb passzív jogviszonyban) 2022. augusztus 31-én jár le, tehát a minősítési eljárásban való 

részvételre legföljebb 2022. szeptember 1-jétől kötelezhető.  

A pedagógusminősítésre történő jelentkezés tehát – a Mesterpedagógus fokozat megszerzésére irányuló 

pályázat kivételével – már különös feltételek meghatározása nélkül, azaz a kormányrendelet általános 

szabályozása alapján történik. 

 

  

XI.  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 a tornaterem ablakainak és belső burkolatának, falának 

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

 

 

XII. 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. 

 

 

XIII. 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 



10 

 

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

munkavédelmi bejárások kéthavi rendszerességgel megtörténtek. 

 

 

XIV.  Közösségi szolgálat, osztályfőnöki munka 

 

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

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

 

XV. Nyári szabadság 

Kérem, mindenki írja alá a szabadságigénylő lapját! 

 

dr. Gentischerné Dani Zita általános igazgatóhelyettes beszámolójából a fontosabbakat 

említette meg: 

 

• OKTV jelentkezések regisztrálása, az írásbelik szervezése: összesen 72 jelentkező 16 

féle OKTV-re, 16 kolléga 39 óra felügyeletet látott el.  

• Még mindig akad olyan kolléga, akinek a tanév közben adott osztályzatai e félév illetve 

az év vége körül kerülnek a naplóba, Törekedni kellene az egyenletesebb jegyeloszlásra. 

• A tanárok többsége elvégezte a kötelező továbbképzéseket. 

• A 2021. augusztusi osztályozó – és javítóvizsgákra 87 fő jelentkezett, összesen 121 

feleletre lehet számítani. Előreláthatólag 6 teremben fognak írni. 

A további részleteket a csatolt beszámoló tartalmazza. 

 

Szücsné Dr. Harkó Enikő nevelési igazgatóhelyettes a következőket mondta el: 

 

• Közösségi szolgálatra 271 óra lett elkönyvelve, megköszönte Takács László kolléga 

segítségét a statisztika elkészítésében. Szintén megköszönte Dukai Klára kolléganő 

segítségét az érettségire bocsátás közreműködésében. 

• Megkérte az osztályfőnököket, figyeljenek arra, hogy mit fogadnak el közösségi 

szolgálatként. A beszámolókat a diákok leadták.  

• Az iskolarendőri program felfüggesztésre került szeptemberig. 

• Az iskolapszichológusi feladatot Dragon Orsolya látta el ebben a tanévben. 

• Megkérte a kollégákat, hogy naprakészen vezessék a hiányzásokat. 

• Versenyeredményeket a diákokról csak szülői engedéllyel lehet publikálni. 

• A versenyeredményekről a T meghajtón van egy táblázat, amit kér, hogy minden 

munkaközösség vezető töltsön ki, így nyomon tudják követni, hogy ki milyen 

versenyen milyen eredményt ért el. Idén 401 gyermeket versenyeztettek. 

• A felvételi szervezésében köszöni szépen Fábián István segítségét. 

• Pályaorientáció nagyon sikeres volt, a szalagavató szintén jól sikerült. 

• A következő tanévre szociális segítőt fogunk kapni. 

 

A részleteket a csatolt beszámoló tartalmazza. 
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Kratzmajer Zoltán intézményvezető szavazásra bocsátotta, hogy elfogadja-e a tantestület a 

beszámolókat. A szavazás eredménye egyhangúan elfogadásra került. 

 

Az intézményvezető az értekezletet lezárta. 

 

 

K.m.f. 

 

 …………………………     ………………………… 

  Krisztián Erzsébet Anna           dr. Gentischerné Dani Zita 

    jegyzőkönyvvezető                             hitelesítő 

 

 

…………………………………. 

Kratzmajer Zoltán 

igazgató 

 

Mellékletek: jelenléti ív 

            igazgatóhelyettesek beszámolói  

            (védőnői-, iskolapszichológusi és DÖK beszámolóval) 

            munkaközösségek beszámolói 


