




Intézmény neve: 

Alsónémedi Széchenyi István  Általános Iskola

1.1. Személyi feltételek 

engedélyezett  álláshelyek száma 39

engedélyezett pedagógus álláshelyek száma 37

ebből könyvtáros 1

engedélyezett technikai álláshelyek száma 0

pedagógus álláshelyeken foglalkoztatottak létszáma 37,5

ebből részfoglalkozású 3

óraadók száma 0

Hány új kolléga került a tantestületbe (fő)? 3

Az új kollegák közül hány pályakezdő (1-3 év)? 0

1.1.2.Továbbképzés (a beszámoló évét megelőző naptári év adatai)

A pedagógusok közül hány fő, hány % vett részt akkreditált továbbképzéseken? 6 16%

Az éves beiskolázási tervben szereplő továbbképzések hány %-a realizálódott? 0 %

A továbbképzéseken részt vevőkre jutó átlagos összeg fejenként (Ft): 0

A továbbképzésekre fordított összeg hány %-át fedezték?

intézményi költségvetésből 0 %

-pályázatból 0 %

-egyéb 0 %

A pedagógusok hány %-ának van informatikai végzettsége?

felsőfokú 2 %

OKJ-s 14 %

tanfolyami 7 %

1.2. Intézményi költségvetés

1.2.1. Pályázatokból

A beadott pályázatok száma: 1

Eredményes pályázatok száma:

A pályázat típusa, forrása, az elnyert összeg elnyert összeg Ft

……… pályázat

……… pályázat

……… pályázat

pályázat összes

2.1. Oktatás

2.1.1.Tanulmányi eredmények (osztályok átlageredményei, magatartás és 

szorgalom nélkül )

Tanév végi tanuló létszám 484

A tanulmányi átlageredmény változása 

Szervezeti egységkód: 

PE 2401

1. A működésre jellemző legfontosabb adatok

Beszámoló  a 2016 /2017 . tanév munkájáról

2. A pedagógiai munka értékelése az éves munkaterv alapján



Tanulmányi átlageredmény 2014/2015-ös tanévben: 4,31

Tanulmányi átlageredmény 2015/2016-os tanévben: 4,28

Tanulmányi átlageredmény 2016/2017-es tanévben: 4,32

(változás két év alatt)

2.1.2.Kitűnők - bukások

Szöveges értékelés (1-3. évf.) alapján kiválóan megfelelt és kitűnő (minden 

tantárgyból jeles) tanulók száma és aránya az összes tanuló %-ában:
96 20%

 Elégtelen osztályzatot kapott tanulók száma és az összes tanuló %-ában: 8 1,6%

 Elégtelen osztályzatok száma 16

Felzárkóztató foglalkozásokon, korrepetálásokon részt vett tanulók száma és %-a 

összes tanulóhoz képest 
126 26%

A tanévben hozott tantárgyi felmentési határozatok száma: 30

"+" SNI, BTM 

alapján 

felmentett 

tanulók 

létszáma

Jellemzően milyen tantárgyi felmentések voltak (a felmentések indokai):

Magántanulók létszáma: 1

Mik a rendszeres iskolába járás alól történő felmentések okai:

A magántanulókból hány végezte eredményesen a tanévet? 1 %

2.1.3.Éves tantárgyi mérések

Az országos kompetenciamérésen kívül végzett egyéb mérések típusai (megnevezés, 

tantárgy, évfolyam, stb.)

2.1.4.Továbbtanulás (az adott tanévre vonatkozó adatok) (2014/2015, 2015/2016, 

2016/2017- szakgimnázium és a szakközépiskola

8. évfolyamos tanulók száma 51

A 8. osztályos tanulók központi írásbeli felvételi dolgozatának pont átlageredménye 

(magyar):
31,1

A 8. osztályos tanulók központi írásbeli felvételi dolgozatának pont átlageredménye 

(matematika):
20,05

A 8. o. tanulók továbbtanulása

gimnáziumban 21 fő 41%

szakközépiskolában 12 fő 24%

szakiskolában 18 fő 35%

6. évfolyamos tanulók száma 58 fő

6 évfolyamos gimnáziumban továbbtanulók száma, %-os aránya 1 fő 2%

4. évfolyamos tanulók száma 70 fő

8 évfolyamos gimnáziumban továbbtanulók száma, %-os aránya 1 fő 1%

2.1.5./A Érettségi (csak tanulói jogviszonnyal rendelkező tanulókra)

Május-júniusban érettségi vizsgára engedett végzős tanulók száma

Érettségi vizsgatantágyak száma (összesen)

Hány fő tett eredményes emelt szintű érettségi vizsgát? (db)

Az érettségiző osztályok érettségi átlageredményeinek átlaga:

Az előrehozott érettségi vizsgát tevők létszáma: 

Az előrehozott érettségi vizsgák száma: 

2.1.5./B Szakmai vizsgák (csak tanulói jogviszonnyal rendelkező tanulókra)

Május-júniusban szakmai vizsgára engedett végzős tanulók száma

Hány fő tett eredményes szakmai vizsgát?

Egészségügyi problémák: tartós betegség; .



2.1.6. Nyelvvizsgák (végzős diákok esetében)

Középfokú C típusú nyelvvizsgával rendelkezők száma 1

Felsőfokú C típusú nyelvvizsgával rendelkezők száma

2.1.7.Beiskolázás

Az intézménybe jelentkezett tanulók száma 2016/2017-es beiskolázás során (1., 5. 7. 

és 9. évf., valamint a nyelvi előkészítő évfolyam is beleszámolandó)
58

Az intézménybe jelentkezett tanulók száma 2017/2018-as tanévben a beiskolázás 

során (1., 5.,7. és 9. évf., valamint a nyelvi előkészítő évfolyam is beleszámolandó)
51

Az első osztályba beiratkozottak száma: 52

6 évfolyamos gimnáziumba beiratkozott tanulók létszáma

8 évfolyamos gimnáziumba beiratkozott tanulók létszáma

9. évfolyamra gimnáziumba beiratkozott tanulók létszáma (nyelvi előkészítő 

évfolyam is beleszámolandó)

9. évfolyamra szakgimnáziumba beiratkozott tanulók létszáma (nyelvi előkészítő 

évfolyam is beleszámolandó)

9. évfolyamra szakgimnáziumba beiratkozott tanulók létszáma

Egyéb, a tanév során létesített összes tanulói jogviszony száma: 12

A tanév során megszűnt vagy megszüntetett összes tanulói jogviszony száma: 8

2.1.8. SNI-s és BTMN-es tanulók ellátása: 

2.1.8.1 SNI-s 

tanulók száma 25

heti összes óraszám 24

2.1.8.2 BTMN-es

tanulók száma 87

heti összes óraszám 15

2.1.8.3. Ebből a tanévben újonnan vizsgáltak száma:

SNI-s 2

BTMN-es 8

2.1.8.4. Személyi feltételek:

gyógypedagógusok száma 1

fejlesztő pedagógusok száma 3

NOKS száma 2

2.2. Nevelés

2.2.1.Gyermekvédelmi munka

A  veszélyeztetett tanulók száma ebben a tanévben: 7

A hátrányos helyzetű tanulók száma ebben a tanévben: 2

A halmozottan hátrányos helyzetű tanulók száma ebben a tanévben: 7

Gyermekjóléti szolgálat megkeresése hány tanuló esetén történt: 5

2.2.2.Fegyelmi eljárások, fegyelmező intézkedések

Fegyelmi eljárás alá vont tanulók száma és aránya 0  %

A fegyelmi eljárások megindításának okai:

2.2.3.Hiányzás

Az egy főre jutó mulasztott órák száma összesen: 44,08

ebből igazolt 44,03



ebből igazolatlan 0,05

(Az igazolt mulasztások aránya az összes mulasztott óra %-ában) 99,88  %

10 igazolatlan órát meghaladó tanulók száma 0

Fejlesztési elképzelések:

A pedagógiai programban megfogalmazott nevelési-oktatási célok tervszerű, következetes végrehajtása.

A kerettantervek felmenő rendszerű bevezetése.

Felkészülés a külső értékelés, minősítés folyamatára.

Törekvés a hátrányok csökkentésére, mely a tanulók szociális-kulturális környezetéből, eltérő ütemű értelmi 

fejlődéséből vagy fogyatékosságából fakad. Romániából betelepültek integrálása.

SNI, BTMN tanulók hatékonyabb ellátása érdekében munkaközösségi megbeszélések, tudásmegosztó 

fórumok, gyógypedagógus tájékoztatása a szakvéleményben foglaltak gyakorlati végrehajtásáról, 

osztályfőnökök és szaktanárok részvételével.

Idegen nyelvi kompetenciamérés eredményeinek értékelése.

Az eredmények javítása érdekében feladatbank összeállítása az OH mérés anyagaiból és egyéb kompetencia 

fejlesztő feladatokból a szaktanárok részvételével.

Próbamérések végzése, eredmények kiértékelése, adatok feldolgozása, elemzése és a továbblépés 

lehetőségeinek feltárása.

Az intézményi integrációs program célkitűzéseiből adódó feladatok végrehajtása. A gyengébb képességű 

tanulók felzárkóztatása, differenciált foglalkoztatása egyéni fejlesztési tervek alapján. 

A tehetségek korai felismerése, rendszeres és folyamatos felkészítése a tanulmányi versenyekre, tartalmas 

tehetséggondozó foglalkozások, szakkörök működtetése. Aktív részvétel az iskolai rendezvények 

szervezésében, lebonyolításában.

A dokumentáció egységesítését a mozaNapló által kínált lehetőségek megismerése, alkalmazása.

Az alsó-felső tagozat közti átmenetet segíti, ha az osztályfőnökök családlátogatás során megismerkednek a 

gyerekekkel és szüleikkel. Ehhez készítettünk a tavalyi évben egy szempontsort, melyet a tapasztalatoknak 

megfelelően átalakítottunk. Ezt az ötödikes osztályfőnököknek is átadtuk.

3. A munkatervben szereplő, kiemelt fejlesztési területek és azok 

megvalósulására tett intézkedések

4. Ellenőrzések a 2016/2017. tanévben ( munkaközösségi ellenőrzések, 

iskolavezető ellenőrző tevékenysége, rendkívüli események stb.)

Minden évfolyamon tudatos felkészítő munka az alábbi tanulmányi versenyekre: magyar nyelv és irodalom, 

megyei angol és német, földrajz, biológia és rajz versenyekre. A sportversenyekre a tanulók folyamatos 

felkészítése, versenynaptár szerint.

- ökológiai szemlélet kialakítása (szelektív hulladékgyűjtés, papírgyűjtés, elektronikus hulladékgyűjtés, 

esővizzel való önzözés stb.)

- az egészség tudatos szemlélet megőrzése (témanap az egészséges táplálkozás körében)

- az informatikai ismeretek folyamatos megújítására való belső igény kialakítása (önkormányzati 



Országos ellenőrzés:

2017. 02.02.   Sticzné Szántó Ilona, Intézményvezetői Tanfelügyelet

2017. 02.10.   Antalné Molnár Zsuzsanna, Minősítés

2017.02.28.    Horváth Dánielné, Minősítés

Iskolavezetőségi óralátogatások:

Sticzné Szántó Ilona intézményvezető óralátogatásai:

2017.03.07. Török Lajosné, matematika, 3.c

2017.03.07. Juhász Lászlóné, matematika, 3.b

2017.03.07. Benkó Péter, matematika, 3.a

2017.03.14. W.Tóth Mara, matematika, 4.b

2017.03.14. Komlátiné Ötvös Ágnes, matematika, 4.a

Nagyné Ligetfalvi Magdolna igazgatóhelyettes óralátogatásai:

2017.03.05. Juhász Lászlóné, magyar irodalom, 3.b

2017.03.06. Surányi Mária, magyar irodalom, 3.a

2017.03.06. Török Lajosné, magyar irodalom, 3.c

2017.03.13. Jakab Mária, magyar irodalom, 4.b

2017.03.13. Komlátiné Ötvös Ágnes, magyar irodalom, 4.a

2017.03.13. Császár Sarolta, magyar irodalom, 4.c

2017.03.20. György Erika, magyar irodalom, 5. évfolyam

2017.03.22. Balog Mária, magyar nyelv és irodalom, 5. évfolyam

2017.03.22. Hirmann Judit, magyar nyelvtan, 5.a

2017.03.22. Szűcs Veronika, magyar nyelvtan, 5. évfolyam

5. Iskolai programok: hagyományok ápolása, jó gyakorlatok, új 

kezdeményezések, rendezvények, programok

Kotán Miklós igazgatóhelyettes óralátogatásai:

2017.03.10. Szinger Éva, környezet, 3.a

2017.03.14. Zsin Géza, környezet, 4.a

2017.03.16. Zsin Géza, környezet, 4.a

2017.03.17. Szinger Éva, környezet, 3.a

2017.03.20. Juhász Lászlóné, környezet, 3.b

2017.03.27. Juhász Lászlóné, környezet, 3.b

2017.03.27. Szlovicsák Imre, környezet, 5.a

2017.03.29. Szlovicsák Imre, környezet, 5.a



Az idei év programjai a jeles napok köré szerveződtek. A nemzeti ünnepeken túlmenően hagyományos 

iskolai rendezvényeinket megszerveztük. A II. félév programjai és főleg a Széchenyi Napok programjai 

településünk, Alsónémedi, fennálásának 950 éves évfordulójához kapcsolódtak.

Iskolai ünnepélyek:

2016. szeptember 21. Széchenyi István születésnapjának évfordulója

2016. október 6. Aradi vértanúk emléknapja

2016. október 21. Megemlékezés az 1956-os forradalomról (a községi ünnepi műsort is az iskola 

                              tanulói adták)

2016. december 20. Karácsonyi műsor

2017. február 10. Alsós farsang

2017. február 17. Felsős farsang

2017. március 14. Műsor az 1948. március 15-i forradalom tiszteletére (a községi ünnepi műsort is az 

                              iskola tanulói adták)

2017. április 10. - április 11. Széchenyi Napok

2017. június 2. Nemzeti összetartozás napja

2017. június 16. Ballagás

2017. június 21. Tanévzáró

        
Hagyományos programok:

2016.09.21. Témanap a felső tagozaton: Széchenyi munkássága a nemzet felemelkedéséért

                   "Széchenyi futás" közös program az Alsónémediért Közalapítvánnyal

2016.09.22. Autómentes világnap

2016.09.22-23. Közlekedési témanap a rendőrség bevonásával alsó tagozaton

2016.09.19-23.  Csatlakozás "A Világ legnagyobb tanórája" online programhoz

2016.09.30. A magyar népmese napja, meseilusztrációs iskolai pályázat

2016.10.04. Állatok világnapja; Alsó tagozat: Állatsimogató, lovasbemutató, ismerkedést segító kutyákkal,    

játékos versenyek az óvodások és a szülők bevonásával. Felső tagozat: "Madárbarát kert" című 

előadássorozat kezdete.

2016.10.19-20. Elektronikai hulladékgyűjtés

2016.11.11. Márton napi programok

2016.12.16-19. Karácsonyi Labdarúgó KupaTémanap az egészséges táplálkozás jegyében

2016.01.23. Magyar kultúra napjára emlékezés osztálykeretben

2017.03.22. Iskolahivogató a leendő első osztályos tanulóknak

2017.03.06-10. Pénzhét

2017.04.10. Akadályverseny a falu fennállásának 950. évfordulójának alkalmából

2017.04.11. Janák László kézilabdakupa, Jobbágy Tamás emléktorna

2017.04.24-28. Fenntarthatóság-környezettudatosság témahete

2017.04.     Drog és bűnmegelőzési előadás

2017.05.08-09. Papírgyűjtés és elektronikai hulladékgyűjtés

2017.05.10. Madarak és Fák Napja

2017.05.10-12. Erdei Iskola

2017.05.17. Idegen nyelvi kompetenciamérés

2017.05.24. Országos Kompetenciamérés



Romániából egyre nagyobb számban érkező más szociális, kulturális szokásokkal rendelkező, gyakran 

erősen túlkoros  tanulók (analfabéta szülők) integrálása nagy erőfeszítést igényel a tanulóktól és a 

pedagógusoktól egyaránt.

Szükség lenne iskolapszichológusra. A fejlesztő foglalkozásra szoruló tanulók ellátását, fejlesztő pedagógusi 

végzettséggel is rendelkező kollégákkal tudjuk a lehetőségekhez mérten biztosítani, nagy csoportlétszám 

mellett, ami a hatékonyság rovására megy.

Pedagógus és szakos ellátottság hiányával küzdünk.

A tantermekben az aktuális karbantartási, felújítási munkálatok nem valósultak meg. Szükség lenne a 

tetőtéri ablakok árnyékolására, sötétítésére, mert időként elviselhetetlen a hóség, amely a tanítás rovására 

megy.

Idegennyelv oktatásához rendelkezésünkre álló interaktív anyag használatához, interaktív táblára lenne 

szükségünk.

Az iskolaotthonos osztályba, nyelvi termekbe projektorra lenne szükség.

Aktuálissá és sürgetővé vált az iskola udvarán lévő fa játszótér felújítása, cseréje, mert balesetveszélyes.

6. Problémák, javaslatok

7. Tanulmányi versenyek (1-3. helyezett), OKTV (1-10. helyezett)

2017.05.15-26. Kimeneti mérés a 4. évfolyamon

2017.06.02. Környezetvédelmi Világnap

2017.06.04-10. Idegen nyelvi tábor Ausztriában

Versenyek:

2016.10.14. Bolyai matematika csapatverseny

2016.11.11. Bolyai magyar csapatverseny

2016.11.16. Népdaléneklő verseny

2016.11.23. Simonyi Zsigmond helyesírási verseny

2016.12.06. Varga Tamás matematika verseny

2016.12.hó  "Észforgató" területi csapatverseny SNI és BTMN tanulóknak

2017.01.25. Bankvelem Pénzokos Kupa, Vigyázz! Kész! Pénz! vetélkedő

2017.03.20. Vers és prózamondó verseny

2017.04.     Szépíróverseny SNI és BTMN tanulóknak

2017.04      Országos Német nyelvi verseny

2017.05.24. Megyei komplex tanulmányi verseny

Új kezdeményezések:

2016.09.01. Egésznapos oktatási forma bevezetése (iskolaotthonos) I. évfolyamon

2017.01.16-20. "Intenzív hét" szervezése a nyolcadik évfolyam számára a központi írásbeli felvételire való 

előkészítés céljából. 

Az országos témahetek programjainak a megvalósítása.

Iskolahivogató új formában: leendő elsősöknek játékos foglalkozások ez alatt a szülőknek tájékoztató tartása 

az iskoláról.

Évfolyamonkénz matematikai tudásszint mérés év elején és félévkor.



Acsai Dániel 3.a    Tankerületi Szép- és Helyesíró Verseny III.

Szabó Ágnes 4.c   Tankerületi Szép- és Helyesíró Verseny II.

Gerstenbrein Nóra 3.b    Megyei rajz II.

Czabai Petra 5.a    Megyei rajz II

Farkas Emese 6.a  Megyei rajz I.

Tüske Zsolt 6.b     Megyei német II.

Krasnyánszki Réka 6.b  Megyei német II.

Demeter Lili 6.b     Tudásbajnokság II.

Balázs Bence 8.a   Fizika-kémia (megyei Tollforgató) II., BankVelem, PénzOkos! (országos) II., 

                             Vigyázz! Kész! Pénz! (országos) III.

Dean Andrea 8.a   Vigyázz! Kész! Pénz! (országos) III.

Benkó Bernadett 8.a Vigyázz! Kész! Pénz! (országos) III.

Szabó Levente 8.b    Vigyázz! Kész! Pénz! (országos) III., BankVelem, PénzOkos! (országos) II.

Várhegyi Dorian 8.b  Vigyázz! Kész! Pénz! (országos) III., BankVelem, PénzOkos! (országos) II.

Rácz Dávid 8.b         Megyei német (Litteratum) I.

Damjanovics Mira 8.b Megyei német (Litteratum) II.

Takács Ferenc 8.b      Megyei német (Litteratum) III.

„Észforgató” területi tanulmányi csapatverseny 3. hely: Damjanovics Luca, Dima Levente, Gödöllei Kincső,      

Jakab Viktor, Molnár Kinga, Molnár Klaudia, Sós Ádám, Szarka Natália

Bolyai Magyar csapatverseny  területi 3. hely 4. b :Abonyi Csaba, Denke Lili, Kiss Csenge, Zoltán Leila

8. Sportversenyek, Diákolimpia ( 1-3. helyezett)

Diákolimpia: körzeti futsal döntő IV. korcsoport fiú 2. hely

Kézilabda IV. korcsoport lány területi 2. hely

Kézilabda III. korcsoport lány körzeti 2. hely

Janák Kupa Kézilabda Emléktorna 1. hely

Jobbágy Tamás Labdarúgó Emléktorna 1. hely
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