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I. PEDAGÓGIAI FOLYAMATOK 

 

1.1. Beszámoló az éves munkaterv, intézkedési tervek megvalósításáról 

 

A tanév során Pedagógia Programunkban megfogalmazott céljainknak megfelelően végeztük 

munkánkat. Munkatervünk alapján a kitűzött feladatainkat a jelenléti oktatásban a járványügyi 

szabályozást figyelembe véve valósítottuk meg. A tanévben több alkalommal egy-egy 

osztályban, 6-10 napra történt házi karantén elrendelése a fertőzött, az oltatlan diákok, 

fertőzött pedagógusok számára. Megnehezítette a jelenléti oktatás menetét, a tananyag 

átadását, hogy volt osztály, ahol csak 2-3 diák oltott, így a többi tanulóval ismét át kellett 

venni a kimaradt ismereteket. Valamint többször volt megbetegedett pedagógus, akiket 

szintén nehéz volt pótolni.  

Munkánk szerteágazó, sokszínű, kihívásokkal teli feladatok elé állította a tantestület 

valamennyi tagját, melyet felelősségteljesen végeztünk:   

 Új szerepkörök, tanév közbeni munkarend váltások 

 Helyettesítések, fizetés nélküli szabadságon lévő, hiányzó pedagógusok pótlása, betegségek, 

hiányzások, túlórák 

 Tanulási rendben folyamatos változás: jelenléti oktatás és házi karantén váltakozása 

 Oktatási rendben változás: egész napos oktatási formáról napköziotthonos formára áttérés  

 Adminisztráció, covid-jelentések, folyamatos oltási adminisztráció, oltottak-oltatlanok, stb.  

 Alkalmazkodás a megváltozott rendhez 

A tanév során jelentkezett covid fertőzöttség miatt tervezett programjaink csak részben 

valósultak meg: elmaradtak vagy csak osztályszinten kerültek megrendezésre az aktuális 

járványügyi szabályozások betartásával. Sajnos a pedagógusok és egyéb foglalkoztatottak 

kötelező covid elleni oltása kapcsán a tanévben három pedagógustól kellett elbúcsúznunk, 

továbbá három fő került fizetés nélküli szabadságra. Így a tanulási folyamatok zökkenőmentes 

lebonyolítása érdekében a többi pedagógusra hárult nagy teher: helyettesítések, munkarend 

átszervezések, osztályösszevonások.  

Iskolánkban folyó pedagógiai munka sikeres, környező településekről is érdeklődnek irántunk. 

Családias légkör, egyénre, személyre szabott oktatás, élménypedagógia,, komplex alapprogram 

alkalmazása,  sok-sok közösségi rendezvény, tehetséggondozás, játékos, kooperatív tanítási 

formák, kompetencia-alapú oktatás,  innovatív szemlélet, elért eredményeink, sokszínűség, 

művészeti oktatás-nevelés. Ezek együttese adja iskolánk népszerűségét és rangját a térségben.  

Sikeres programjainkat, célkitűzéseinket, projektjeinket, melyeket a jövőben is folytatni 

szeretnénk a Jó gyakorlataink: 1. sz. melléklet tartalmazza.. 

A tanév során két tankerületi szintű rendezvényt tartottunk: 



Érdi Tankerületi Központ PA2401 

Herceghalmi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 

Év végi beszámoló  

2021/2022 

 

5 

 

- Tanévindító Tankerületi Szakmai Értekezlet- 51 intézményvezető kolléga részvételével 

 -      18.  Zsámbéki-medence kis matematikusa területi tehetséggondozó verseny 

Mindkét rendezvény sikeresen lezajlott. 

A Herceghalmi Alapfokú Művészeti Iskola a 2021-2022-es tanévben kezdte meg ötödik 

tanítási évét. Öt évvel ezelőtt célul tűztük ki, hogy Herceghalom településen, elsősorban a 

község általános iskolájában járó gyermekek alapfokú művészetoktatásban részesüljenek, 

helyben. Az ötödik tanév végén három művészeti ágon (képzőművészet, táncművészet, 

zeneművészet) 168 növendék szerzett bizonyítványt, majd 95 százalékuk iskolánk tanulója. Az 

alapfokú tanulmányok ideje alatt a település szinte minden tanulója hosszabb-rövidebb 

kipróbálja magát a művészeti iskolában, amely tapasztalat gazdagítja személyiségüket. 

Amellett, hogy a művészeti oktatás helyben biztosítva legyen célul tűztük ki azt is, hogy 

azonosítsuk, és személyre szabva fejlesszük tehetségeinket. Nagy öröm számunkra, hogy a 

2021-2022-es tanévben több olyan növendéket is gondozhattunk, akik művészeti pályára 

készülnek. Az idei tanévben képzős tehetségeink önálló kiállítással képviselhették iskolánkat 

többek között a Sóskúti Művészeti Iskolák találkozóján. Zenei növendékeink nagy sikerrel 

vesznek részt zenei versenyeken, mint az Országos Fuvolaverseny vagy a Kis zeneszerzők 

online versenye. Az első öt év tapasztalatai kijelölik a követendő irányokat a következő öt 

évben. A három különböző művészeti ágon 168 bizonyítványt növendékünk jó garancia arra, 

hogy a továbbiakban is minden tőlünk telhetőt megtéve színvonalas művészeti oktatást 

folytassunk intézményünkben. 

 

1.2. Beszámoló az intézmény alapdokumentumainak módosításáról 

 

Módosított dokumentum Módosítás dátuma Módosítás oka 

Pedagógiai Program/Helyi 

tanterv 

● tanévben nem volt, 

utolsó módosítás: 2020. 

augusztus 28. 

 

● Törvényi változásoknak 

megfelelő módosítások, Új 

NAT bevezetése 1.5. 

évfolyamon 

SZMSZ ● tanévben nem volt, 

utolsó módosítás: 2020. 

augusztus 28. 

 

● Az érintett pedagógusok 

munkaköri leírásának 

módosítása a feladatellátás 

megváltozása miatt 
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● Törvényi változásoknak 

megfelelő módosítások 

Házirend/ 

Rendkívüli tanrenddel történő 

kiegészítés 

● 2021. augusztus 28. 

● 2021. november 

 

● Digitális oktatás 

eljárásrendje 

 

1.3.Beszámoló az országos kompetencia-és nyelvi mérésre történő készülésről 

Az idén bevezetésre kerülő online kompetencia-mérés iskolánkban zavartalanul lezajlott, 

mindkét mért évfolyamon. A próbamérés napján többször nem működött a rendszer, kidobta a 

tanulókat. Az éles mérés alkalmával egy-egy tanuló, mindkét évfolyamról nem tudta befejezni 

a feladatlapját, technikai okok miatt, így ők a pótnapon újra-írták. 

 

II. SZEMÉLYISÉG- ÉS KÖZÖSSÉGFEJLESZTÉS  

 

2.1. Gyermekvédelmi munka  
2.1.1 A gyermekek és szülők gazdasági, társadalmi jellemzői 

Tanulóink szociális helyzetéről a Gyermekvédelmi felelőseink beszámolói által szereztünk 

információkat. Iskolánk Budapest agglomerációjában található,  a szülők 80 %-a értelmiségi, 

jól szituált, átlagon felüli anyagi körülmények között élnek. Ez meglátszik diákjaink értelmi 

képességein, érzelmi intelligenciáján. Okos, kiegyensúlyozott, értelmes gyerekek, kevés 

közöttük a hátrányos helyzetű diák. Viszont van néhány hiperaktív, magatartási problémával 

küzdő, valamint SNI-s tanuló. 

2.1.2. Kedvezményes / ingyenes szolgáltatások (étkezés, tankönyvellátás) alakulása 

 Alsó tagozat Felső tagozat Összesen 

Egész napos oktatásban tanulók száma 172 0 172 

Tanulószobás tanulók száma 0 5 5 

Menzás tanulók száma 

- kedvezményezettek: 

● 25%-os  

● 50%-os (nagycs., tartósan beteg) 

● 75%-os 

●  100%-os (RGYK-s) 

170 

 

0 

39 

0 

0 

51 

 

0 

25 

0 

0 

221 

 

0 

64 

0 

0 
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Veszélyeztetett tanulók száma 0 0 0 

RGYK-s tanulók száma 1 0 1 

BTMN-s tanulók száma 2 8 10 

SNI-s tanulók száma 3 2 5 

Bejáró tanulók száma 27 23 50 

 

Tankönyvtámogatás: 

A tanulók állami döntés értelmében ingyenesen kapták tankönyveiket. Herceghalom Község 

Önkormányzata a támogatási keretösszegen felül fizette a diákok tankönyjegyzékben nem 

szereplő könyveit.  

 

2.1.3. Családok, tanulók problémái, deviancia a közösségben 

Hátrányos helyzetű testvérpárral az év során nem volt probléma. Képességeikhez mérten a 

követelményeket teljesítették. A hiányzások alatti tananyagokat igyekeztek pótolni. 

Egy fő első osztályos tanulót édesapja a dédpapával együtt neveli. Magatartási problémák 

adódtak év elején, ezért a tanév során több vizsgálaton vett részt, ahol megállapították, hogy 

fejlesztésre szorul. Szakértői bizottság határozata szerint SNI-s tanuló, így a pedagógiai 

szakszolgálat munkatársa kiemelten foglalkozott a tanév során a tanulóval. Legjellemzőbb 

deviáns viselkedési forma a magatartás és viselkedészavar, szocializáció hiánya, beilleszkedési 

probléma, mely szerencsére csak egy-egy gyereknél figyelhető meg.  

Másik első osztályos tanulót édesanyja a nagypapával együtt neveli. A tanév során nagyon sokat 

hiányzott (346 órát), ebből igazolatlanul 49 órát. A sok hiányzás miatt az évet nem tudta 

teljesíteni, így szülői kérésre osztályt ismétel. 

 

2.1.4. Legjellemzőbb magatartási problémák 

Neveltségi mutatók 

Tanulóink magatartása - a magatartási jegyek alapján:  

 2018-2019-es tanév 2019-2020-as tanév 2020-2021-es tanév 2021-2022-es tanév 

alsó tagozat 4,51 4,76 4,72 4,75 

felső tagozat 4,58 4,65 4,70 4,53 

iskolai átlag 4,56 4,71 4,71 4,66 

 

A tanulók magatartásának előző évhez történő romlása mutakozik, de ebben szerepe van az elmúlt 

tanév digitális oktatási rendjében töltött időszaknak is.  
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Kirívó magatartási probléma az első osztályban jelentkezett, egy SNI-s tanuló deviáns 

viselkedése miatt: másik tanuló testi bántalmazása, fegyelmezési kontroll hiánya, csúnya 

beszéd jellemzi. Az aktivitás és a figyelem zavarai, valamint nem meghatározott gyermekkori 

szociális funkciózavar szerepel a szakértői véleményében. Fejlesztő- és gyógypedagógus is 

rendszeresen foglalkozik vele, fejlesztése heti rendszerességgel történik.  

 

 

 

2.1.5. Az intézmény prevenciós munkája 

A tanév során figyelemmel kísértük az iskolánkba járó gyermekeket,  esetleges hátrányos 

helyzetük, veszélyezettségük tekintetében. Figyelembe vettük a pedagógusok, szülők és diákok 

jelzéseit. 

- Jelzőrendszeri tanácskozáson vettünk részt, ahol a Gyermekjóléti szolgálattal egyeztettünk 

tanulóink szociális helyzetét, beadott támogatási igényeket. (RGYK, szociális támogatás,…) 

- Tartottuk a kapcsolatot az önkormányzat Gyermekvédelemmel foglalkozó munkatársával. 

- A tanév során ismételten felvettük a kapcsolatot a HÍD Szociális, Család és Gyermekjóléti 

Szolgálat és Központ- szociális munkatársával, melynek köszönhetően foglalkozásokat 

indítottunk: 

● kiközösítés, bántalmazás, közösségkovácsoló órák, pályaorientáció, szülői 

kommunikációs tréning témákban, melyek nagyon sikeresnek, hatékonynak bizonyultak. A 

következő tanévben is folytatjuk a megkezdett foglalkozásokat. 

Az első osztályos SNI-s tanuló kapcsán teljes félévet felölte prevenciós tevékenységünk: 

● 2021. szeptember 3. Utazó gyógypedagógus igény kérése az 1.b. osztályos SNI-

s diák ellátásához  

● 2021. október 10. Felkeresett minket az Utazó Gyógypedagógiai Szolgálat 

munkatársa: Atzél Réka, az ellátás biztosítása ügyében. 

● 2021. október 11. Kérelem az SNI-s tanulók ellátásának biztosításához, 

tankerületi igazgató felé  

● 2021. november 3. Verekedés miatt a tanító felmondott, rendkívüli szülői 

értekezletet hívtunk össze.  

● 2021. november 10. téma SNI tanuló ellátása, változások az osztályban, tanító 

felmondása, melyen jelen van Atzél Réka is, illetve valamennyi szülő, 

osztályfőnök. A felmondott osztályfőnök nem kívánt részt venni.  

● 2021. november 14. Értesítettem a szülőket az osztály rendjének változásairól 

● 2021. november 29. Kérelem a tankerületi igazgató felé, pedagógiai asszisztens 

foglalkoztatására, az 1.b. osztályban jelentkező probléma segítésére 
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● 2021. december 1. Státusz engedélyezve, Álláshirdetés megjelentetése a 

közigálláson- foglalkoztatás csak részben valósult meg, gyakorlatát nálunk töltő 

pedagógiai asszisztens személyében 

● 2021. december 8. Osztályközösség építés, szülői értekezlet elmaradt, a tanító 

betegsége miatt. Áttettük az alkalmat januárra. Erről a szülőket az osztályfőnök 

értesítette, miután egyeztetett a Gyógypedagógiai Szolgálat munkatársával.  

● 2022. január: szülői értekezlet a pedagógiai szakszolgálat munkatársai 

jelenlétében 

Félév során rendszeres gyógypedagógusi jelenlét az érintett tanuló mellett.  

A ViTT program (Viselkedés Támogató Tanítása) keretében iskolánkban kihelyezésre 

kerültek figyelemfelkeltő matricák, melyekkel célunk tanulóink neveltségi szintjének emelése 

(Lassan közlekedj, Zárd el a vízcsapot, Nálunk mindenki köszön, Hagyj rendet magad után, 

….) A program teljes körű bevezetésére a következő tanévben kerül sor.  

Intézményünkben igazolatlan hiányzás egy tanulónál fordult elő, aki miatt megtörtént a 

gyermekjóléti szolgálat, szülő értesítése. A következő tanévet más intézményben folytatja.  

 

2.1.6. Szegregáció kialakulásának elkerülése érdekében tett intézkedések 

 Osztályfőnöki órák, közösségépítő foglalkozások, erkölcstan és boldogságórák, reggeli 

beszélgető körök, mind arra szolgáltak a tanév során, hogy elkerüljük a szegregációt. Diákjaink 

nálunk befogadó közösségre találnak minden korcsoportban. Van mozgássérült diákunk, 

ADHD-s tanulónk, autisztista spektrumzavarral küzdő diákunk, akiket a többi tanuló elfogad, 

beilleszkednek az osztály és iskolaközösségbe, zavartalanul működik az integráció. Igazi 

integráló iskola vagyunk. 

 

2.2. Az SNI ellátás a tanévben 

Három fő alsó tagozatos, két fő felső tagozatos diákunk SNI-s. Ebből két első osztályos, akik 

főleg magatartási, beilleszkedési zavarral küzdenek, két fő súlyos logopédiai problémával küzd, 

őt a Budaörsi Pedagógiai Szakszolgálat munkatársa fejleszti. A BTMN-s tanulók fejlesztését a 

tanévben iskolánk két tanítója -  akiknek van fejlesztő pedagógiai végzettségük is - fejlesztették. 

Saját gyógypedagógusunk, logopédusunk, pszichológusunk nincs. Felsős tanulóink közül egy 

fő mozgássérült tanuló SNI-s, akit konduktor fejleszt. Másik tanuló tanulási zavarokkal küzd, 

félév után egyéni tanrendet kért. A gyógytestnevelés a tanév során nem valósult meg, mivel 

nem volt kirendelve gyógytestnevelő kolléga, a problémát jeleztük, de sajnos nem történt 

változás. Eddig a Budaörsi Szakszolgálat munkatársa járt ki, de az idei évben nem jelentkezett 

senki, külön kérésre sem.  

2.3. Az iskolaközösség kiemelt rendezvényei 
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A tanév során szinte valamennyi rendezvényünket sikerült megvalósítanunk, az aktuális 

járványügyi szabályozások betartásával. Összességében elmondható, hogy már mindenki 

nagyon várta a jelenléti oktatást és legfőképpen iskolánk népszerű, egyedi közösségépítő 

rendezvényeit. Talán pont az elmúlt évek rendezvényeinek elmaradása miatt az idei évben még 

népszerűbbek, látogatottabbak voltak programjaink, melyek nagy részét kültéri helyszíneken 

valósítottunk meg.  

● Gólyanap- leendő elsőseink játékos foglalkozása augusztusban 

● Gesztenyés napok- projekthét, őszi túra 

● Őszi- Tavaszi Ökonap- Iskolaudvar rendezés 

● Márton napi lámpás felvonulás 

● Kukoricamorzsoló bál 

● Egészségnap-projekt 

● Területi történelmi verseny, melyet az idén iskolai keretek között tartottunk meg: a  

vasúti katasztrófa 105. évfordulója kapcsán települési és iskolatörténeti versenyt rendeztünk.  

● Gergely-járás- leendő első osztályosok iskolába hívogatása 

● Zsámbéki-medence kis matematikusa területi verseny 

● Kikelet- projekthét 

● Föld napi- idegen nyelvi projektnap (interjú, kisfilm a Budakörnyéki Televízióban)  

● Erzsébet táborban a 2. osztályosok 

● Tehetségnap-  5 éves a HAMI- jubileumi ünnepség 

● Határtalanul!- Szerbia (7.- 8.  osztály) 

● Alapítványi bál,  helyette alapítványunk 30 éves évfordulójára Jubileumi  Piknik 

● Ballagás- tanévzáró ünnepség  

Elmaradtak, vagy csak osztályszinten kerültek megrendezésre a covid vírus miatt  

● Farsang  

Művészeti Iskola kiemelt rendezvényei:  

Az ötödik év végére –a sajnálatos két COVID-dal nehezített év ellenére- immár 

hagyományosnak mondható rendezvényeket teremtettünk, melyeken igyekszünk 

összművészeti szinten megjelenni. Ilyenek az őszi és a költészet-napi koncert, az adventi 

koncert, a képzős kiállítás a magyar kultúra napján, a Márton-napi táncház, és év végi 

gálakoncertünk és kiállításunk a Tehetség-nap. 

Települési rendezvények, programok 
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● Október 6.  

● Okt. 23. Megemlékezés az 1956-os forradalom és szabadságharcról 

● Adventi gyertyagyújtási Ünnepség- Menczer Tamás Államtitkár úr részvételével 

● Művészeti Iskola Karácsonyi koncertje  

● Március 15. Nemzeti Ünnep 

● Költészet Napi Tavaszi Kiállítás és Koncert 

● Nemzeti Összetartozás napja 

 

2.4. Az intézmény tanórán kívüli (szabadidős) tevékenysége 

Iskolánkat a délutáni, szabadidős tevékenységek sokszínűsége jellemzi. Tehetséges tanulóink 

kiemelt figyelmet kapnak. Több kolléga szakköri szinten készítette fel a tanulmányi versenyekre 

diákjait. Iskolánk arculatában legfontosabb elem az idegen nyelvek kiemelt gondozása, művészeti 

nevelés,  a matematikai gondolkodás fejlesztése, kiemelve a sakk-logika oktatást,  és a 

természettudományos területen kiemelt érdeklődést mutató diákjaink fejlesztése, szakköri 

tevékenysége.  

Az idei tanévben ismét kiemelt szerepet kapnak a nyári napközis tábor, melyet az utolsó tanítási 

napot követő héttől kezdődően augusztus 2-ig, minden héten igénybe vesznek tanulóink. A nyári 

szünidőben nagy segítségükre van az önkormányzat szervezésében nyújtott tematikus táborok, 

szervezett gyermekfelügyelet. Pedagógusaink 2 héten át vállalták diákjaink táboroztatását. Ezen 

kívül az egyesületek által szervezett táborok is maximális létszámmal működnek, melyeknek 

iskolánk termei, udvara, sportcsarnoka ad helyet.  

Környezeti nevelés és egészségnevelés 

Az iskola mindennapi működése ennek szellemében folyik. Tanulóink „energiakommandó” –

ként felügyelték az épületben a takarékos energiafelhasználást. „Szemétszüretet”, 

papírgyűjtést, kupak, elemgyűjtést rendeztünk, segítve a környezettudatos magatartás 

kialakítását. A petpalack gyűjtésre havonta versenyt hirdettünk tanulóinknak.  

Kihelyezett tárolókban biztosítjuk a szelektív hulladékgyűjtést, az idei tanévben minden 

osztályteremben új szelektív hulladéktárolókat helyeztünk el. A kupakgyűjtő hónapról-hónapra 

megtelik, a gyűjtésből befolyt összeget iskolaudvarunk szépítésére fordítunk.  
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Iskolánkban a környezeti nevelés évek óta kiegészül az erdei iskolák által nyújtott 

szolgáltatások igénybevételével. Környezettudatos 

tevékenységünknek köszönhetően tavaly elnyertük az Örökös 

Ökoiskola címet. Környezeti nevelési programunk részletesen 

iskolánk honlapján olvasható. 

Hagyomány iskolánkban az Egészségnap-projektnap, mely az egészségtudatosságról, 

egészséges életmódról, prevencióról szól, számtalan előadó, több helyszín, változatos 

ismeretterjesztő előadások, feladatok. Iskolánk idén is csatlakozott az Európai 

Hulladékcsökkentési Héthez. 

Diákjaink szabadidős tevékenységéhez hozzátartozik Diákcsemege-iskolaújságunk 

szerkesztése, írása, melyet egy évben 4-szer jelentetünk meg.  

 

2.5. Tantestület szakmai, és közösségi rendezvényei  

Tantestületünk szakmai rendezvényei: 

● Tankerületi Tanévnyitó Értekezlet 

● Területi versenyeink: matematika és történelem verseny 

● Erasmus továbbképzés 

● POK- iskolai mérésekkel kapcsolatos képzés-online 

● Félévzáró, Évzáró Képzőművészeti Kiállítás 

közösségi rendezvényei: 

● őszi-tavaszi ÖKO napi kertrendezés 

● kirándul az iskola- őszi túra  

● Alapítványi Piknik 

● Pedagógus nap 

● Tervezve: Prekog Alfa továbbképzés- őszre: 30 éve szabadon 

Elmaradtak: 

● az utolsó decemberi tanítási napon közös karácsonyi fellépés (ének) 

● Karácsonyi tantestületi színházlátogatás 

● farsangi mulatságon tanárok tánca 

● Tantestületi kirándulás (augusztusban megyünk) 

 

 



Érdi Tankerületi Központ PA2401 

Herceghalmi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 

Év végi beszámoló  

2021/2022 

 

13 

 

III. EREDMÉNYEK 

 

3.1. Kompetenciamérések eredményei, feladatok pontos meghatározása a következő tanévre 

Országos Kompetenciamérés eredményei 

2021. évi mérési mutatók szerint intézményünk kiváló eredményeket ért el úgy matematika, 

mint szövegértés területén. Országos átlagon felül teljesítettek a 6. és a 8. évfolyam tanulói 

is minden mért szakterületen. Az elõzõ év mért eredményeit és azok összehasonlítását az 

országos valamint községi általános iskolák átlageredményeivel az alábbi táblázat 

tartalmazza: 

 6. osztály 
 

 Szövegértés  Matematika 
 

8. osztály 
 
 Szövegértés  Matematika 

 Herceghalmi  1642 1515  Intézményi  1644 1640 

 
Általános Iskola és 

AMI     átlag    

 intézményi átlaga         

 Országos átlag  1478 


 1468 


  Országos átlag  1590 


 1609 


 
          

 Községi általános  1427  


 1428 


   Községi  1523 


 1548  


 

 iskolák átlaga     általános    

      iskolák átlaga    

 

A kompetenciamérések eredményei alapján iskolánk ott van a legjobb általános iskolák között. 

Előkelő 212. helyen az országos listán (3575 általános iskola működik az országban). Büszke 

vagyok iskolánk teljesítményére, képzési struktúránkra, pedagógusainkra, tehetséges 

tanítványainkra.  

Idegen nyelvi mérés 

Nyelvi méréseink eredményei azt mutatják, hogy egy-két tanuló kivételével a gyerekek nyelvi 

csoportba sorolása helyesen történt meg az év elején. A nyelvi mérés lehetőséget biztosított arra 

is, hogy a lassabban haladók  képességeiknek megfelelő csoportba kerüljenek.  

A 2021 évi idegen nyelvi országos kompetencia mérés 6.8. évfolyamon rendben lezajlott. 

Mutatói alapján diákjaink szép eredményeket értek el mindkét korcsoportban. Célunk a 

következő tanévre felkészíteni diákjainkat a Junior nyelvvizsgára.  

 

3.2. Tanév végi eredmények  

Iskolánk pedagógusai a nevelő és oktató munka egyik fontos feladatának tekinti a tanulók 

tanulmányi munkájának folyamatos ellenőrzését és értékelését. 
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Év végi értékelést 296 diák kapott. Az iskola tanulmányi átlaga 4,64 az alsós tagozat 

tanulmányi átlaga 4,84 a felső tagozaté 4,51. Tanulóink 39% -a ért el kitűnő tanulmányi 

eredményt (93 alsó tagozatos, 20 felső tagozatos tanuló). 

 / Év végi statisztikai adatlap: 2. sz. melléklet/ 

 

3.3. Versenyeredmények 

A tehetséges tanulók továbbfejlesztését segítik a különféle (szaktárgyi, sport, művészeti stb.) 

versenyek, vetélkedők, melyeket az iskolában évente rendszeresen szervezünk. A 

legtehetségesebb tanulókat az iskolán kívüli versenyeken való részvételre is felkészítjük. A 

versenyek, vetélkedők megszervezését, illetve a tanulók felkészítését a különféle versenyekre 

a szaktanárok végezték.  

Alapfokú Művészeti Iskola: 

Verseny 
időpontja 

Típusa Növendék Eredmény 

2022.április. 1-
2. 

II. Országos Nyitnikék Fuvolaverseny-Szentendre A 3 Bronz 
minősítés 

2022.április. 1-
2. 

II. Országos Nyitnikék Fuvolaverseny-Szentendre B 2 Ezüst 
minősítés 

2022.április 12. Farkas Ferenc Zene és Aranymetszés Alapfokú 
Művészeti iskola országos kis zeneszerző versenye-
Nagykanizsa 

A 2 1. helyezett 

2022.április 12. Farkas Ferenc Zene és Aranymetszés Alapfokú 
Művészeti iskola országos kis zeneszerző versenye-
Nagykanizsa 

B 2 2. helyezett 

2022.április 12. Farkas Ferenc Zene és Aranymetszés Alapfokú 
Művészeti iskola országos kis zeneszerző versenye-
Nagykanizsa 

B 2 2. helyezett 

2022.április 12. Farkas Ferenc Zene és Aranymetszés Alapfokú 
Művészeti iskola országos kis zeneszerző versenye-
Nagykanizsa 

A 2 3. helyezett 

 

Általános Iskola  

Kiemelkedő eredményeket értek el tanulóink az országos szaktárgyi versenyeken mind alsó, 

mind felső tagozaton, melyek közül kiemelem az  

Országos 
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 XXV. Kárpát-medencei Simonyi Zsigmond helyesírási verseny 
o 33. hely 

 Zöld Okos Kupa 
o 11. helyezés 

o 13. helyezés 

 Herman Ottó természetismereti verseny  
o 3. helyezés 

 Bolyai matematikai csapatverseny  
o 20. helyezés 

 Bolyai természettudományi csapatverseny 
o 8. helyezés 

Sporteredmények:  

 Kajak kettes evezős 2000 méter 
o I. helyezés – magyar bajnok 

 Szalai János Emlékverseny- Úszás 
o I. helyezés 100 méter mell, 100 méter vegyes 

o I. helyezés 100 méter gyors)  

o II. helyezés 100 méter pillangó, 200 méter gyors 

o II. helyezés (100 méter vegyes, 50 méter gyors, 100 méter gyors  

 Veszprémi jövő Bajnokai tesztverseny- Úszás: 
o II. helyezés :100 méter gyors, 200 méter gyors 

 Ritmuscsapatok Országos Versenyén gyerek duó-trió kategória 

o I. helyezés 

 Super Fitness Show Magyar Bajnokság 
o I. helyezés 

Megyei 

 Bolyai Természettudományi Csapatverseny megyei forduló: 
o I.  

o II.  

Területi 

 Vers- és prózamondó verseny 
o II.  

o III.  

o IV.  

o V.  
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 Zsámbéki-medence kis matematikusa területi verseny 
o II.  

o III.  

o IV.  

o V.  

3.4. Továbbtanulási mutatók 

A középiskolai felvételik lezajlottak, iskolánk valamennyi nyolcadikos tanulója részt vett a 

felvételi vizsgákon és felvételt nyert az általa választott középiskolába. Hat osztályos 

gimnáziumban 2-en tanulnak tovább. 

 
Az Oktatási Hivatal által támogatott pályaorientációt támogató informatikai rendszer „Merre 

tovább?” kérdéssora visszajelzést adott a tanulóknak a saját érdeklődésükről és arról, hogy 

hogyan vélekednek a képességeikről. Emellett ajánlásokat is adott a válaszokhoz jól illeszkedő 

főbb továbbtanulási irányokról. 

 Intézményünk a sikeres felvételi érdekében szeptember elejétől heti egy-egy magyar és 

matematika felkészítő foglalkozást szervezett képesség szerinti csoportbontásban, illetve a 

központi írásbeli vizsga előtti héten ún. turbó hét szervezésére került sor, ahol 11 matematika, 

10 magyar és 5 testnevelés órán vehettek részt tanulók. Az iskola 28 végzős tanulója a központi 

írásbelit 4 vidéki középiskolában írta, melynek eredménye a következő: 

 

 

 

Gimnázium Szakgimnázium/Technikum Szakiskola

1. adatsor 12 16 0

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18
Továbbtanulási mutatók
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3.5. Vizsgaeredmények 

Alapfokú Művészeti Iskola Zeneművészeti és Képzőművészeti ágán a félévi, év végi vizsgák 

lezajlottak, kitűnő eredmények születtek valamennyi művészeti ágon. A tanévben beindítottuk 

a Táncművészeti ág/Néptánc tanszakát, jelenleg nagyon népszerű, a testnevelés órák keretében 

zajlik a táncoktatás, illetve 20 fő beiratkozott a tanszakra.  

Év végi eredmények-Alapfokú Művészeti Iskola 

2021/2022-es tanév 

Zeneművészet Átlag 

Fafúvós 4,9 

Zongora 4,88 

Jazz-dob 4,68 

Gitár 4,85 

Szolfézs 4,8 

Zeneelmélet 4,45 

Zeneművészet összes 4,76 

Képzőművészet   

Grafika és festészet alapjai 5 

Vizuális alkotó gyakorlat I. 5 

Vizuális alkotó gyakorlat II. 4,9 

Képzőművészet összes 4,96 

Táncművészet  

Néptánc 5 

Művészeti iskola összes 4,9 

Háromnegyed éves vizsga: Iskolánk 8-os tanulóinak idei háromnegyed éves vizsgájának 

írásbeli rész és szóbeli részét is megtartottuk. Diákjaink szépen felkészültek az előrehúzott 

tételekből. A komplex vizsga beváltotta a hozzá fűzött reményeket, elérte célját. A diákok egy 

adott témában elmélyülten szereztek ismeretanyagot, integráltan kapcsolódtak a tantárgyakhoz, 

fejlődött előadásmódjuk, szóbeli kifejezőképességük, kiállásuk, megjelenésük, nem utolsó 

sorban ismereteik az adott témában szerteágazó volt.  

3.6. Elismerések 

Iskolánk által elnyert elismerések: 

o Örökös Ökoiskola cím  

o Örökös Boldog Iskola cím 

o Akkreditált Kiváló Tehetségpont 

o Ezüst minősítésű Tehetségpont 

o KAPOCS iskolahálózat partnerintézménye 

o Élménysuli- cím  
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3.7. Lemorzsolódási mutatók 

 Létszámadatok: 

A köznevelési statisztika alapján a 2021/2022. tanév nappalis tanulói létszáma (5-12. 

évfolyamokon): 126 fő 

A 2021/2022. tanév első félévében lemorzsolódásban veszélyeztett tanulók létszáma: 1 fő (a 

tanulók 0 %-a, ez az arány a(z) közepes község település kategóriában: 0 %) 

A félév értékelésénél, minősítésénél a tanuló tanulmányi átlageredménye nem éri el alapfokú 

nevelés-oktatásban a közepes (3), középfokú nevelés-oktatásban a 2,5 szintet: 0 fő (a tanulók 

0 %-a) 

A félév értékelésénél, minősítésénél a tanuló tanulmányi átlageredménye egy tanév alatt 1,1 

mértékben romlott: 0 fő (a tanulók 0,0 %-a) 

Tanév végén lemorzsolódásban veszélyeztetett tanulók létszáma: 1 fő (a tanulók 0 %-a) 

Indított tevékenységek: 

Tanulói előrehaladást támogató tevékenység - Egyéni készség- és képességfejlesztés egyéni 

fejlesztési terv kidolgozásával történik. 

Magántanuló, egyéni tanrendben tanuló: 3 diák, külföldi tartózkodás miatt, valamint 

Oktatási Hivatal engedélyével, év végén sikeres tanulmányi vizsgát tettek. 

Elégedettségmérés eredményei 

Intézményi és vezetői önértékelést végeztünk, melynek során, szülői elégedettségméréshez, hét 

témakörben 32 állítást tartalmazó kérdőívet töltöttek ki tanulóink a szülei, melyekre ötfokozatú 

skálán adtak választ. 

A mérés a szülők iskolánkkal kapcsolatos elégedettség illetve elégedetlenség mértékének és az 

igényeknek feltérképezését szolgálja az intézmény működésének különböző területein. A 

szülők véleményének megismerése során pozitív megerősítéseket kaptunk, mely segíti az 

intézmény pedagógusainak a munkáját, a hiányosságok és igények feltárása pedig a változások 

irányának, területeinek meghatározását mutatják. 

Kiadott kérdőívek száma: 192 db 

Beérkezett kérdőívek száma: 97 db. 

Ez 50,5 %-os visszaérkezési aránynak felel meg. 

A vizsgálatból kitűnik, hogy 25 kérdésnél a szülők az egyes kérdésekre adott válaszaikban az 

iskolánkban folyó nevelő és oktató munkával kapcsolatban elégedettek, legnagyobb pontszámmal 

a környezettudatos nevelés, a hagyományok ápolása, szülők bevonása programokon, 

rendezvényeken való részvételbe jutalmazt
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3.8.Tehetséggondozás, felzárkóztatás, egyéni fejlesztés 

Tehetséggondozás 

Kiemelt célunk: Akkreditált Kiváló Tehetségpont-nak való megfelelés, 

melyet a Tehetséggondozó programunk szerint valósítunk meg. 

Nagy örömmel fogadtuk, hogy iskolánkat beválogatták a Nemzeti Tehetség 

Program MaTalent6 pilot programjába, mely programtól szakmai előrelépést, 

fejlődést várunk, kiemelten a tehetségazonosítás, mérőeszközök használata 

során. 

Tehetséggondozással kapcsolatos feladataink: rendszerbe foglalja a tehetséggondozó 

munkaközösség, mely éves munkaterv alapján végzi feladatait: 

- Tehetségazonosítás 

- Tantárgyi mérések (matematika, magyar, idegen nyelv) 

- Versenyeken való aktív részvétel 

- Konferenciák, továbbképzések szervezése 

Tehetségmérés az 5. évfolyamon: az ötödik osztályos tanulók a problémamegoldó (SAM) 

tesztet és a szókincstesztet (NOVO) is elvégezték, illetve téri-vizuális mérés is része volt a 

tesztnek. Valamennyi tanuló elérte az 50 %-ot, mindkét mért területen. Kiemelkedően teljesített 

az első 5 tanuló, de ezek az eredmények szinkronban vannak a tanulmányi eredményeikkel.  

Tehetséggondozással kapcsolatos továbbképzéseken vettünk részt a tanév során:  

 budapesti POK pedagógiai mérés-értékelés szaktanácsadójával, aki december 1-én 

megbeszélést tartott iskolánk három pedagógusának a mérésekkel kapcsolatban 

● „Kreatív természettudományi tehetséggondozás: szempontok önálló tanulással” 

elnevezésű továbbképzés,  

● a tehetségfejlesztő szakmódszertanos pedagógus képzés 

● A Budapesti POK Tavaszi Pedagógiai Napok keretein belül az Ész-Lelő 

Természettudományos labor című előadás, bemutató foglalkozás 

A tehetséggondozás tanórákon kívül szakkörök keretében is folyt. Ezek az idei tanévben a 

következők: 

 Sakk-logika 

 Táltos tréning 

 TermTudorok 
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„Tehetség.Herceghalom”-2020  – Tehetséggondozás a Herceghalmi Általános Iskolában, 

melynek területei: (bővebben iskolánk honlapján) 

- Észjátékok Kreatívan 

- Játszva Könnyebb 

- Táltos Tréning 

- Történelem Másképp 

- Tér-Zene- Tánc 

- TermTudorok 

Versenyek: Tehetséggondozó munkánk legfontosabb mutatói a tanulmányi és 

sportversenyeken, művészeti bemutatókon, versenyeken elért eredmények. 

A versenyeken való részvétel folyamatos (versenynaptár szerint). Az elért eredményeket félév, 

tanév végén összesítettük /büszkeségfal/. Eredményeink iskolánk honlapján: hehaiskola.hu 

Kiemelt területi , tankerületi szintű tanulmányi versenyeink:  

● 2021. december 1-jén tartottuk az Iskola- és falutörténeti vetélkedőnket, melyet a 

Herceghalomi vasúti katasztrófa 105. évfordulójának emléknapjára hirdettünk. Meghívott 

vendégünk, a verseny zsűrijének elnöke: Panyik-Tóth János, történész.  

● XVIII. „Zsámbéki medence kis matematikusa” – területi verseny, melyen 10 iskola 

195 tanulója vett részt, akik közül 40-en jutottak a döntőbe.  

● Jubileumi Tehetségnap a HAMI 5 éves évfordulójára 

Idén a HAMI fennállásának 5. évét ünnepeltük. 

Milyen hamar elrepült ez az 5 év, és mégis mennyi 

csodát tartalmazott. De azt hiszem nem kell nagyobb 

elismerés egy iskolának, amikor diákjai értő alkotókká 

válnak. Ezt tapasztaltam meg a LEP program 

keretében, amikor Szentendrén töltöttem el néhány órát 

a 7. osztályosokkal, akik a Czóbel múzeumban értették 

a tárlatvezetést, hozzáértéssel nézték a festményeket, 

örömmel alkottak és nem fintorogtak a képzőművészet láttán. És mikor legtehetségesebb 

diákjaink azt mondják, hogy ők képzőművészettel szeretnének tovább foglalkozni és ilyen 

irányban tanulnak tovább. De úgyanígy óriási öröm és azt hiszem legnagyobb siker 

számunkra, hogy zenét tanuló diákjaink zenei konzervatóriumban tanulnak tovább. Idén 

diákjainkkal ismét részt veszünk a tankerület művészeti iskolák találkozóján, és külön 

kiemelték szereplőinket, mert előadásaikkal kiemelkedtek társaik közül. Ők a Herceghalmi 

AMI diákjai, kiemelkednek fuvolajátékukkal, saját zenedarabjuk előadásával, 

festményeikkel, mára elértük, hogy a nevünk a térségben jegyzett, kiemelt és megdicsért. 

rOszágos zeneszerző versenyen a mi iskolánk indít a legtöbb versenyzőt, mi hozzuk el a 

legtöbb dobogós helyezést, tanulóink ezüst-arany minősítéseket szereznek….  Hát kell-e 

ennél több. Ha már csak ennyit elértünk,  már megérte. De mi, nem állunk meg. Folytatjuk 

és minél többet, jobbat adunk diákjainknak. Ezt jelenti a tehetséggondozás iskolánkban, ahol 
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kollégáimmal együtt küldetésünknek tartjuk, hogy a gyermekek számára megteremtsük a 

lehetőségeket, melyek sikert és örömet szereznek mindennapi tevékenységükben. 

 

Felzárkóztatás 

Az iskola elengedhetetlen feladati közé tartozik a tanulási problémákkal küzdők vagy időszakosan 

lemaradók felzárkóztatása.  

Belépő gyermekek felkészültsége 

2021. szeptember és október hónapjaiban került sor a rövid DIFER mérés elvégzésére, amely 

a szociális motívumok és készségek, az elemi számolási készség, a relációszókincs, a 

beszédhanghallás, a tapasztalati összefüggés-megértés, a tapasztalati következtetés és az 

írásmozgás-koordináció fejlődését vizsgálta.  

Ez alapján a következőképpen alakultak az eredmények a két első osztályban: 

 
Előkészítő 

szint 

Kezdő 

szint 

Haladó 

szint 

Optimum 

szint 

Befejező 

szint 

Szocialitás 

Elemi számolási készség 

Reláció szókincs, 

beszédhallás, tapasztalati 

összefüggés-megértés, 

tapasztalati 

következtetés 

Írásmozgás-koordináció  

 

 

 

 

 

0 tanuló 

0 tanuló 

 

 

 

 

 

1 tanuló 

2 tanuló  

 

 

 

 

 

4 tanuló 

5 tanuló 

 

 

14 tanuló 

12 tanuló 

 

 

4 tanuló 

2 tanuló 

 

A felzárkóztatást segíti a felső tagozatos tanulószoba, illetve a képesség szerinti csoportbontások 

matematika,  angol tantárgyakból. 

Egyéni fejlesztés 

Két fejlesztőpedagógusunk segítségével a szakértő által javasolt fejlesztő foglalkozásokat 

igyekszünk biztosítani gyerekeink számára 

SNI-s tanulók fejlesztését pedagógiai szakszolgálat munkatársa, valamint konduktor látta el a 

tanévben.  
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3.9. A statisztikai adatlap mutatóinak elemzése, következtetések levonása, feladatok 

meghatározása a 2022/2023-as tanévre 

  

Statisztikai adatlap       2021-2022-es tanév        

  
 Alsó tag. Felső tag.       Összesen 

Létszám 172 124 296 

Művészeti Iskola     175 

Oszályozott tanulók száma 172 124 296 

Magántanulók száma 2 1 3 

Hiányzás - Igazolt napok száma 2480 2068 4548 

Hiányzás - Igazolatlan napok száma 9,8 0,7 10,6 

Kitűnő tanulók száma 20 93 113 

Bukott tanulók száma - 1-2 tárgyból 0 1 1 

Bukott tanulók száma Több tárgyból 0 0 0 

Lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók 0 1 1 

Nevelőtestületi dicséretek száma 0 5 5 

Szaktárgyi dicséretek száma 207 117 324 

Igazgatói dicséretek száma 47 80 127 

Iskolaotthonos tanulók száma 170 0 170 

Tanulószobás tanulók száma 0 5 5 

Menzás tanulók száma 170 51 221 

Veszélyeztetett tanulók száma 0 0 0 

RGYK-s tanulók száma 1 0 1 

BTM-s tanulók száma 2 8 10 

SNI-s tanulók száma 3 2 5 

Bejáró tanulók száma 27 23 50 

 

Iskolánk tanulóinak létszáma az utóbbi években egyre növekszik, mindez köszönhető egyrészt 

annak, hogy Herceghalom lakosainak száma folyamatosan nő, másrészt iskolánk nevelési és 

oktatási elvei, eredményei meggyőzik a legtöbb herceghalmi szülőt. A következő tanévre 44 

tanuló iratkozott be és nyert felvételt, melynek megfelelően két első osztályt indítunk.  

tanév 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022 

tanulók 192 fő 210 fő 229 fő 242 fő 254 fő 274 fő 306 fő 296 fő 
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Ebben a tanévben igazolatlan tanórák száma : 49 óra. Az igazolt hiányzások összesen 22741 

óra.  Ez a nagy szám a coronavírus járvány miatti rendkívüli rendelkezéseknek köszönhető, 

mely lehetővé tette a diákok otthon maradását, szülői kérelemre. A kitűnő tanulók száma 113 

fő, mely a tavalyihoz képest jelentős mértékben nem változott, ,  nevelőtestületi dicséret 5, az 

igazgatói dicséretek száma 127. Tanévben volt 1 osztályozó vizsgára kötelezett tanuló a hetedik 

évfolyamon, ő év közben érkezett a Sóskúti Általános Iskolából és nagy lemaradásai, tanulási 

nehézségei vannak.  Az iskola tanulmányi átlaga 4,64, mely a tavaly évi eredménnyel azonos.  

Következtetések, feladatok a következő tanévre:  Iskolánk tanulmányi átlaga kiváló, megfelel a 

diákok képességszintjének. Csökkenteni kell a hiányzásokat, valamint kiemelten fontos a 

férőhelyhiány megoldása, csak a helyi illetőségű tanulók felvétele a következő időszakban.  

3.10. Pályázatok (Határtalanul, Erasmus, Erzsébet-tábor…) 

Fontosnak tartom az innovatív fejlődést, kihasználunk minden olyan pályázati lehetőséget, 

amely az iskola fejlesztéséhez, tanulóink kiszolgálásához, pedagógusaink módszertani 

megújuláshoz vezetnek.  

További vezetői munkám során is erre törekszem.  

A tanév során a következő pályázatokon vettünk részt: 

Pályázat megnevezése Jelenlegi státusza Elnyert támogatás 

Herceghalom Község Önkormányzata 

önként vállalt feladatok végrehajtására 

támogatott 2.500.000,- Ft 

Hangszercsere program 2021 elnyert  650000 

Örökös Boldog Iskola cím megnyert  örökös cím 

Kiválóan Akkreditált Tehetségpont elnyert cím  

Örökös Ökoiskola  elnyert  

Határtalanul!-2021 

Határtalanull!-2022 

nem pályáztunk 

beadtuk 

mivel a 2019 és 2020 évi 

megnyert pályázatokat most 

érvényesítettük.  

Herceghalmi Pedagógusok Egyesülete: 

● Tantestületi kirándulás 

● Szapóry ösztöndíjprogram 

 

felfüggesztve 

felfüggesztve 

 

   960.000 Ft 

1.956.000 Ft 

Erzsébet-tábor elnyert két második osztály 

HiTech Suli program  nem nyert  

Humanitas pályázat elnyert 35 db használt számítógép 

Csoóri Sándor Alap elbírálás alatt néptánc ruhák, foglalkozások 

 

3.11. Ellenőrzések (szakhatósági, fenntartói, OH…) 

Pedagógusminősítés a 2021/2022-es tanévben: 

 Enyedi Judit - mesterpedagógus- szakértő 



Érdi Tankerületi Központ PA2401 

Herceghalmi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 

Év végi beszámoló  

2021/2022 

 

24 

 

 Peregi-Buzár Valéria (Ped.II.)- 2022. október 
 művészeti iskolánkban nem volt 

Jelentkezés a 2023. évi minősítésre: 
•  Schmidt-Vanpée Bernadett (Ped.II.) 

Pegadógiai szakmai ellenőrzések: 

2022 tavaszi időszakára tervezett tanfelügyeleti ellenőrzéseket törölték, új időpontok 

kijelölése az őszi időszakra történt:  

• Intézményvezetői tanfelügyelet (2022. nov. 11.) 

• Intézményi tanfelügyelet (2022. november 22.)- Általános Iskola 

• Intézményi tanfelügyelet (2022. december 15.)- Művészeti Iskola 

 

A következő tanév elején a BECS-nek  kiemelt szerepe lesz az ellenőrzések előkészítésében.  

 

3.12. A tanév intézményi jó gyakorlatai 

/ Intézményi jó gyakorlatainkat 1. számú melléklet tartalmazza. / 

3.13 . A Lázár Ervin Programmal kapcsolatos visszajelzések 

LEP-program keretében számtalan kulturális programon, élményekben vettek részt diákjaink a 

tané során. Mindegyikről pozitív visszajelzést kaptunk. Minden korcsoportot megkínáltak a 

feltöltődés, kulturális élmény lehetőségével, melyek nálunk a következők voltak:  

- Ferenczy Múzeum – Szentendre- 7. osztály 

Két paletta. Modok Mária és Czóbel Béla kiállítása 

Panta Rhei. Melkovics Tamás szobrászművész kiállítása 

- Pesti Magyar Színház- Időfutár- 5. osztály 

- Aranyszamár Színház előadásában- Vackor- 1. osztály 

- Soltis Lajos Színház: Tündérszép Ilona és Árgyélus királyfi- 2. osztály 

- Legyek ura- rendhagyó irodalomóra- 7. osztály 

Néder Norbi Bábszínháza- 1. osztály 

Fabók Mancsi és Keresztes Nagy Árpád Bábszínháza- 3. osztály 

és ami még várható: 

- Tóth Kriszta- Bábszínház-2. osztály 

- Mátyás Király Múzeum- Visegrád- 4. osztály 

- Kőszívű Ember Fiai-Újszínház- 8. osztály 

és volt már: 

- Fővárosi Nagycirkusz- 6. osztály 

- Tündér Lala- 3. osztály 

Valamennyi programot, lehetőséget kihasználtunk.  
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IV. BELSŐ KAPCSOLATOK, EGYÜTTMŰKÖDÉS, KOMMUNIKÁCIÓ 

 

4.1. Szakmai közösségek tevékenysége 

 
Szakmai szervezeti struktúra: Az intézmény élén egy igazgató és két igazgatóhelyettes áll. Az 

intézményátszervezés következtében iskolánk szervezeti felépítése megváltozott. A művészeti 

iskolai intézményegységgel egy plusz vezetői státuszt kaptunk, mellyel intézményünk élén a vezető 

munkáját két intézményvezető-helyettes segíti: általános szakmai nevelési-oktatási 

igazgatóhelyettes, kreatív művészeti igazgatóhelyettes. Négy munkaközösség: alsó és felső 

tagozatos szakmai munkaközösségek, tehetséggondozó munkaközösség, valamint művészeti 

munkaközösség működik a tartalmi munka összehangolása érdekében: 

A tanárok közötti együttműködés pedagógiai műhelye a 12 munkacsoport, mely szakmai 

kompetenciák szerint szerveződik. A pedagógiai program és tanterv alapján éves munkatervet 

készítenek meghatározva a tanév feladatait. A munkaközösségek, csoportok közötti kapcsolattartás 

kooperatív, harmonikus és hatékony. A munkaközösségek két havonta, a munkacsoportok havonta 

(illetve az általuk vállalt programok, témahetek, napok függvényében ) szakmai megbeszélést 

tartanak. 

 
4.2. A belső tudásmegosztás formái  
 

Hospitálások, óralátogatások, nem csak a vezetők, hanem a kollégák részéről is történik. Jól 

képzett, szakmailag felkészült, innovatív módszereket alkalmazó kollégák tartottak a tanévben 

bemutató órákat: nyílt tanítási órák: LOGIKA-MATEMATIKA, kooperatív tanulásszervezés, 

Tudásmegosztás: tehetséggondozás terén. Belső levelező rendszer működtetése elősegíti a 

kollégák egymás közti szakmai anyagainak megosztását. (google drive felület, tantestületi 

classroom csoport) 

Mentorpedagógusaink segítik a tanítói tevékenységet, valamint vállalták főiskolai hallgatók 

mentorálását, akik iskolánkban végzik a szakmai gyakorlatukat. 

Mesterpedagógusaink szakértői képzésen vettek részt, így  tevékenységükkel, szakmai 

tapasztalataikkal  kiemelten segítik a minősítési folyamatban részt vevő kollégák felkészülését. 

intézményvezető is megszereztem a mesterpedagógusi címet, melyhez kapcsolódóan, 

céltudatosan valósítom meg mesterprogramomat (a program iskolánk honlapján található). 

Információátadás formái  

A hatékony és zökkenőmentes munkavégzés alapvető feltétele a megfelelő információ áramlás 

kialakítása az intézményben. 
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A belső kommunikáció az iskolavezetőség és a nevelőtestület tagjai között napi rendszerességű. 

A kommunikáció a kollégák felé a nevelőtestületi, munkaközösségi, munkacsoport 

értekezleteken és elektronikus formában valósult meg, továbbá a hirdetőtáblán tájékoztattuk az 

érintetteket az aktualitásokról. A nevelőtestületi értekezleteket havonta, illetve, ha aktuális 

teendő adódott, rendkívüli megbeszélést is tartottunk (az egy osztályban tanító kollégák 

esetmegbeszélést tartottak).  

Az idei évben teljesen megújítottuk iskolai honlapunkat, mely így modern tartalommal és 

formával mutatja be, informálja az iskolánk iránt érdeklődőket.  www.hehaiskola.hu 

Mindenki nyomon követheti intézményünk életét, és az aktuális információkhoz is 

hozzájuthatott. A szülőkkel való kapcsolattartás formái: fogadóórák, szülői értekezletek, egyéb 

közösségi programok, tájékoztató füzet, kréta e-napló. Tanév végére elkészült a Diákcsemege 

iskolaújságunk VIII. évfolyamának 3. száma is, nyomtatott és digitális formában is elérhető.  

 

V. AZ INTÉZMÉNY KÜLSŐ KAPCSOLATAI 

 
Legfontosabb partnereink a szülők, akikkel a pedagógusok napi kapcsolatot tartanak. 

Osztályonként két szülő a szülői közösséget képviseli, véleményezési jogot gyakorolnak. 

Rendszeres külső kapcsolatunk van a fenntartóval, a közoktatási intézményekkel, a Pedagógiai 

Szakmai és Egységes Szakszolgálati Tagintézménnyel (gyógypedagógus, logopédus fejlesztik 

tanulóinkat, igényt tartunk az iskolapszichológus segítségére ), a Nevelési Tanácsadóval ( szakértői 

vizsgálatokat végeznek) a gyermekek egészségügyi ellátásáról gondoskodó intézményekkel, az 

iskolaorvos, fogorvos és védőnő (segíti iskolánk egészségnevelési programját), a Gyermekjóléti 

Szolgálattal, a Családsegítő Központtal, HÍD- szociális munkatárssal. Fontos külső partnerünk a 

Herceghalmi Csicsergő Óvoda. Az eredményes beiskolázás érdekében „Iskolanyitogató” 

foglalkozásokat, Gergely-járás keretében (heti program) nyílt tanítási órákat, szülői tájékoztatást 

tartunk. A sikeres továbbtanulás érdekében a középfokú intézményekkel folyamatos kapcsolattartás 

zajlik. A nevelő-oktató munkánkat a Herceghalom Gyermekeiért Alapítvány segíti. Részt 

veszünk az önkormányzat, és a civil szervezetek által szervezett rendezvényeken, vetélkedőkön.  

Úszásoktatás keretében a diákok mindennapos testnevelés foglalkozásaiba a bicskei tanuszoda is 

szerepet vállal. Munkakapcsolatot tartunk a Herceghalmi Községi Könyvtárral (pl. könyvtári 

órák, helyi, területi versenyek helyszíne) és Kulturális Központtal, amely több programunk 

helyszínét adja. 

http://www.hehaiskola.hu/


Érdi Tankerületi Központ PA2401 

Herceghalmi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 

Év végi beszámoló  

2021/2022 

 

27 

 

Az iskola partnerintézménye, testvériskolái Szerbiában a kupuszinai József Attila Általános Iskola 

és Kárpátalján a Gyulai Általános Iskola. a németországi Mehrstetten Általános Iskola. 

Tehetségpartnereinkkel megállapodás rögzíti az együttműködés formáit: Perbáli Kis-forrás 

Általános Iskola, Százhalombattai 1. számú Általános Iskola. 

Nagy jelentőséggel bír az iskoláról a partnerekben kialakuló kép. Ennek alakításában jelentős 

szerepe a kapcsolattartás tudatos tervezésének. E kapcsolattartásnak kettős funkciója van. Egyrészt 

szolgálja a nélkülözhetetlen együttműködés hatékonyságát, másrészt alakítja az intézményről 

kialakult képet.  

Érdi Tankerületi Központ  

Iskolánk fenntartója és működtetője is. A fenntartó biztosítja a biztonságos működés feltételeit. 

Negyedévente tankerületi vezetőségi értekezleteket tartunk, ahol lehetőségünk van betekinteni 

tankerületünk intézményi működésébe, a tapasztalatcserék szakmai segítséget nyújtanak a 

továbbfejlődéshez, saját programunk színvonalának emeléséhez. 

Herceghalom Község Önkormányzata 

Lehetőségeihez mérten támogatja közoktatási intézménye színvonalas munkáját. Herceghalom az 

elmúlt húsz évben látványosan fejlődött, ez nagymértékben köszönhető az önkormányzat jó 

gazdálkodásának. Az alapfeladatokon túl önként vállalt feladattal tudja színesíteni az intézményi 

feladatvállalást, melyekkel versenyképesebbé teszi a köznevelés színterét. 

 

VI. PEDAGÓGIAI MUNKA FELTÉTELEI 

 

6.1. Tárgyi feltételek 

6.1.1. Az épület állaga, műszaki állapota, a környezet biztonsága: az iskola épülete jól karbantartott, 

esztétikus, biztonságos. Az új iskolarészek állapot megfelelő. Környezettudatos nevelésünk 

megmutatkozik belső tereinken, folyosóinkon, iskolaudvarunkon. A 119 éves épületben a régi 

épületszárnyban a tantermek dohosak, penészesek, folyamatosan hullik a vakolat. A tanévben leszakadt 

az aulánk plafonja, . A kemény víz miatt folyamatos a dugulás, a vízkövesedés a vízrendszerben. 

Problémát okoz, hogy az új épületrész 2019 ősszel és télen készült, a nagy esőzések miatt a falak 

beáztak, nem száradt ki, így az új bútorok , falak dohosak, rőkönyösek. Két tanteremben a vízátemelő 

szivattyú nem működik, így a lefolyókban mindig áll a víz. A problémát többször jeleztük, 

javítva is volt, de a hiba még mindig fennáll.  
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6.1.2. A tanévben megvalósított beruházások  

Az idei évben jelentős fejlesztés, felújítás nem történt.  

Általános Iskola:  

Jelenleg iskolánk minden tantermét, szaktantermét kihasználjuk. Nincs több férőhelyünk a 

plusz egy osztály, valamint a csoportbontások elhelyezésére. A következő tanévet 13 osztállyal 

indítjuk. Az iskola valamennyi tantermét használjuk. Tanév közbeni osztályösszevonás 

következtében a következő tanév férőhely szempontjából megoldott, viszont a 2024. 

szeptemberében induló tanévre további bővítés szükséges és elengedhetetlen. Ehhez 

Herceghalom Község Önkormányzata a kiviteli terveket elkészítette.  

Várjuk a fenntartó segítségét a férőhelyhiány megoldásában.  

Tanári szoba kialakítása: Megnövekedett tantestületünk létszáma, a tanári szoba 16 fős, mely 

a 35 fős nevelőtestületet már nem szolgálja ki. Nincs mindenkinek tanári asztala, széke. A 

megfelelő munkahelyi környezet kialakítása elengedhetetlen feltétele a pedagógusok 

komfortérzetének.  

A művészeti iskola működéséhez Alapfokú Művészeti Iskolánk 5. tanévét zárta sikeresen, 

melynek teremszükséglete szintén megoldatlan: méltatlan körülmények, igénytelen 

bérlemények, tornacsarnok előtti aula, irattár szolgálnak az oktatás helyszínéül. A művészeti 

oktatáshoz teremszükségletének tervei is elkészültek, az új iskolarész tetőterének beépítési 

lehetőségével.  

Tornacsarnok: 13 osztály mindennapos testnevelés óráinak ellátásához kevés, így csak 

osztályonként 2 testnevelés órát tudunk bent biztosítani. Kértük az Önkormányzatot 

térelválasztó függöny beépítésére, de kérelmünket elutasították. Az önkormányzat tulajdonában 

lévő műfüves, füves pálya használható a mindennapi testneveléshez.  

 

6.1.3. Tárgyi felszereltség, eszközellátottság (új IKT stb. eszközök)   

A tanévhez szükséges eszközbeszerzések megtörténtek, első osztályaink tantermi felszereltsége 

jó, taneszközöket a tankerület biztosította.  

● Informatikai eszközkészletünk elavult, hiányos, elhasználódott, nem korszerű. A 

probléma megoldására a Humanitas Alapítvány pályázatán sikeresen vettünk részt, melynek 

köszönhetően 35 db használt, de jó minőségű számítógépet és hozzájuk tartozó monitort kapott 

iskolánk. Tantermeink projektorral fe.. Minden tantermünk projektorral felszerelt. Egy elavult, 

szinte használhatatlan interaktív táblával rendelkezünk. A tanulást segítésére, tavaly 

táblagépeket igényeltünk, melyből iskolánk 13 db-ot kapott, mellyel csoportbontásban, vagy 
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padonként tudjuk megoldani az interaktív tanulást. Szülői támogatásnak köszönhetően további 

20 db tablettel gazdagodott eszközkészletünk. Állami támogatásnak köszönhetően megkaptuk 

a tanári laptopokat, SS, amelyek már nagyon szükségesek voltak, mivel legtöbb kollégámnak 

nem volt otthon saját laptopja. Így a digitális oktatás során is előrelépés lesz az új eszközök 

használatával.  

Tanévben történt beszerzések:  
● Tanévhez szükséges taneszközök, irodai eszközök, papír (ÉTK) 

● Tankerület: hangszerek-Hangszercsere program 

 

6.1.4. Takarékos gazdálkodás, fenntartható fejlődés érdekében tett intézkedések 

Az elmúlt tanévekben a gazdálkodás fő iránya a takarékoskodás volt, amelyet ebben az évben 

is kiemelten szem előtt tartottunk. Csak a legszükségesebb dolgokra és feladatokra költöttünk. 

A karbantartás elsődlegességét tartjuk szem előtt, amely megelőzhetővé teszi a nagyobb 

problémák kialakulását, gazdaságosabb üzemeltetést biztosít. A szülők bevonásával a tanévben 

kétszer nagytakarítást végeztünk, lefestettük az udvari padokat.  

 

6.2. Személyi feltételek 

6.2.1. A pedagógusok végzettsége, szakmai felkészültsége 

Engedélyezett státuszhelyek száma: 32,5 fő. Az iskolai tantestület létszáma 36 fő, 23 fő teljes 

állásban látja el feladatait, 6 kolléga részmunkaidőben foglalkoztatott, 4 fő óraadói 

munkakörben látja el tevékenységét. 2 kolléga a tankerület más intézményében is 

foglalkoztatott. A szakos ellátottság teljes körű, a pedagógusok 26%-a szakvizsgával 

rendelkezik, 12%-a egyetemet, 62%-a főiskolát végzett. A pedagógusok végzettsége megfelel 

a törvényi előírásoknak. 

 

A nevelőtestületről elmondható a nyitottság, lelkiismeretes munkavégzés, jó együttműködési 

képesség, mely garanciát jelenthet az iskola jó színvonalú szakmai életére. 

 

6.2.2. A szakos ellátottság érdekében tett intézkedések 

Évek óta probléma a matematika szakos tanárhiány, a tanórákat a kollégák tartós 

helyettesítéssel látnak el. Az idei évben az oltatlanság miatt iskolánkat 3 fő tanító, és 1 fő 

magyar szakos tanár hagyta el. Ez év közben nagyon megnehezítette a tanórák ellátását. A teljes 

felső tagozaton nem volt magyar szakor ellátottság, amelyet tanító kollégák betanításával, 

túlóráztatásával oldottunk meg.  Egy nyugdíjas pedagógus felvételével részben megoldottuk a 

problémát tanév végéig. Sajnos az egész évben futó álláshirdetésünkre senki nem adta be a 

pályázatát, tanító szakos pedagógust nem találunk. A következő tanév elkezdéséhez így oktatási 

rendben módosításokat kell végeznünk, amely visszalépést jelent a már jól kialakított egész 
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napos oktatási formához képest. Csak napköziotthonon oktatási renddel, 

osztályösszevonásokkal, csoportösszevonásokkal tudjuk biztosítani a tanítási rendet.  

 

 

Szakszolgálati ellátás keretében 1 fő logopédus lát el feladatot, aki az oltatlanság miatt 3 

hónapra kiesett a munkából, így helyettesítő pedagógust küldtek. A gyógytestnevelő egész 

tanévben nem jelent meg, így a rászoruló diákok ellátatlanok maradtak. Az első osztályos SNI-

s tanuló mellé gyógypedagógus kolléga járt ki az utazó gyógypedagógiai szolgálat keretében. 

A fejlesztő pedagógiai ellátás intézményünkben dolgozó fejlesztőpedagógus kolléga végzi, heti 

4 órában megbízási szerződéssel. Iskolapszichológus státuszunk nincs, de szükségünk lenne 

iskolai pszichológusra, kinek a fejlesztésen túl kiemelt feladata a Tehetséges tanulók gondozása 

/tehetségazonosítás, pedagógustámogatás, tehetséggondozásban való gyakorlat kiszélesítése, 

elmélyítése). Az SNI-s tanulók ellátását 1 fő konduktor végzi részmunkaidőben. 

Közfoglalkoztatott:- 

Egyéb technikai dolgozók: 

● technikai dolgozók: 4 fő (3,5 státusz) 

● NOKS-os : 3 fő (2,5 státusz) 

6.2.3. Kitüntetett pedagógusok  

A Herceghalom Község Önkormányzata által alapított „Az év pedagógusa” kitüntetés:  

o Elbertné Szekeres Éva 

o Molnárné Pais Marianna 

● „Herceghalom kiváló pedagógusa” cím:  - 

● Polgármesteri kitűntetés: Enyedi Judit 

● Miniszteri kitűntetés: - 

● Aranycsengő díj,  oklevél: Tauber Andrea 

● Jubileumi jutalmasok: - 
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● Sikeres minősítésen vett részt:  

o Enyedi Judit (mester- szakértő) 

 

6.2.4. A Klebelsberg Ösztöndíj Program tapasztalatai 

- 

6.3. Szervezeti feltételek 

6.3.1. A tanév során továbbtanuló pedagógusok, a támogatás módja 

Ebben a tanévben diplomáért vagy szakvizsgáért tanuló kollégáink: - 

Egyéb továbbképzés: 

 szakértői továbbképzés: Enyedi Judit 

 POK- mérések: Széchenyi Zoltánné, Tauber Andrea, Enyedi Judit  

 Kreatív természettudományi tehetséggondozás: szempontok önálló tanulással- Tauber  

 tehetségfejlesztő szakmódszertanos pedagógus képzés- Tauber Andrea 

 Ész-Lelő Természettudományos labor című előadást, bemutató foglalkozást- Tauber A 

 az IKT eszközök alkalmazása a tanórán- Tauber Andrea 

 Erasmus Program- Palermo- Cserháti Andrea 

Intézményi szintű továbbképzések:  

Belső továbbképzés: hospitálások formájában 

- honlap szerkesztéséhez ismeretszerzés (Horváthné G. M. , Nagy Lajos, Enyedi Judit) 

6.3.2. Az alkalmazott szervezetfejlesztési eljárások, módszerek 
 

Az intézmény hatékony működéséhez elengedhetetlen feltétele, hogy a vezetés csapatmunka 

legyen. Fontos, hogy kialakítsuk a felelősségi területeket, rendszeressé váljanak a havonkénti 

vezetőségi- munkaértekezletek. A munkaközösség-vezetők szakmai irányítása mellett tudnak  

pedagógusaink felkészülni a jogszabályi változásokból adódó feladatokra. 

Egy szervezetben mindenkinek azt kell éreznie, hogy ő és a munkája fontos. Ebben az esetben 

az általa érzett és vállalt felelősség lényegesen nagyobb, mint egyéb esetben. A korábban 

említett feladatok közül az egyenletes terhelés és a pontos feladat meghatározás elengedhetetlen 

feltétel, hogy mindenki megtalálja helyét, szerepét a szervezetben. 

Az iskolavezetőségnek a kiemelten fontos területeken a rendszeres ellenőrzést és értékelést 

folyamatosan kell végeznie, amely a munkaközösségek ellenőrző tevékenységére épül. 
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Értekezleteink a feladatok megbeszélését, a problémák tisztázását, a munka értékelését, a 

kölcsönös tájékoztatást és továbbképzést szolgálják. Az értekezletek időpontját a tanév helyi 

rendje tartalmazza. 

S. FELELŐSSÉGI KÖRÖK MUNKACSOPORT TAGJAI 

1. Munkaközösség-vezetők 

 

Alsó tagozat: 

Farkasné Bíró Klára 

Felső tagozat: 

Széchenyi Zoltánné 

Tehetséggondozó: 

Tauber Andrea 

Művészeti: 

Lévai Rita 

2. Gyermek- és ifjúságvédelmi 

munkacsoport 

Zsohárné Stricker Katalin 

Széchenyi Zoltánné 

3. 

 

Diákönkormányzatot segítő 

munkacsoport 

Tenkelyné Drabon Erika 

Aczél Ágnes 

4. Tanulószoba  

5. Iskolai sport munkacsoport Széchenyi Zoltán 

Széchenyi Zoltánné 

Elbertné Szekeres Éva 

6. Pályaválasztást segítő  Enyedi Judit 

7. Informatikai munkacsoport Szabó Károly Miklós 

Enyedi Judit 

Juhászné Schrauf Ágnes 

8. Idegen nyelvi munkacsoport Nagy Lajos, Schmidt Vampée Bernadett 

Molnárné Pais Mariann 

Molnár Barbara Eszter 

Juhászné Schrauf Ágnes 

Aczél Ágnes 

9. Környezeti nevelési munkacsoport Baloghné Várkonyi Éva 

Tauber Andrea 
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Elbertné Szekeres Éva 

Tenkelyné Drabon Erika 

10. 

 

Egészségnevelési munkacsoport Baloghné Várkonyi Éva 

Tauber Andrea 

Zsohárné Stricker Katalin 

Peregi-Buzár Valéria 

Tenkelyné Drabon Erika 

11. 

 

Humán munkacsoport Nagy Lajos 

Cserháti Andrea 

12. 

 

Reálmunkacsoport Enyedi Judit 

Széchenyi Zoltánné 

Horváthné Gacsályi Marianna 

Fényesné Szabó Zsuzsanna 

Peregi-Buzár Valéria 

13. Tankönyvfelelős /N/ Szőcsné Pécsi Renáta 

14. Pályázati figyelő /N/ Nagy Lajos 

15. Iskolai honlap szerkesztő /N/ Horváthné Gacsályi Marianna, Enyedi Judit, 

Nagy Lajos 

16. 

 

Dekorációkészítő, aktualizáló 

munkacsoport 

/N/ 

Elbertné Szekeres Éva 

Fényesné Szabó Zsuzsanna 

Lévai Rita 

Pintérné Baksa Zsuzsanna 

17. Versenyfigyelő, büszkeségfal készítő 

mcs./N/ 

Farkasné Bíró Klára, Juhászné Schrauf Ágnes 

Széchenyi Zoltánné 

A minőségi munkára való ösztönzés formái:  

- erkölcsi elismerés 

- pozitív megerősítés, havonként megrendezésre kerülő szakmai értekezleteken 

- évente kétszer személyes beszélgetés, visszajelzés a nyújtott munkáról 

- az önkormányzat által alapított  „Év pedagógusa”, ill. „Herceghalom Kiváló 

Pedagógusa” cím 

- a munkáltatói döntésen alapuló illetménykiegészítés a helyi értékelési szabályzat 

alapján 
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- az Érdi Tankerületi Központ által alapított Aranycsengő díj és kitüntető oklevél 

- Pedagógusok miniszteri kitüntetései  

- Pedagógus életpályamodell, elérhető fokozatok, minősítésen való részvétel 

- Herceghalmi Pedagógusok Egyesülete által létrehozott Szapóry István 

ösztöndíjprogram  

 

6.3.3. Hagyományápoló, hagyományteremtő tevékenység:  

Az évszázados múlt (119 éves a Herceghalmi Általános Iskola) számunkra az alapokat, az 

erkölcsi tartást, a folyamatos felemelkedéshez szükséges biztos hátteret adja. Iskolánkban a 

hagyomány és a modernitás egyszerre kap helyet, mert ami igazán értékes annak múltja és 

jövője is van. Iskolai arculatunkat meghatározó hagyományápoló tevékenységeink, 

programjaink: 

- Gesztenyés napok 

- Kukoricamorzsoló délután 

- Magyar népmese napja 

- Tanya program 

- Gergely-járás 

- 1848 méteres futás 

- Márton nap 

- Palacsintás nap 

- Tavaszi Zsongás 

 

6.3.4. Innovációk az intézményben 

- Történelmi térségi verseny megrendezése 

- Diákigazgató választás- évente, az országos választások mintájára- DÖK 

- Diákcsemege- Iskolaújság megjelentetése negyedévente 

- Mezítlábas park kialakítása  

- Boldogságprogram 

- Aulában felállított Mesefa (Képzőművészeti növendékek közös alkotása) 

- Komplex Alapprogram bevezetése, Élménysuli cím 

- Mesezene-zenezörej program 

- Művészeti Iskola tanóráinak beépítése az egész napos oktatási rendbe 
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VII. AZ INTÉZMÉNY EGYÉNI ARCULATÁT MEGHATÁROZÓ PEDAGÓGIAI 

PROGRAM JELLEMZŐI, MEGVALÓSÍTÁSÁNAK EREDMÉNYESSÉGE 

 

Pedagógia Programunkban megfogalmazott céljainknak megfelelően végeztük munkánkat. 

Munkatervünk alapján a kitűzött feladatainkat a tantermen kívüli, digitális munkarend 

bevezetéséig, illetve a rendkívüli intézkedések betartásával hajtottuk végre. 

„Aki minden reggel megtervezi napját, és eszerint tevékenykedik, fonalat tart a kezében, mely 

átvezeti az ügyrengeteg labirintusán is.” /Viktor Hugo/ 

Az iskola egyéni arculatát szeretnénk teljessé tenni, képzési struktúránkkal, az iskola múltjának 

tiszteletben tartásával. Célunk a meglévő értékeken alapuló ismételt megújulás, az új 

oktatáspolitikai elvárásoknak megfelelő irányban, mert csak így biztosítható iskolánk eddig 

elért hírnevének megőrzése, további erősítése. 

Speciális képzési kínálat eredményessége 

● Egész napos oktatási forma alsó tagozaton: ez az oktatási forma rugalmas átmenetet 

biztosít az óvoda és iskola között. A napi időbeosztás jobban megfelel a gyermekek életkori 

sajátosságának és egyenletesebb terhelést biztosít számukra. Hatékonyan készíti fel a tanulókat a 

felső tagozatra.  

● Meixner- módszer: e módszer az értő olvasás kialakításában és a helyesírás 

megalapozásában vitathatatlan érdemeket szerzett, érzelmi hidat feszít ki a gyermek és a betű 

között.  

● Mesezene-zenezörej programunkkal mesébe, zörejekbe-zajokba öltöztetjük a 

betűtanulást, hogy igazi élményként alakuljon ki a gyerekek írásbelisége. 

● Kooperatív technika: modern tanulásszervezési módszert alkalmazunk tanórákon, mely a 

kompetencia alapú oktatás elengedhetetlen formája. A módszer elsajátításában és alkalmazásában 

segítségünkre voltak szakmai továbbképzések, valamint belső hospitálások, tudásmegosztások. 

● Komplex Alapprogram:  A tanult új ismeretek, módszerek gyakorlati alkalmazása, tanórai 

keretek közötti kipróbálása ennek a tanévnek a feladata volt.  A módszer gyakorlati alkalmazásával 

iskolánk bekapcsolódott az országosan elismert és népszerű Komplex Alapprogramba. Ez a 

pedagógiai modell arra kínál megoldást, hogy a gyerekek már egészen kicsi koruktól kezdve 

megtanuljanak közösségben gondolkodni, együttműködni, véleményt formálni. Olyan felnőtteket 

kell nevelnünk, akik talpraesettek, jó a problémamegoldó képességük, akik nem ijednek meg a 

kudarctól, és mernek célokat kitűzni maguk elé. Ebben segít az Alapprogram. Segítségével a 
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tanulók motivációja, eredményessége, magatartása egyaránt javulni fog. Célunk, hogy a pedagógus 

kollégáka tanítás-tanulás mindennapigyakorlatához kézzelfogható segítséget kapjanak.  

Adjunk Élményt tanulás közben is gyermekeinknek! A program gyakorlati megvalósítását 

nehezítette, az idei online oktatás valamint a járványügyi intézkedések. Így a következő időszak 

feladata lesz az elmélyülés a program adta lehetőségekben.  

● Matematika képesség szerinti csoportbontásban tanítása felső tagozaton: melynek 

segítségével hatékonyabban tudjuk differenciálni  tanulóinkat. Segítségével megvalósul a 

.tehetséggondozás, a felzárkóztatás ill. a versenyeken való eredményes szereplés. 

● Sakk- Logika oktatása: első-második osztályokban vezettük be (felmenő rendszerben) a 

matematika tantárgy kiegészítéseként, tehetséggondozásként, a tanulók logikus gondolkodásának 

fejlesztése érdekében, melyet kiegészítettünk sakk oktatással.  

● Harmadik osztálytól informatika tantárgy tanítása:  óratervi keretben: helyi 

tantervünket úgy készítettük el, hogy már az alsó tagozaton is tanulhatják tanulóink a 

számítógép használatát, informatikát. A negyedévente megjelenő iskolaújság szerkesztéséhez 

is segítséget nyújtanak a megszerzett informatikai alapok. Tanulóink számítógéppel 

szerkesztett munkáit kiállítottuk a különböző projektnapokon(Gesztenyés-napok, Föld napja, .) 

 Felső tagozaton tanulóink beszámolóihoz, a 8-osok háromnegyed éves vizsgájához nyújt 

segítséget a PowerPoint prezentáció, melyet önmaguk készítenek. Segítséget nyújt az oktatás 

színvonalának emeléséhez a bontott csoportban történő feladatellátás. 

 Az informatika oktatás segítségével tanulóink részt vehetnek a gyalogos és kerékpáros 

közlekedési ismereteik bővítését szolgáló programokban. 

● Boldogiskola program: 2015 szeptembere óta tartunk Boldogságórákat, az erkölcstan ill 

.az osztályfőnöki órák keretében. Célja nem az, hogy problémamentes élet-modellt állítson elénk, 

hanem, hogy vezérfonalat adjon ahhoz, hogy könnyebben nézzünk szembe a kihívásokkal, képesek 

legyünk hatékonyan megbirkózni a problémákkal, valamint a testi-lelki egészségmegtartás 

tényezőinek tanulmányozására kapunk gyakorlati lehetőséget. Mindezt a személyiségfejlesztéssel, 

pozitív életszemléletre való képesség tanításával érhetjük el. Tanulóink körében ezek a tanórák nagy 

népszerűségnek örvendenek. Sikeres programunknak köszönhetően 2017. szeptemberében 

elnyertük az Örökös Boldogiskola címet, melyet azóta minden évben megpályázunk és 

megkapunk.  

 

 

 



Érdi Tankerületi Központ PA2401 

Herceghalmi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 

Év végi beszámoló  

2021/2022 

 

37 

 

NAT-ban megfogalmazott elvárások teljesülése 

● Mindennapos testnevelés /1-8. évfolyam/ , melynek keretében iskolánkban úszás, 

néptánc foglalkozásokon vehetnek részt tanulóink. Kinti testnevelésre használjuk az 

önkormányzat által biztosított műfüves pályát. 

● Nyelvtanítás megerősítése a szabadon választott órák terhére /4. 5. 6. 7. 8. évfolyamon 

angol kötelező –  

● 16 óráig tartó foglalkoztatás /egész napos iskola- alsó tagozaton, tanulószoba, 

szakkörök sokszínűsége, művészeti iskola tanóráinak beillesztése/ 

2020-as NAT-hoz illeszkedő tartalmi szabályozók 

● Kerettantervek a 2020. szeptember 1-jétől felmenő rendszerben (1.2. és 5.6. 

évfolyamokon) 

●  Helyi tanterv kidolgozása június 30. munkacsoportonként megtörtént (EJ: 2020/2021. 

tanév előkészítése) 

● Pedagógiai Program , SZMSZ, közzétételi lista elkészítése, módosítása: augusztus 30. 

● Tankönyvrendelés: A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény➢93/E. (1) 

értelmében: Iskolánk az iskolai tankönyvrendelés keretében a NAT szerinti kerettantervi 

tantárgyhoz kizárólag a tankönyvjegyzéken szereplő tankönyvek közül választott.  

Kormányrendeletek:  

- egyéni munkarend a magántanulói státusz helyett, kérvényezés Oktatási Hivatalnál 

- járványügyi intézkedések miatt került sor egyéni tanrendben történő tanulásra 

- járványügyi szabályozásoknak megfelelően kialakított bejárási rend és intézkedési protokoll 
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VIII. SWOT ANALÍZIS 

 

A tanév során erőnk felett teljesítettünk. Minden kitűzött feladatot, programot a járványügyi 

szabályozást figyelembe véve, aktuális helyzetet realizálva valósítottunk meg.  

Programok hiánya: 

A programok megvalósítását a rendkívüli intézkedések betartása korlátozta. 

Legnagyobb hiányérzetünket a közösségi programok elmaradása okozta. Mivel az iskolai 

programjainkat nem lehetett megtartani a hagyományos módon, így ezek a közösségépítő, 

formáló, összetartó erők hiányoztak valamennyi résztvevőnek. Ez főleg az első félévre 

vonatkozott: hagyományos Kukorica-morzsoló bál, Mikulás, Farsang, melyek csak 

osztálykeretben valósultak meg. Területi versenyeink közül csak az egyiket- Zsámbéki 

medence kis matematikusa versenyt -  tudtuk megvalósítani.  

 

Alapfokú Művészeti Iskola idén ünnepelt megalakulásának 5. évfordulóját. Az ötödik tanév 

befejeztével érdemes számba venni a kitűzött célokat és azok megvalósulását, hogy 

kijelölhessük az alapfokú művészetoktatás további irányait és céljait intézményünkben. 

Öt évvel ezelőtt célul tűztük ki, hogy Herceghalom településen, elsősorban a község általános 

iskolájában járó gyermekek alapfokú művészetoktatásban részesüljenek, helyben. Az ötödik 

tanév végén három művészeti ágon (képzőművészet, táncművészet, zeneművészet) 168 

növendék szerzett bizonyítványt, majd 95 százalékuk iskolánk tanulója. Az alapfokú 

tanulmányok ideje alatt a település szinte minden tanulója hosszabb-rövidebb kipróbálja magát 

a művészeti iskolában, amely tapasztalat gazdagítja személyiségüket. 

Amellett, hogy a művészeti oktatás helyben biztosítva legyen célul tűztük ki azt is, hogy 

azonosítsuk, és személyre szabva fejlesszük tehetségeinket. Nagy öröm számunkra, hogy a 

2021-2022-es tanévben több olyan növendéket is gondozhattunk, akik művészeti pályára 

készülnek. Az idei tanévben képzős tehetségeink önálló kiállítással képviselhették iskolánkat 

többek között a Sóskúti Művészeti Iskolák találkozóján. Zenei növendékeink nagy sikerrel 

vesznek részt zenei versenyeken, mint az Országos Fuvolaverseny vagy a Kis zeneszerzők 

online versenye. 

Növendékeink művészeti jártasságának elmélyítése mellett kiemelt fontosságú a 

közösségépítés feladata. Az ötödik év végére –a sajnálatos két COVID-dal nehezített év 

ellenére- immár hagyományosnak mondható rendezvényeket teremtettünk, melyeken 
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igyekszünk összművészeti szinten megjelenni. Ilyenek az őszi és a költészet-napi koncert, az 

adventi koncert, a képzős kiállítás a magyar kultúra napján, a Márton-napi táncház, és év végi 

gálakoncertünk és kiállításunk a Tehetség-nap. Az öt év alatt egy olyan terület volt ahol, sajnos 

kevés haladást értük el. Bár az intézmény személyi feltételei és eszközellátottsága megfelelő, 

infrastrukturális helyzete korántsem kielégítő. A művésztanáraink jelentős része továbbra is 

rossz állapotú szükségtermekben végzi mindennapi áldozatos munkáját. Ennek a helyzetnek a 

megváltoztatása a következő öt év legfontosabb feladata.  

Az első öt év kijelölte a lehetőségeket és az irányokat. A második öt évben töretlen lelkesedéssel 

próbáljuk előmozdítani, azt, amit a művészeti iskola szlogenje is hirdet: Hagyd, hogy felfaljon 

a művészet!  

 

Kiemelem a tanévben megnyert sikeres pályázatainkat, mely az intézményi innovációs 

tevékenységeink alapfeltételeit biztosítja, valamint növeli az intézmény elismertségét: 

Élménysuli cím,, Humanitas- Alapítványi pályázat, Erzsébet-tábor, Határtalanul! – program.  

Infrastrukturális fejlesztés elengedhetetlen a következő tanévben, mert már nem tudjuk ellátni 

a jelentkező diákokat, kinőttük az iskolát és az iskolaudvart.  

Előrelépést látok tehetséggondozás területén, aktívan működik a  tehetséggondozó 

munkaközösség, továbbképzéseken vesznek részt a kollégák,  mellyel hozzájárulnak a 

tehetséggondozásunk sikerességéhez (azonosítás, időszakos tantárgyi mérések, egyéni 

portfóliók, műhelymunka,…). Iskolánk az idei tanévben is nagyon szép országos 

eredményeket, helyezéseket ért el tehetséggondozó munkánknak köszönhetően. Büszke vagyok 

diákjainkra, pedagógusainkra.  

Megnövekedett vezetői felelősség, feladatok: sok volt az adminisztráció, a táblázatok: oltottak-

oltatlanok,  regisztrációk, levelezések, jelentések. Folyamatos szabályváltozások, új 

rendelkezések miatti tájékoztatás minden szereplő irányába. Zaklatottság, feszültség jellemezte 

a tanév hangulatát: a tesztelések, a covid jelentések, fertőzöttség kimutatása, oktatási formák 

váltakozása, bizonytalanság érzése, oltatlan pedagógusok elvesztése, hiányuk pótlása.   

Elmondhatom, hogy iskolánk testülete, diákjai a lehető legjobban alkalmazkodtak a 

körülményekhez, kihívásokhoz. Így összességében egy sikeres tanévet zártunk.   

A következő tanévre is vannak terveink:  

- Komplex Alapprogram intézményi szintű alkalmazása, lehetőségek kihasználása 

- Mesterprogramom vállalt elemeinek megvalósítása 
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- II.Tehetségfórum-  szakmai nap szervezése a tankerületre kiterjesztve  

- Élménysuli cím megújítása 

- Pályázati fejlesztésekben való részvétel, melytől infrastrukturális fejlesztést, 

előrelépést, modernizációt várok. 

Erősségek  

● Szakképzett nevelőtestület 

● Innovatív, kreatív, gyermekcentrikus 

pedagógusok  

● Igényes oktató-nevelő munka  

● Jó munkalégkör  

● Széleskörű partnerkapcsolatok  

● Pedagógusok folyamatos szakmai 

megújulása, módszertani kultúra  

● A kooperatív tanulási technika tudatos 

alkalmazása  

● A nevelőtestület egységes fellépése a 

magatartási problémák kezelésében, a kulturált 

viselkedés, kapcsolattartás szabályainak 

kialakítása, következetes betartatása  

● Hagyományok ápolása, teremtése  

● A szülők többsége együttműködik az 

iskolával  

● Kiegyensúlyozott a munkakapcsolat az 

alsó- és a felső tagozat között  

● Pedagógiai programunk nagy hangsúlyt 

fektet a kompetencia-fejlesztésre  

● Jól működő szakmai munka-

közösségeink vannak  

● Az iskola pozitív megítélése a szülők, 

szakmai partnerek körében, növekvő 

tanulólétszám  

Gyengeségek  

● Sport területen a tehetséges tanulók kis 

létszámban történő versenyeztetése  

● A gyengébben teljesítő nyelvi 

csoportokban nem tudjuk kellő mértékben 

motiválni tanulóinkat  

● Többletmunka anyagilag történő 

elismerésének hiánya 

● Kevés szaktanterem 

● Hiányos, elavult szaktantermi 

felszereltség  

● Interaktív tábla hiánya 

●  

Lehetőségek  

● a differenciált tanulásszervezés 

preferálása  

● az iskola fejlesztő tevékenységének 

további bővítése  

● az iskola tehetséggondozó 

tevékenységének további kiterjesztése  

● pedagógus továbbképzések  

● hospitálások számának növelése  

● további pályázati lehetőségek 

kiaknázása  

● egyénre szabott tanítási módszerek 

alkalmazása  

● iskola bővítése tantermekkel, nagyobb 

tanárival, aulával 

Veszélyek  

● Pedagógushiány, szakos ellátottság 

hiánya, oltáshiány miatt távozó pedagógusok 

pótlása 

● Tantestület folyamatos túlterheltsége, 

jelentősen növekvő adminisztrációs terhek  

● Nem kellően kiterjedt a pedagógiai 

segítő háló  

● Az amortizálódó eszközök 

cserelehetőségével kapcsolatos bizonytalanság  

● Férőhely hiánya általános és 

művészeti iskolára vonatkozóan egyaránt 

 


