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Köszönet a Bábolnai Általános Iskola minden pedagógusának és munkatársának, az 

egész évi munkájáért. 

 

Köszönet a Szülői Munkaközösségnek, a Tatabányai Tankerületi Központ 

munkatársainak, Bábolna és Bana települések Önkormányzatának, a Bábolnai 

Százszorszép Óvodának a Banai Bóbita Egységes Óvoda-Bölcsődének és minden kedves 

partnerintézménynek, a segítő, támogató együttműködésükért. 
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I.HELYZETELEMZÉS 
 

1. SZEMÉLYI FELTÉTELEK 
 

1.1. Pedagógusok és dolgozók adatai   

Engedélyezett álláshelyek száma: 42,5 1  

Bábolna székhely intézmény: 

Engedélyezett álláshelyek száma: 38 státusz 

 pedagógus: 30,5  

 NOKS: 3,00  

 technikai:4,5 

Banai feladatellátási hely:  

Engedélyezett álláshelyek száma: 4,5 státusz 

 pedagógus:3  

 NOKS:0,5   

 technikai:1  

 

Betöltött álláshelyek száma: 39,5 fő 

Bábolna székhely intézmény: 35 státusz  

Banai feladat ellátási hely: 4,5 státusz     

Betöltetlen álláshelyek száma: ( feladat ellátási helyenként) 

Bábolna székhely intézmény: 3 fő 

Banai feladat ellátási hely:0 fő   

Megjegyzés: [pl. határozott időre kinevezettek száma, óraadók stb.] 

Határozott időre kinevezettek száma: 2 fő 

Óraadók: 4 fő 

Részmunkaidős: 4 fő 

Tartósan távollévő: 3 fő (Kovács Judit, Szilágyiné Kollár Eszter, Molnárné Mészáros Judit) 

 

Intézményünk a Tatabányai Tankerületi Központ irányítása alatt működik.  

A köznevelési törvényben foglaltakat és a hozzá kapcsolódó jogforrásokat (törvények, rendeletek… 

stb.) alkalmazzuk. A költségvetési keretek pályázatok útján bővülnek. 

A számos és sokrétű adminisztrációs feladat, valamint a működtetéssel és gazdálkodással kapcsolatos 

feladatok nagy terhet rónak ránk.  

Innovatív szemlélettel, közös céljaink egységes támogatásával alkalmazkodunk a változó intézményi 

környezethez, elvárásokhoz. Továbbra is megőrizzük az iskola sajátos arculatát. Célunk, egységes, 

korszerű, biztos, tovább fejleszthető ismereteket, képességeket, készségeket nyújtani, melyek 

megfelelő alapot adnak a középiskolai továbbtanuláshoz és a mindennapi élethez.  

  

                                                 
1(43,5 státusz az egyébbel) 
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1.2. Az alkalmazotti közösség munkamegosztása 

Személyi változások a tanév elejéhez képest 

Pedagógusok: 

 Tartósan távollévő kollégáink, Kovács Judit, Szilágyiné Kollár Eszter és Molnárné 

Mészáros Judit kolléganőink. A német nyelvórákat Horváth Ramóna tanárnő látja el. 

 Idén 3 új kollégával bővült tantestületünk. Kántor Katalin tanítónő, Tóth Krisztina tanítónő, 

Pokol Marianna az alsótagozaton tartanak tanítási órákat és látnak el napközis feladatokat. 

 A 2019-20-as tanévben, intézményünkben 31 pedagógus végez nevelő-oktató munkát. 

Tanulóink száma 320 fő (a 2 jogviszonyt szüneteltető tanulókkal együtt). Bábolnán 16 

tanulócsoportban 300 tanuló, Banán két összevont tanulócsoportban 20 tanuló kezdte meg a 

tanévet. 

 Az idei tanévben, a székhely intézményben 2 hagyományos első évfolyamot indítottunk 44 

fővel. Osztályfőnökeik: 1. a- Pillérné Fekete Andrea, 1. b – Bors Erika. Banai feladatellátási 

helyen 5 elsős diákunk tanul, összevont tanulócsoportban, Vincze Attiláné tanítónő 

irányításával. 

 Alsó tagozaton a 2. b osztályban folyik iskolaotthonos oktatás, a többi osztályban délután 

tanulóink napközis csoportokban készülhetnek a következő tanítási napra. A napközis 

csoportokkal foglalkozó pedagógusok: Bors Erika, Tóth Krisztina, Pillérné Fekete Andrea, 

Szakálné Vári Judit, Patakiné Rezsek Gabriella, Pokol Marianna, Kőrösligetiné Nagy 

Erzsébet, Pászthy Györgyné, Tóth Zoltánné, Kustorné Koppán Bernadett. Banai 

feladatellátási hely: Stankovicsné Szabó Zsuzsanna és Vincze Attiláné nevelők. A banai 

telephelyen egy napközis csoport működik. 

 A felső tagozatba lépő 5. a osztálynak Veres Zoltán tanárúr, az 5.b osztálynak Győri Andrea 

tanárnő az osztályfőnöke. Az 5. b osztályunkban 3 volt banai 4. évfolyamos tanulót helyeztünk 

el, beilleszkedésüket segítjük.  

 A felső tagozat tanulószobás foglalkozásait: Ágostonné Dobrosi Ildikó, Kelemen Katalin, 

Maloveczkyné Koncz Edit és Kustorné Koppán Bernadett tanárnők vezetik. 

 A tanév elején komoly gondot okozott a tanító-ének-zene a testnevelés, a tanító- angol-nyelv 

és az informatika-matematika szakos álláshelyek betöltése.   Szakos ellátottságunk nem 

megfelelő. Az idegen-nyelvi szakmai feladatok ellátásához, a szükséges csoportbontásokhoz 

továbbiakban is tanító- angol-nyelv szakos pedagógus felvétele szükséges. Informatika-

matematika szakos pedagógus és 2 fő tanító felvétele is elengedhetetlen. Az idei tanévben 

nincs más oktatási intézménybe áttanító vagy más oktatási intézményből áttanító 

munkatársunk. 

 A felső tagozaton a testnevelés órák tanítását Maloveczkyné Koncz Edit, Vasné Hun Judit, 

és Csongrádi Péter pedagógusok látják el. Az ének-zene tantárgyat Simon Norbert lelkész 

úr, a technikát Czinderné Francsics Judit tanítónő oktatja. 

 A sajátos nevelési igényű (SNI) tanulóink oktatását és nevelését Szabacsiné Szőke Edit és 

Patakiné Rezsek Gabriella gyógypedagógusok látják el.  

 A BTMN-es gyermekek fejlesztését Bors Erika, Simonné Farkas Beáta és Csizmadia 

Péterné fejlesztőpedagógusok, valamint Patakiné Rezsek Gabriella és Szabacsiné Szőke 

Edit gyógypedagógus végzik. 

 A Pedagógiai Szakszolgálat biztosítja a gyógytestnevelést. Gyógytestnevelő: Paksi Andrea. 

A logopédiai foglalkozásokra nem tudtak számunkra szakembert biztosítani. 

 Iskolánk SNI- mozgásszervi fogyatékos tanulójának mozgásfejlesztését Győri Éva 

gyógytornász végzi.  

 2019. szeptember 2-tól a székhelyintézmény NOKS státusza bővült. Részmunkaidőben, 

iskolatitkári feladatokat lát el Feketéné Faragó Gizella munkatársunk.  
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 Banai feladatellátási helyen Zsolnai Aladárné iskolatitkári feladatokat lát el részmunkaidőben. 

. Várközi Zoltánné takarítónői, Maráczi Ferenc pedig karbantartói munkakört tölt be szintén 

részmunkaidőben. 

 A közfoglalkoztatási program keretében 2019. szeptember 2-tól nem tudtunk 

közfoglalkoztatottat alkalmazni. A munkaügyi központtal közösen folyamatosan keressük a 

feladatok ellátásara megfelelő személyt.  
 

1.3. További megbízatások, ellátott feladatok 

Hat szakmai munkaközösség működik intézményünkben: 

 1. Alsó tagozatos munkaközösség –mkv. Bors Erika 

 2. Alsó tagozatos munkaközösség-Banai telephely - mkv. : Vincze Attiláné 

 3. Felső tagozatos munkaközösség - mkv.: Szkocsek Veresné Mária 

 4. Humán munkaközösség - mkv.: Veres Zoltán 

 5. Természettudományi munkaközösség -mkv.: Szarkáné Ágoston Orsolya 

 6. Testnevelés munkaközösség - mkv.: Csongrádi Péter 

A Diákönkormányzat munkáját segítő pedagógus: Horváth Ramóna  

Pályaválasztási felelős: Veresné Szkocsek Mária 

Gyermekvédelmi feladatokat koordináló pedagógus: Lányi Szilvia 

      NETFIT méréseket koordináló pedagógus: Csongrádi Péter  

 

1.4. Pedagógus továbbképzések 

 

Pedagógus továbbképzések teljesülése, támogatás formája  

 

Csongrádi Péter tanulmányait szünetelteti 2019.szeptember 01-től kezdődő tanévben is. 

Akkreditált módszertani továbbképzés. EFOP-3.2.4-16-2016-00001-„Digitális kompetencia 

fejlesztése” projekt keretében: „ IKT eszközök használata az oktatási folyamatban- digitális tartalmak 

alkalmazása kiemelten az 5. évfolyamon”. Minden résztvevő pedagógusnak ingyenes. akkreditált 

pedagógus továbbképzés. Folyamatban. 1. képzési etap már megvalósult. 

Szarkáné Ágoston Orsolya és Bajcsainé Hajagos Ildikó saját forrásból fedezték a minősítési eljárásukat.   

Név 
végzettség 

szakképzettség 

A képzés, továbbképzés 

szervezője meg- 
nevezése 

időtartama/ 
akkreditált 
órák száma 

Ágostonné Dobrosi 
Ildikó 

ELMS Informatikai 
Zrt. 

Az interaktív panel alkalmazása a 
mindennapi pedagógiai gyakorlatban 
akkreditált pedagógus-továbbképzés 

30 órás 
 

 ELMS Informatikai 
Zrt. 

Az interaktív panel alkalmazása a tanulás-
tanítás folyamatában akkreditált pedagógus-
továbbképzés 

30 órás 

Bajcsainé Hajagos 
Ildikó 

OH - Győri 
Pedagógiai 
Oktatási Központ 

Pedagógusok felkészítése a 
pedagógusminősítési szakértői feladatok 
ellátására   

60 órás 

 ELMS Informatikai 
Zrt. 

Az interaktív panel alkalmazása a 
mindennapi pedagógiai gyakorlatban 
akkreditált pedagógus-továbbképzés 

30 órás 

Horváth Ramóna ELMS Informatikai 
Zrt. 

Az interaktív panel alkalmazása a 
mindennapi pedagógiai gyakorlatban 
akkreditált pedagógus-továbbképzés 

30 órás 

Kustorné Koppán 
Bernadett 

ELMS Informatikai 
Zrt. 

Az interaktív panel alkalmazása a 
mindennapi pedagógiai gyakorlatban 
akkreditált pedagógus-továbbképzés 

30 órás 
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Szarkáné Ágoston 
Orsolya 
 

OH - Győri 
Pedagógiai 
Oktatási Központ 

Pedagógusok felkészítése a 
pedagógusminősítési szakértői feladatok 
ellátására 

60 órás 

 ELMS Informatikai 
Zrt. 

Az interaktív panel alkalmazása a 
mindennapi pedagógiai gyakorlatban 
akkreditált pedagógus-továbbképzés 

30 órás 

 

 A tantestület tagjai folyamatosan vettek-vesznek részt „ A pedagógusok digitális 

kompetenciájának megújítása, IKT eszközök rendszerszerű használata a tanulási-

tanítási folyamatban – EFOP-3.2.4-16” digitális továbbképzésein.  

 A tantestület tagjai folyamatosan vettek-vesznek részt „ Az ELMS Informatikai Zrt- Az interaktív 

panel alkalmazása a mindennapi pedagógiai gyakorlatban akkreditált 30 órás pedagógus 

továbbképzésen. 

 A tantestület tagjai folyamatosan vettek-vesznek részt a Komplex Alapprogram képzéseken, 

előkészítve a program esetleges 2020. szeptember 1. bevezetését. 

 

1.5. Személyi juttatások 

A törvényben előírt juttatásokat, pótlékokat a központi költségvetési szerv biztosítja. 

- a pedagógusok előmeneteli rendszere szerinti garantált illetmény 

- a jubileumi jutalmak kifizetése 

 

A tanévben minősítésre jelentkezett pedagógusok: 

 
Sorszám Név Szakterület 

Minősítő eljárásra jelentkezett pedagógusok (Ped. II. ből - Mesterfokozatra) 

1. 
Szarkáné Ágoston 

Orsolya 
tanár 

2. 
Bajcsainé Hajagos 

Ildikó 
tanár 

Pedagógus I. fokozat elérését célzó, minősítő vizsgára jelentkeztetett pedagógus 

3. Tóth Krisztina gyakornok 

A Kormánynak a veszélyhelyzet során az egyes pedagógusminősítési eljárások lefolytatásáról és az 
országos pedagógiai-szakmai ellenőrzésekről szóló 222/2020. (V. 22.) Korm. rendelete (a 
továbbiakban: Rendelet), melyben rögzítettek szerint a Gyakornok minősítő vizsgáját, a foglalkozás 
vagy az óra látogatását és a portfólióvédést, valamint a Mesterpedagógus fokozatra irányuló pályázati 
eljárásban a mesterpedagógusi pályázat bemutatását és védését a 2020/2021. tanítási év végéig kell 
megszervezni, amennyiben annak eredeti időpontja a veszélyhelyzet időtartamára esne. A Gyakornok 
esetében a gyakornoki idő meghosszabbodik az eljárás lezárultának időpontjáig. 
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2. TÁRGYI FELTÉTELEK 
 

2.1. Épületek, tantermek 

 

Bábolna (székhely) 

Férőhelyek száma:320 

Épületek száma: 1 db kétemeletes, akadálymentesített épület 

Banai feladatellátási hely: 

Férőhelyek száma:110 

Épületek száma: 2 db 

 

Bábolnai székhelyünkön, a kétemeletes épület szép és esztétikus környezetet biztosít tanulóink 

számára. A banai telephelyen két épületben zajlik a nevelő-oktató munka. A felújított épületben folyik a 

tanítás, a másik épületben csak tornaterem áll rendelkezésre. 

Az épületek állaga és az iskola taneszköz ellátása megfelelő. Banán a fel nem újított épület rossz 

állapotban van. 

  

Tantermek száma:35 

Bábolna székhely intézmény: 27  

 Tanterem Egyéb foglalkoztató helyiség Összesen 

földszint 4 db  3db (klub; könyvtár, 
multifunkcionális előadó terem) 

7 

1. emelet 8 db 1 db (fejlesztő szoba) 9 

2. emelet 9 db 2 db (logopédiai szoba, fejlesztő) 11 

Összesen 21 db 6 db 27 

 
Banai telephely: 8 

 

Banai telephely 
Jókai Mór utca 36. 

6 db 1 db (könyvtár) 7 

Jókai Mór utca 31. 
funkcionális egység 

 1 db (tornaszoba) 1 

Összesen 6 db 2db 8 

Összesen 27 db 8 db 35 

 

 

Más intézmény létesítményeinek, eszközeinek használata: 

Bábolna (székhely): 

Kisiskola épülete: Önkormányzati tulajdon 

 lánytechnika (tankonyha), fiú technika (műhely), tornaterem, rajz szaktanterem. 

Sportcsarnok: Önkormányzati tulajdon 

 Sportcsarnok és a műfüves futballpálya a mindennapos testnevelés színterei. 

A fenntartót, működtetőt érintő feltételek: 

A települési Sportcsarnokot és a Kisiskola épületében levő tornatermet és technikatermeket a 

Bábolnai Önkormányzat, az állami feladatellátások ellátása érdekében a Tatabányai Tankerületi 

Központ részére továbbra is térítésmentesen biztosítja.(Használatáról külön megállapodásban 

rendelkeztek). 

A  Bana, Jókai Mór u.31. szám alatti telephelyen, a műszaki állagromlás miatt 2019.szeptember 

1-től nincs feladatellátás. Ezért a tulajdonosnál, az Önkormányzatnál a Tabányai Tankerületi Központ 

kezdeményezte, a feladatellátást már nem szolgáló, feladatellátási hely visszavételét valamint a 

szakmai alapdokumentum 6.2 pontjának (alpontokkal együtt) törlését.  
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2.2. Fejlesztések 

 

Az intézményi fejlesztések, beruházások idén is a központi (KK) költségvetésből, Bábolna Város 

Önkormányzatának finanszírozásával, pályázati forrásokból, valamint az Iskolánkért Kh. 

Alapítvány támogatásából valósultak meg.   

A tanév kezdetére, fenntartói támogatással került sor a javítási, karbantartási és fejlesztő munkákat 

elvégzésére. Sajnos csak részlegesen történt meg a tantermek tisztító meszelésére. A banai 

telephelyen tisztító meszelésre, olajlábazat festésére került sor. 

 

- A fenntartó és Bábolna Város Önkormányzatának segítségével, a tanév során további kisebb-

nagyobb karbantartási feladatok elvégzésére folyamatosan került sor. ( Kerítésjavítás, csőtörések 

javítása; udvargondozás, virágültetés.) 

 

A tanév 1. felében az alábbi eszközök beszerzésekre került sor: 

 

Tatabányai Tankerület támogatásával: 

 

Eszközök Érték 

Jutalomkönyvek 96000 Ft 

Szakmai anyagok a tanításához, fejlesztéshez 1. (Fizika) 180300 Ft 

Szakmai anyagok a tanításához, fejlesztéshez 2. (Informatika) 190000 Ft 

Szakmai anyagok a tanításához, fejlesztéshez 2. (Kémia) 19546 Ft 

Szakmai anyagok a tanításához, fejlesztéshez 2. (Angol nyelv) 27240 Ft 

Informatikai eszközök beszerzése (pl. szünetmentes 

tápegységek; külső meghajtó) és karbantartása, javítása. 

266760 Ft 

Szakmai anyagok a tanításához, fejlesztéshez 1. (Biológia) 86000 Ft 

Takarítószerek, eszközök (Bana és Bábolna) 

Fűnyíró 

470835 Ft 

Sporteszközök Bábolna 

Sporteszközök Bana 

Kézilabda kapu 

18110Ft 

49845 Ft 

439165 Ft 

Iskolabútorok (Bana és Bábolna) 1200000 Ft 

Bana, Jókai Mór utca 36. szám alatt a tornaszoba kialakítása. 300000 Ft 

Pályázatokból- Egyéb támogatói forrásból  

„A szivacskézilabdázás oktatásmódszertani alapjai az iskolai 

képzésben” program keretében. 

50000 Ft 

„EFOP 3.2.4-16-2016-00001 pályázat- Digitális kompetencia 

fejlesztése” pályázat: 

- hálózatfejlesztés, bővítés 

 

n. a 

Folyamatban lévő projekt 

 

 

2.3. Kockázati tényezők a tanévben (opcionális) 

 

Kockázatok 
Infrastruktúrához (tárgyi erőforráshoz) 

köthető 
Humánerőforráshoz köthető 

Jelentős magas 
bekövetkezési 
valószínűségű 

1. Banai telephely tornaszoba hiánya. 

1. logopédus hiány 
2. informatika, matematika 
szakos szaktanár hiánya  
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2. Székhely és telephelyek érintésvédelmi 
ellenőrzése, ehhez kapcsolódó 
karbantartások, felújítások elvégzése. 
3. Székhely-Kézilabda pálya kapui 
balesetveszélyesek, rozsdásodásuk 
nagyfokú-csere szükséges. 
4.Banai telephely informatika termének, 
villanyvezetékének teljes körű cseréje. 
5.Tisztító meszelés szükséges a székhely épület 
egészében, a hatalmas belmagasságú 
közösségi terekben is. 
6. Bábolna székhely legfelső emeleti 
vizesblokkok felújítása. 
7. Informatikai eszközök folyamatos 
korszerűsítése szükséges. 
Interaktív táblák, projektorok beszerzése 
szüksége.(Jelenleg csak 10 tábla van.) 
8. Tetőszerkezet, csatornahálózat 
karbantartásra szorul. 
9. Futópálya balesetveszélyes, felújításra szorul. 
 

3. angol-tanító szakos pedagógus 
hiánya 
4. takarítói státuszaink az 
alacsony bér és a nagy 
feladatellátási terület miatt 
gyakran betöltetlenek 

Mérsékelt, 
alacsony 

bekövetkezési 
valószínűségű 

1.Nincs saját tulajdonú tornatermünk, lány és fiú 
technika és rajz szaktantermünk. 
2. Számítógépek, számítástechnikai eszközök 
felújítása.  
3. Nyomtatók, irodai gépek folyamatos 
karbantartása. 

 

 
Szöveges helyzetértékelés a tervezés szempontjából releváns konklúziókkal. 

 Banai feladatellátási hely, Jókai Mór utca 31. szám alatti tornaszoba régi iskolai 
épületének műszaki állagfelújítása nem halasztható tovább. 

 Befejeződött a Bana, Jókai Mór utca 36. szám alatt a tornaszoba kialakítása. 

 Érintésvédelem: 2020.április 27-én megkezdődött a Bábolnai székhely intézmény és a Banai 
feladatellátási hely elektromos vezetékeinek érintésvédelmi vizsgálata. A jegyzőkönyvek 
elkészülte után, a fenntartó felé jelezni fogjuk a szükséges beavatkozásokat, javításokat az 
IGB-k benyújtásával. A karbantartás ezután kezdődhet el.  

 Székhely intézményben a kézilabda pályára az új kapuk beszerzése megtörtént, a 
beépítésükhöz az IGB-t beadtuk, a fenntartói engedélyre várunk. A régi kapuk 
balesetveszélyesek, rozsdásodásuk nagyfokú-cseréjük szükséges volt. 

 Az elektronikus napló napi szintű használatához, interaktív eszközzel segített foglalkozások 
megtartásához, a folyamatosan bővülő ügyintézési feladatok ellátásához, a pedagógusok 
számára elérhető számítógéppark (tanári laptopok) üzemeltetéséhez elengedhetetlenül 
szükséges a hálózati eszközök felülvizsgálata, modernizációja, folyamatos karbantartása. 

 Az interaktív táblák pályázati fenntartási ideje lejárt. Az eszközöknél egyre több a 
meghibásodás, a cserélendő alkatrész. A projektorokhoz nincs csereizzó. 

 Az épület tantermeinek és közösségi területeinek teljes felületű tisztító meszelése alapvető 
higiéniai igény, a munka elvégzése időszerűvé vált. 

 Tetőszerkezet, csatornahálózat karbantartásra szorul. A feladat csak állványozással, 
szakemberek megbízásával lehetséges. Az IGB-t a fenntartó felé idén is benyújtottuk. 

 Két alkalommal volt beázásunk a könyvtárban, az alsós tanári szoba vízvezetékrendszerének 
hibája miatt.  



11 

3. TANULÓI LÉTSZÁMADATOK (2020.június.08.) 
 

3.1. Tanulói létszámok osztályonként 

 
Bábolnai székhely:  

 Osztályfőnök, osztálytanító létszám [fő] fiú [fő] lány [fő] 

1. a Pillérné Fekete Andrea 23 15 8 

1. b Bors Erika 20 11 9 

2. a Görözdiné Major Gyöngyi 17 9 8 

2. b 
iskolaotthon 

Slániczné Schmidt Irén 
Czinderné Francsics Judit 

15 11 4 

3. a Vasné Hun Judit 17 9 8 

3. b Patakiné Veres Gabriella 16 7 9 

4. a Kántor Katalin 16 12  4 

4. b Simonné Farkas Beáta 16 8  8 

Összesen  140 82 58 

 

 Osztályfőnök létszám [fő] fiú [fő] Lány fő] 

5. a Veres Zoltán 18 10 8 

5. b Győri Andrea 20 (19+1) 8 12 (11+1)  

6. a Veresné Szkocsek Mária 22 12 10 

6. b Horváth Ramóna 22 11 11  

7. a Ágostonné Dobrosi Ildikó 19 12 7 

7. b Kelemen Katalin 21 10 11 

8. a Tóth Zoltánné 23 9 14 

8. b Szabacsiné Szőke Edit 16  6 10 

Összesen  161 78 83 

 

 
Banai telephely:  

 Osztályfőnök létszám fiú lány 

1-2 osztály Vincze Attiláné 5+9=14 
(13+1) 

3+1=4 2+8=10 
(9+1) 

3-4 osztály Stankovicsné Szabó Zsuzsanna 1+4=5 0+3=3 1+1=2 

Összesen  19 7 12 

 

Alsó tagozatos tanulók létszáma:  160 fő 
140 fő (székhely) + 20 fő (telephely) 

Felső tagozatos tanulók létszáma: 160 fő   

Összesen: 301 fő (székhely) + 19 fő (telephely) = 320  fő; Ebből: Tanulói jogviszonyt szüneteltető 
tanulók: 2 fő2   
 
A második félévben: 

Távozott 1 fő: Banai feladatellátási helyről, költözés miatt. 

Érkezett 1 fő-Bábolna székhelyintézménybe. 

  

 

 

 

                                                 
2 7.a és Bana1-2.(Kréta-technikai osztály) 



12 

 

 

 

3.2 Egyéb tanulói statisztikák 

 

Bejárók száma: 86 fő           

Honnan: Ács, Bana, Bőny, Bőny-Szőlőhegy, Tárkány, Tárkány- Alsóvasdinnye, Szákszend, 

Nagyigmánd, Tata, Komárom 

Nem körzetes tanulók száma: 22 fő 

Tanulószobás létszám: 19 fő  

Napközis létszám: Összesen:107 

             Bábolna: 91 fő (iskolaotthonos nélkül) 

 Bana:16 fő 

Iskolaotthonos létszám: 15 fő 

Lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók száma: 19 fő (januári adatszolgáltatás adata) 

Az SNI tanulók száma: 8 fő (ebből a Banai telephelyen 2 fő), arányuk: 2,5 % 

Beilleszkedési, tanulási és magatartási nehézséggel küzdő (BTMN) tanulók száma: 54 fő (+1fő 

külföld); 51 fő Bábolnán, 3 (+1 külföld) fő a Banai telephelyen] 

RGYT-ben részesülő tanulók száma 
Bábolna: 8 fő; Bana: 2 fő 

Hátrányos helyzetű tanulók száma (önkormányzati adatok alapján) 
Bábolna:2 fő; Bana: - fő      

Halmozottan hátrányos helyzetű tanulók száma (önkormányzati adatok alapján) 
Bábolna: 1 fő; Bana:- 

 

Veszélyeztetett tanulók száma: 8 fő   

                                                      Bábolna:6 fő; Bana:2 fő 

Veszélyeztetett tanulók: 8 fő 

 
Bábolna székhely: 

 
Bana feladatellátási hely: 

1. b 1 fő 1/NA 1 fő 

2. b 1 fő 3/NA 1 fő 

3. b 1 fő   

5. a 1 fő   

7. a 1 fő   

8. a 1 fő   

Összesen 6 fő Összesen 2 fő 

    

Összesen 8 fő 

 

Tanulói jogviszonyt szüneteltető tanulók: 2 fő 

Bábolnai feladatellátási hely: 1 fő 

Érintett tanulók száma: 1 fő- külföldön tartózkodik 
Bejelentés időpontja: 2017.10.02. 
Oktatási azonosító: 72669871088 
 

Banai feladatellátási hely: 1 fő 

Érintett tanulók száma: 1 fő- külföldön tartózkodik 
Bejelentés időpontja: 2016.április 14. (Beiratkozáskor) 
Oktatási azonosító: 72771358991 
 

Egyéni munkarendű tanuló: 1 fő (Bábolna; tartós betegség) 
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Ingyenes tankönyvre jogosultak száma és aránya: 320 fő. (100%). 
 A Kormány 1265/2017. (V. 29.) határozata alapján az általános iskola valamennyi évfolyamán ingyenes 
a tankönyvellátás. 2018.szeptember 1-től minden tanulónk ingyen tankönyvre jogosult. 
 
Étkezés: 
Bábolna 

Étkezők száma: 166 fő (arányuk: 51,8%), ebből az ingyenesen étkezők száma: 6; aránya 1,87 % 

50 %- os kedvezményben részesülők száma: 54 fő és aránya, 18,7 %.  
Teljes árat fizetők száma:106 fő és aránya 33,12 %.  
 
Bana 

Étkezők száma: 16 fő (arányuk: 80 %), ebből az ingyenesen étkezők száma: 3; aránya 15 % 

50 %- os kedvezményben részesülők száma: 5 fő és aránya, 25 %.  
Teljes árat fizetők száma:8 fő és aránya 40 %.  
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II. PEDAGÓGIAI MUNKA 
 

1.1. A fenntartó által megfogalmazott fő feladatok  

A fenntartó – összhangban az oktatáspolitikai célkitűzésekkel és az irányadó jogszabályokban a 

nevelésre-oktatatásra vonatkozó, annak szellemiségét megfogalmazó normákkal, valamint az iskola 

pedagógiai programjában lefektetett elvekkel és más, az intézmény működését meghatározó 

előírásokkal – a 2019/2020-as tanév kiemelt feladataként a következőket jelölte meg: 

 a gyermekek, fiatalok harmonikus lelki, testi és értelmi fejlődésének segítését, készségeik, 

képességeik, ismereteik, jártasságaik, érzelmi és akarati tulajdonságaik, műveltségük 

életkori sajátosságaiknak megfelelő, tudatos fejlesztésével 

 erkölcsös, önálló életvitelre és céljaik elérésére, a magánérdeket a köz érdekeivel 

összeegyeztetni képes embereket, felelős állampolgárok nevelését  

 a nevelés-oktatás eszközeivel a társadalmi leszakadás megakadályozását, 

  a hátrányok csökkentését, kiegyenlítését, a tehetséggondozást,  

 a felkészítést a középfokú iskolai továbbtanulásra. 

 a tanulók sokoldalú alapképzésének biztosítását, hangsúlyozottan figyelemmel az esély-

egyenlőségre 

 lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók számának csökkentése, egyénre szabott 

fejlesztésük, társadalmi leszakadásuk megakadályozása 

 

A tanév kiemelt feladata megvalósításának érdekében a tantárgyak és az egyéb foglalkozások 

tematikájában e terület kiemelt hangsúllyal szerepel idén is, támaszkodva az elmúlt tanévek e téren 

szerzett tapasztalataira.  

Célunk, hogy e kiemelt cél jelenjen meg: 

 innovatív módszerekre épülő, élményszerű tanórák tervezésekor, megtartásakor  

 versenyeken való részvétel, és tehetséggondozó foglalkozások alkalmával  

 a tehetséggondozásban, a rászoruló gyerekek fejlesztéskor, felzárkóztatáskor, a tanítási 

órákon, a speciális foglalkozásokon valamint a szabadidős tevékenységben is. 

     

1.2. Az intézmény pedagógiai programja alapján kitűzött célok, feladatok 

Intézményünk a Pedagógiai programját felülvizsgálta, átdolgozta és 2017. 08. 23. napján 
fogadta el. A pedagógia programunk főbb sajátosságai és az abból fakadó feladatok: 
 
A 2019/20-as tanévben is a kiemelt nevelési feladataink a következők voltak: 

- alapvető magatartási normák kialakítása, betartatása (tolerancia, egymás tisztelete 

megbecsülése, türelem, szeretet, elfogadás, őszinteség, önfegyelem, kitartás, pontosság), 

- a fegyelem javítása, 

- 8. osztályosok pályaválasztásának, iskolaválasztásának segítése, 

- az iskola értékeinek megóvása, megbecsülése (váltócipő használata kötelező, károkozásért 

felelősség vállalása), 

- takarékoskodás minden területen, 

- az intézményi átszervezés következtében folyamatos és kiemelt feladatunk a Banáról érkező 

felsős tanulók beilleszkedésének segítése.  

További nevelési feladataink:  

- egészséges életmódra nevelés, 

- az alkohol, a drog és a dohányzás ártalmaira való figyelemfelhívás (prevenció), 

- környezeti nevelés – a természet tisztelete, védelme, környezetünk megóvása, 

- baleset-megelőzés: munkaeszközök és játékok rendeltetésszerű használatára való nevelés, 

valamint a biztonságos gyalogos- és kerékpáros közlekedésre nevelés, 

- hagyományápolás, 

- esztétikai, művészeti értékek, az egyetemes és nemzeti kultúra tisztelete, 

- olvasóvá nevelés (könyvtári foglalkozások). 
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Banai munkaközösség: 

 alkalmazkodás a székhely intézmény pedagógiai célkitűzésekhez, hagyományaihoz; 

 a volt Banai Jókai Mór Általános Iskola hagyományainak továbbvitele-tartalmas programok 
biztosítása a tanulók számára; 

 aktív részvétel a község életében. 
Kiemelt oktatási feladataink voltak a 2019/20-as tanévben: 

- alapkészségek fejlesztése, 

- kulcskompetencia-területek fejlesztése (anyanyelvi, idegen nyelvi, matematikai, digitális,     

természettudományos, szociális-és állampolgári, esztétikai-és művészeti kompetenciák), 

- tanulók képessé tétele csoportmunkában való tevékenykedésre, önálló ismeretszerzésre, 

- tehetséggondozás, az iskola jó hírének erősítése, 

- tanulási nehézségekkel küzdő tanulók felzárkóztatása, 

- gyermekeink szociokulturális környezetéből, vagy más okból eredő hátrányainak csökkentése. 

- A kerettanterv és a NAT 2012 alkalmazása minden évfolyamon. 

- 2020.03.16-tól a digitális munkarendre történő átállás 

Iskolánk a törvényi előírásoknak és intézményi arculatának megfelelően megszervezte: 

- a kötelezően előírt, felmenő rendszerben bevezetett kötelező tanórákat és foglalkozásokat;  

- a tanulók heti kötelező óraszáma és az osztályok engedélyezett heti időkeret különbözete terhére 

a tehetség kibontakoztatására, a hátrányos helyzetű tanulók felzárkóztatására, differenciált 

fejlesztésére, valamint a mindennapos testedzés biztosítására irányuló egyéb foglalkozásokat; 

- az Nkt. 27.§. (5) bek. értelmében az osztály számára engedélyezett heti időkereten felül 

tehetséggondozásra és felzárkóztatásra, az idegen nyelv oktatására, illetve készség- és 

képességfejlesztésre a foglalkozásokat.  

- 2020.03.16-tól, a digitális munkarend bevezetését és fenntartását 

Ezek a következők: 

1. Mindennapos testnevelés: valamennyi évfolyamon 5 órában tartottunk testnevelést, melyből 

legfeljebb 2 óra kiváltható volt iskolai sportkörben való sportolással vagy sportegyesületi tagsággal, 

szervezett edzéssel. 

2. Kerettantervben tervezett úszásoktatás is megvalósult: a 3. 4. 5. és 6. évfolyamokon. 

3. Erkölcs hit és erkölcstan oktatása megvalósult: heti 1 órában, valamennyi évfolyamon.  

(Szülők választása alapján, előző tanév végi írásbeli nyilatkozatok alapján). A két tantárgy egyikének 

tanulása kötelező volt. 

4. Idegen nyelv (angol és német) tehetséggondozás: a 3. évfolyamon heti 3 órát, a 4. évfolyamon 

heti 1 órát, a felső tagozaton minden évfolyamon heti 2 órát biztosítottunk a tanulócsoportok számára, 

az engedélyezett heti időkereten felül tehetséggondozásra (fakultatív foglalkozásra). 

5. Iskolaotthonos osztály: 2.b. Ez a tanulásszervezési forma lehetővé tette mind a felzárkóztatás, mind 

a tehetséggondozás sajátos tevékenységeit, így támogatva a képességfejlesztés hatékony pedagógiai 

eljárásait. A kötelező tanórákon túli foglalkozások teret adtak a művészeti nevelésnek, a testmozgásnak 

vagy más, az iskola arculatához illő szakköri és egyéb foglalkozásoknak, illetve az önálló tanulásnak.  

6. Az egész napos iskolai oktatás keretében az általános iskola valamennyi évfolyamán a kötelező 

tanítási órákon túl egyéb foglalkozásokat (szakköröket, sport, napközis ill. tanulószobai foglalkozásokat) 

szerveztünk 16 óráig tanulóink számára. Ez alóli felmentést kérhetett a szülő  gyermeke számára. 

7. Az 5. évfolyamon minden tanuló számára heti 1 órában, tehetségfejlesztés keretében komplex 

művészeti foglalkozást (drámapedagógiai foglalkozást) biztosítottunk.  

8. Nevelőtestületünk fontosnak tartja településünk megismertetését (Bábolna történetisége, évtizedekre 

visszanyúló értékei) tanítványainkkal. Folytattuk Bábolna helytörténeti tárgyként történő tanítását, 

beillesztve az adott évfolyam (1-8.) tantárgyi rendszerébe. 

9. A szakkörökön kívül a 7-8. évfolyamon középiskolai felvételi előkészítőt szerveztünk magyarból és 

matematikából. Így biztosítottuk a tehetséges tanulók felkészítését és eredményes szerepeltetését 

versenyeken, és tanulóink segítséget kapnak a felvételire való felkészüléshez. 
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10. Tanulóinkat a felzárkózásban egyénre szabott képességfejlesztéssel segítettük. A különleges 

gondozásra jogosult tanulókkal öt munkatársunk (2 gyógypedagógus, 3 fejlesztőpedagógus) 

foglalkozott. 

11. A 2020. március 13-án este bejelentett rendkívüli kormányzati intézkedések alapján a 

koronavírus terjedésének lassítása érdekében március 16-tól a tanulók nem látogathatták az 

intézményt. Tanulóink számára távoktatási formában biztosítottuk a tanulás és a tanulmányi 

követelmények elsajátításának lehetőségét. (e-Kréta és Google Classrooms felületeken). 2020.06.02-

tól a tanítási év végéig, azaz június 15. napjáig a digitális munkarend mellett oktatási célú , felügyeletet 

biztosítottunk, kiscsoportos konzultációt és  egyéni felkészítést. Célja az elmúlt hónapokban tanultak 

rendszerezése, megerősítése, az érintett tanulók felzárkóztatása, korrepetálása volt. 

 

 

  

1.3. Az előző tanév tapasztalataiból adódó nevelési, oktatási célok, feladatok 

 

a) Az országos mérésből adódó elvégzett feladatok 

A mérés a diákok matematikai eszköztudásának és szövegértési képességének felmérésére terjed ki.  
Iskolánkban a 6. és a 8. évfolyamosok vesznek részt a mérésben. 
 

Az OH „A kiemelkedő teljesítményű iskolák, évfolyam és mérési terület bontásában 2019” című 

jelentésében intézményünket a „fejlesztés matematika 8. évfolyam” területen, a kiemelkedő 

teljesítményűintézmények közé sorolta. 

 

Mérési 
terület 

Évf.   Átlageredmény (megbízhatósági tartomány) 

20193 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 
Matematika 6. 1436 

(1390;1477) 
1504 
(1456;1550) 

1504 
(1461;1549) 

1441 
(1351;1528) 

1422 
(1373;1478) 

1484 
(1438;1535) 

1499 
(1456;1537) 

1476 

(1439;1523) 

 8. 1708 
(1653;1761) 

1557 
(1467;1673) 

1524 
(1458;1578) 

1476 
(1439;1523) 

1615 
(1543;1685 

1601 
(1542;1663)  
 

1509 
(1460;1570) 

1529 

(1474;1583) 

Szövegértés 6. 1482 
(1443;1525) 

1588 
(1531;1631) 

1574 
(1520;1624) 

1418 
(1300;1502) 

1478 
(1418;1555) 

1511 
(1457;1577) 

1547 
(1483;1599 

1491 

(1449;1548) 

 8. 1710 
(1643;1744) 

1583 
(1495;1669) 

1556 
(1506;1607) 

1538 
(1509;1581) 

1600 
(1536;1665) 

1586 
(1526;1649) 

1482 
(1432;1547) 

1536 

(1477;1597) 

 A 2019. évi eredmény az országos eredménynél vagy adott év eredményénél szignifikánsan magasabb 

 A telephely 2019. évi eredménye nem különbözik szignifikánsan az adott év országoseredményétől vagy adott év 
eredményétől. 
 A 2018. évi eredmény az az országos eredménynél vagy adott év eredményénél szignifikánsan gyengébb. 

 
Iskolánk az emberi erőforrások minisztere 12/2016. (VI.27.) EMMI rendelet alapján az Országos 
kompetenciamérést az Oktatási Hivatallal közösen szervezi meg miden tanévben. 

 Iskolánk 2019. évi matematika 6. évfolyam eredménye szignifikánsan alacsonyabb az 

országos értéknél és a 2018-as értéknél, de nem tér el szignifikánsan a korábbi évek 

eredményétől. 

 Iskolánk 2019. évi matematika- 8. évfolyam eredménye szignifikánsan magasabb 

az országos értéknél és a korábbi évek eredményeinél.  

 Iskolánk 2019. évi szövegértés- 6. évfolyam eredménye nem különbözik szignifikánsan az 
országos értéktől, a 2018. évi eredményhez képest gyengébb. 

 Iskolánk 2019. évi szövegértés- 8. évfolyam eredménye szignifikánsan magasabb az 

országos értéknél és a korábbi évek eredményénél. 

Intézményünk nagy hangsúlyt fektetett idén is az Országos kompetenciamérés során nyújtott 

teljesítmény javítására. 

                                                 
3 A 2019-es oszlop jelei (emotikonjai) az országos értékhez való eltérést mutatják. A többi a 2019-es mérési 
eredmény viszonyát a korábbi évek eredményeihez. 
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Elérendő cél volt:  

 felkészülés a 2020/2021-es tanévtől bevezetésre kerülő természettudományos mérésre 

 a mérések során nyújtott teljesítmény megtartása, javítása, a konfidencia-intervallumon belüli 

(megbízhatósági intervallumon belüli) eredmény emelése. 

Beavatkozások: 

 Kapcsolatfelvétel olyan intézményekkel, akik pilot módon már vettek részt természettudományi 

kompetenciamérésben- tapasztalataik beépítése a felkészülésbe. 

 A pedagógusok folyamatos tájékoztatása a PISA mérés hátteréről, „a PISA mérés tartalma és 

módszertana” valamint a „PISA mérés és az OKM összefüggéseiről” című szakanyag 

segítségével. 

 A kompetenciamérésekkel kapcsolatos kutatási eredmények nyomon követése, tájékoztatás. 

 OKM mérés telephelyi eredményességének elemzése, az eredmény feladattípusonkénti 

elemzése, hibatípusok és hibaszázalékok megállapítása 

Innovatív pedagógiai módszerek adaptálása alkalmazása a kompetenciák fejlesztésére 

 KAP, DFHT, adaptivitás, differenciálás, 

 szövegértés, értő olvasás fejlesztése (pl. tartalom felidézése saját szavakkal), 

 tanult ismeretek gyakorlati alkalmazása, 

 matematikai és szövegértési kompetencia fejlesztésének kiterjesztése lehetőség szerint 

minden tanórára, foglalkozásra, 

 korábbi évek feladatainak megoldása (ementor.hu; oktatas.hu). 

Egyéni fejlesztések, csoportos foglakozások a kompetenciaalapú feladatsorok megoldására: 

 délutáni foglalkozások gyakorlásra szánt időkeretének bővítése, 

 problémamegoldó, modellalkotó illetve hasonló jellegű tevékenységek, játékok beépítése az 

iskolai foglalkozások rendjébe, 

 megoldási stratégiák tanítása a tanulókkal, 

 szakmai megbeszélések, a foglalkozások eredményeinek elemzése. 

 Az Országos Kompetenciamérés megszervezése, lebonyolítása a törvényi előírásoknak 

megfelelően történik minden tanévben. 

Az országos mérések-értékelések a 209/2020.tanévben elmaradtak.4 A 2019/2020. tanévi idegen 

nyelvi mérése elmaradt. A 2019/2020. tanévi NETFIT mérési időszaka a határozat hatálybalépésének 

időpontjában (2020.03.19) lezárult, és a már elvégzett mérések eredményei rögzítésre kerültek a 

NETFIT informatikai rendszerben. 

Az idei tanév során az utógondozás kidolgozása: 

 eredmények elemzése, 

 eredmények publikálása az iskola honlapján, szülői értekezleteken, matematika és magyar 

órákon, osztályfőnöki órákon. 

 A fenntartó tájékoztatása a megtett intézkedésekről és az eredményekről. 

b) Az innovatív tanítási-tanulási módszerek alkalmazása terén, feladatunk volt: 

 Jó módszerek megosztása, tanórák látogatása, bemutató órák szervezése, szakmai 

munkaközösségi megbeszélések szervezése, ötletbörze fejlesztőpedagógusok 

bevonásával. 

 Kooperatív tanulási technikák alkalmazása. 

 Digitális kompetenciák fejlesztése, interaktív tanulást segítő eszközök alkalmazása. 

 

                                                 
4 Az emberi erőforrások minisztere 5/2020. (III. 19.) EMMI határozata a 2019/2020. tanév egyes feladatainak 

változásáról. 
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c) Differenciálás – esélyegyenlőség biztosítása által felvetett kérdésekből adódó feladatunk 

volt: 

          Hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű tanulók: 

 lemorzsolódásuk csökkentése, motivációjuk, tanulmányi eredményük javítása, 

pályaválasztásuk segítése (pályaválasztási tanácsadás), továbbtanulási arányuk 

növelése, 

 a tanórán kívüli programjainkon a részvétel akadályát elhárítjuk. 

            SNI tanulók: ellátásuk biztosítása, szakértői bizottság vizsgálata alapján. 

            BTMN tanulók:  

- Folyamatos gondozás, prevenciós munka. 

- A magatartási gondok megfelelő, személyre szabott, és türelmes kezelése minden pedagógus 

feladata volt.  

A szakszolgálat biztosította a gyógytestnevelést, a logopédiai ellátást az arra rászoruló 

gyermekek számára. 

Az alapító okiratban deklarált, integrált neveléshez, oktatáshoz szükséges tárgyi, személyi, 

pedagógiai feltételeket biztosítottuk (gyógypedagógus, habilitációs és rehabilitációs órák egyéni 

fejlesztésre a 32/2012. EMMI rendelet szerint). 

 A lemorzsolódás kockázatában érintett tanulók: mentorálást, felzárkóztató foglalkozásokat 

biztosítottunk számukra. 

Célunk volt, a tanulók egyéni képességeinek hatékonyabb kibontakoztatása. 

d) Alsó-felső tagozatváltás elvégzett feladatai 

 bemutató órákat szerveztünk 4. és 5. évfolyamon-szakmai tapasztalatcsere 

e) Elsős tanulók szocializálása 

 A járványügyi helyzet miatt idén nem tudtunk reszt venni az óvodai nyílt napon, az óvodai 

foglalkozásokat nem tudtuk látogatni, 

 A Hívogató első eseménye lezajlott, de az óvodások látogatása az iskolában 

                   elmaradt a székhely intézményben, 

 beilleszkedés segítése- a gyermek szükségleteire figyelő iskolai szokásrend kialakítása, 

 gondos taneszközválasztás, odafigyelés a terhelésre, 

 biztonságos, elfogadó légkör, esztétikus és motiváló tanulási környezet kialakítása, 

 tanítóhoz kötődés támogatása, 

 fokozatos terhelés, egyéni képességekhez igazodó differenciálás, 

 élménypedagógiára törekvés, életkorhoz igazodó követelménytámasztás és 

tanulástervezés, 

 folyamatos ellenőrzés, diagnosztikus, fejlesztő értékelés, önértékelés fejlesztése, 

 segítségnyújtás, fejlesztés, felzárkóztatás, hátrányok kompenzálása, 

 partneri kapcsolat kialakítása a szülőkkel. 

f) Intézményi önértékelésből adódó teendők voltak: 

 Az éves terv rögzítése. 

 A tervekben kijelölt önértékelések elvégzése. 

 Az informatikai rendszer működtetése. 

 Az összegző értékelés és fejlesztési terv elkészítése. 

Intézkedési tervben rögzített feladatokat5 2020.március 19-ig időarányosan elvégeztük. 

Március 19-én felfüggesztésre került több kolléga önértékelési folyamata. 

g) Iskola tanulói morálja – erkölcsi nevelés 

 A tanórák, tanórán kívüli foglalkozások és az iskolán kívüli foglalkozások (tanulmányi 

kirándulás, erdei iskola, színházlátogatás, ünnepek…) egyaránt fontos színterei voltak az 

erkölcsi nevelésnek. 

                                                 
55 Intézményi intézkedési terv dokumentumban részletezve. 
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 Feladatunk volt az alapvető erkölcsi értékek megismertetése, tudatosítása és 

meggyőződéssé alakítása tanulóink körében. 

  Az elfogadó, befogadó, biztonságot nyújtó iskolai légkör megteremtésére nagy hangsúlyt 

fektettünk. 

 Reális énkép, reális értékítélet kialakítására törekedtünk. 

 A közös értékek ismerete és elfogadtatása fontos célunk volt. 

     h) Lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók számának csökkentése érdekében elvégzett 
feladatok: 

 lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók folyamatos nyomon követese; 

 statisztikai adatszolgáltatás; 

 prevenciós beavatkozások (felzárkóztatás, családdal együttműködés, külsős szakemberek 

bevonása, pályaorientáció segítése…); 

 együttműködés társintézményekkel (Győri POK, Gyermekjóléti Központ, Pályaválasztási 

szaktanácsadó); 

 pedagógus továbbképzéseken, előadásokon részvétel. 

A fent bemutatott célok mellett a következő célok váltak még hangsúlyosabbá:    

 Tanulási eredmények javítása. A tanulók felelősségtudatának  erősítése.  A tanulási 

motiváció erősítése . A gondolkodás képességének fejlesztése minden tanórán 

fejlesztendő terület.  

 A tanulók egyéni képességeinek hatékonyabb kibontakoztatása. 

 Otthoni felkészülés szabályainak tudatosítása, felelősségtudat erősítése.   

 Énkép, jövőkép és tanulási célok kapcsolatának tudatosítása. Középiskolai felvételi 

előkészítő foglalkozások biztosítása a sikeres pályaválasztás segítésére. 

 Differenciáló, tehetséggondozó foglakozások további biztosítása. Tudatos felkészülés a 

tanítási órákra, differenciálás, egyéni fejlesztés tervezése. A mérések eredményeiből 

tapasztalatok levonása, fejlesztési tervek készítése. 

 Az egyéni képességek tükrében, minden tanulónál kimutatható, mérhető fejlődés elérése.  

(EDIA bevezetése-5.évfolyamon- A járványügyi helyzet miatt nem került rá sor  ).  

   Ön- társértékelő technikák megismerése, alkalmazása tanórákon Fejlesztő, támogató  

pedagógiai értékelés .  

 Viselkedési kultúra javítása, problémamegoldás, tolerancia készség fejlesztése, 

beszélgetésekkel,  közösségi programokkal. Még szorosabb együttműködés a családokkal 

(tájékoztatás, fogadó óra, közös programok).  

 Szakkörökre, foglakozásokra jelentkezés esetén felelősségvállalás erősítése.  

Kötelességtudat, felelősségvállalás fejlesztése. Versenyeken való részvétel erősítése. , 

felelősségtudat fejlesztése.   

 Kompetenciák differenciált, folyamatos fejlesztése, tapasztalati ismeretek bővítése.                                                                                                                                                                                                                             

Tanulók számára tartalmas délutáni programlehetőségek és DÖK programok tervezése. 

Tanulók aktívabb bevonása az órai munkába, közösségi életbe. Az intézményi honlap 

fejlesztésével, megismerhetővé. átláthatóvá tenni eredményeinket .                                                                        

                 

 

 Kiemelt vezetői feladatok voltak a tanév során:  

 Intézményi önértékelés tervezése , koordinálása, támogatása . 

 Intézményi és intézményvezetői tanfelügyelet koordinálása, támogatása. 

 A szakmai munkaközösségek munkájának összehangolása, szakmai együttműködések 

tartalmasabbá tétele. Intézményi tudásmegosztás csatornáinak fejlesztése, szorgalmazása 

( belső közösségi oldal segítségével, tantestületi értekezleteken, munkaközösségi 

értekezleteken, munkaközösségeken belül...stb.). 

 Személyi állomány biztosítása. 

 Digitális munkarend bevezetése 2020.március 19-től kezdődően.  

 A 2019-es tanfelügyeleti intézkedési tervben rögzített feladatok megvalósítása. 
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2. Az esélyegyenlőség biztosítása 

 
2.1. Az esélyegyenlőség megvalósulása 

 
Az esélyegyenlőség megvalósulását szolgáló legfőbb pedagógiai feladat a tanulók eltérő egyéni 

képességeinek, adottságainak figyelembevételével annak biztosítása, hogy jelentős hátrányok nélkül, 

egyenlő lehetőséget biztosító ismeretekkel, kompetenciákkal rendelkezzenek a társadalomba való 

sikeres beilleszkedéshez. 

Ennek érdekében közvetlen feladatként határoztuk meg iskolánkban a következőket: 

 az adottságok felismerése, a hátrányos helyzet feltárása, annak szakszerű kezelése  

Eszközei voltak: családlátogatás, szülői értekezletek, fogadóórák 

 képességek és kulcskompetenciák fejlesztése  

Eszközei voltak:  

 innovatív, kooperatív tanulási módszerek,  

 kompetencia alapú taneszközök alkalmazása 

 felvételi előkészítő, tehetséggondozó és felzárkóztató foglalkozások 

megszervezése 

 egész napos iskola megszervezése 

 tanórákon, napközis foglalkozásokon, tanulószobai foglalkozásokon 

tanulásmódszertani ismeretek fejlesztése (Szokásrendszerek, tanulási 

technikák kialakítása, fejlesztése) 

 a tehetséges tanulók támogatása  

Eszközei voltak: 

 egyéni és csoportos tehetségfejlesztő foglalkozásokkal segítettük az egyéni 

képességek kibontakoztatását 

 idegen nyelvi tehetségfejlesztő foglalkozásokat biztosítottunk a pedagógiai 

programban rögzítetteknek megfelelően 

 felvételi előkészítő foglalkozásokat szerveztünk matematika és magyar nyelv 

és irodalom tantárgyakból 

 tehetséggondozó foglalkozások szerveztünk: matematika, magyar nyelv és 

irodalom, angol és német nyelv, természetismeret tantárgyakból 

 sakk szakkör, helytörténeti szakkör szerveztünk 

 tánc és dráma foglalkozásokat tartottunk 

 a versenyek szervezése  

Eszközei voltak:  

 részvétel felmenő rendszerű és levelezős országos és kerületi tanulmányi 

versenyeken 

 részvétel sportversenyeken  

 a nemzetiségek kultúrájának megismertetésére helyezett kiemelt hangsúllyal a 

multikulturális tartalmak megismertetése 

 Eszközei voltak:  

 multikulturális tartalmak beépítése a hon és népismeret helyi tantervbe, tanórák 

ismeretanyagába;  

 néptánc oktatása. 

 a helyi sajátosságok, hagyományok, értékek megismertetése, a lokálpatriotizmus 

érzésének kialakítása a tanulókban 

Eszközei voltak:  
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 Bábolna helytörténeti ismeretek beépítése a helyi tantervbe, tanórák 

ismeretanyagába.   

 az önismeret, a reális pályaválasztás pedagógiai támogatása érdekében a 

személyiségfejlesztéssel kapcsolatos tevékenységek valamennyi tanórai és szabadidős 

foglalkozásba való beépülése 

 Eszközei voltak:  

Osztályfőnöki órák során, tanórákon, tanórán kívüli foglalkozásokon a személyiségfejlesztés 

kiemelt fontosságú volt: 

 önbizalom erősítése; 

  reális énkép, önismeret kialakításának támogatása;  

 szociális kompetenciák fejlesztése (elfogadás, befogadás, kooperáció, tolerancia, 

felelősségtudat). 

 

2.2. A tehetséggondozás, felzárkóztatás és a tanórákon kívüli tevékenységek megvalósulása a 

2019/2020-as tanévben:6 

 
Tevékenység megnevezése Résztvevő 

évfolyam 
Heti 
óraszám 

Felelős 

 
matematika felvételi előkészítő szakkör 
 

8. a 
8. b 

2 Győri Andrea 

matematika felzárkóztatás 8. 1 Győri Andrea 

magyar felvételi előkészítő szakkör 8. a 2 Veresné Szkocsek Mária 

magyar felvételi előkészítő szakkör 8. b 2 Veres Zoltán 

matematika felvételi előkészítő szakkör 
 

7.a 1 Győri Andrea 

matematika felvételi előkészítő szakkör 
 

7.b 1 Szarkáné Ágoston Orsolya 

magyar felvételi előkészítő szakkör 7.a 1 Szabacsiné Szőke Edit 

magyar felvételi előkészítő szakkör 7.b 1 Szabacsiné Szőke Edit 

angol-nyelv tehetséggondozás 7. 2 Kelemen Katalin 

angol-nyelv tehetséggondozás 6. 2 Kelemen Katalin 

angol-nyelv tehetséggondozás 5. 2 Kelemen Katalin 

angol-nyelv tehetséggondozás 3. 3 Kőrösligetiné Nagy Erzsébet 

angol-nyelv tehetséggondozás 8. 2 Ágostonné Dobrosi Ildikó 

angol-nyelv tehetséggondozás 4. 1 Ágostonné Dobrosi Ildikó 

német-nyelv tehetséggondozás 6.  2 Horváth Ramóna 

német-nyelv tehetséggondozás 7. 2 Horváth Ramóna 

német-nyelv tehetséggondozás 8. 2 Horváth Ramóna 

helytörténeti szakkör 
 

5.-8. 2 Veresné Szkocsek Mária 

természetbarát tehetségfejlesztő 
foglalkozás 

5.-7. 2 Lányi Szilvia 

sportkör 5.-8. 1 Csongrádi Péter 

sportkör 1.-4. 1 Kántor Katalin 

Banai telephely    

tehetségfejlesztő foglalkozás 1.a 1 Szakálné Vári Judit 

felzárkóztató foglalkozás 1.a 1 Szakálné Vári Judit 

felzárkóztató foglalkozás  1.a 1 Pillérné Fekete Andrea 

felzárkóztató foglalkozás 1. b 1 Tóth Krisztina 

felzárkóztató foglalkozás 2. b 1 Czinderné Francsics Judit 

felzárkóztató foglalkozás 3. b 1. Patakiné Rezsek Gabriella 

                                                 
6 Egyeztetésre került az egyetértési jogkör gyakorlóival minden foglalkozás. 
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felzárkóztató foglalkozás 3. a 1 Vasné hun Judit 

könyvbarát szakkör 1.-4. 1 Slániczné Schmidt Irén 

könyvtári óra 1.-8. 1 Slániczné Schmidt Irén 

felzárkóztató foglalkozás 1.-2.  Vincze Attiláné 

 
Tanórán kívüli egyéb foglalkozások: 

 Fakultatív hittanoktatás (katolikus, református, evangélikus, Hit gyülekezete) 

 Futball-foglalkozások (Bábolnai SE) 

 Tömegsport  

 Napközis és tanulószobai foglalkozások 

 Iskolaotthonos foglalkozások 

 

3. Rendezvények, programok 
 

3.1. Az iskolaközösség kiemelt rendezvényei  

 
A tanév legfontosabb eseményei a következők voltak: 

 

Méltóképpen megemlékeztünk nemzeti ünnepeinkről.  

 

sz. Esemény / téma Felelős Időpont 
Eredményességi 

mutató 

1. 
Az aradi vértanúk 

emléknapja 
(október 6.) 

Veresné Szkocsek Mária  
 

2019.október 7. 
hétfő 

Megemlékezés. 
Történelmi emlékek 
ápolásának, 
hagyományok 
őrzésének és a 
nemzeti öntudatnak a 
fejlesztése. 

 

2. 

Az 1956-os forradalom 
és szabadságharc  

ünnepe (október 23.) 

városi ünnepség  
 

2019. október 23 
szerda  

3. 

A kommunista és egyéb 
diktatúrák áldozatai 

emléknapja (február 25.) 

osztályszintű megemlékezés  
 

2020. február 25. 
(26.-hétfő)  

4. 

Az 1848-as forradalom 
és szabadságharc 

ünnepe (március 15.) 

Veresné Szkocsek Mária  2020.március 13. 
(péntek) 

5. 

A holokauszt áldozatai 
emléknapja (április 16.) 

osztályszintű megemlékezés-
digitális munkarend  
 

2020. április 16. 
(csütörtök)  

6. 

A Nemzeti 
Összetartozás Napja 

(június 4.) 

osztályszintű megemlékezés 
(online formában), 
(Rákóczi Szövetség 
rendezvényén való részvétel) 

2020. június 4. 
csütörtök 

 

Az iskola hagyományai ápolása érdekében meghonosított egyéb ünnepnapok 

Helyi hagyományokra és szokásokra épülő megtartott ünnepeink: 

sz. Esemény / téma Időpont Felelős Eredményességi 

mutató 

1. Tanévnyitó ünnepély 
2019.09.02 

 

intézményvezetés 
Görözdiné Major Gyöngyi 
 

Iskolai hagyományok, 
emlékek ápolása.  
 

2. Iskolai karácsonyi 
ünnepély 2019. 12. 20. 

intézményvezetés, 
Veresné Szkocsek Mária, 
Csomó Zsuzsa  
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sz. Esemény / téma Időpont Felelős Eredményességi 

mutató 

3. Ballagási ünnepély 
(szűk körben-8. 

évfolyam) 
2020. 06. 12.  

intézményvezetés Hagyományőrzés és 
a közösséghez 
tartozás érzésének 
megerősítése 4. 

Tanévzáró ünnepély 
elmarad.  

2020. 06.15 után, 
(bizonyítvány átadás a 
járványügyi helyzetnek 

megfelelően). 

intézményvezetés 

 

EGYÉB KIEMELT PROGRAMOK ESEMÉNYEK 

 

150 éves az iskolánk – programsorozatból megvalósult 
 

Program/esemény 
 

Időpont Felelős 

150 év- emlékfa ültetése 
 (Őszköszöntő-arborétum) 

2019.09.02 
 

intézményvezetés, alsós 
munkaközösség 

150 év- Karácsony 2019. 12. 
20. 

Veresné Szkocsek Mária 

150 éves az iskola-kiállítás szervezése- következő tanév 
első félévére elhalasztva a járványügyi helyzet miatt 

folyamatban intézményvezetés, 
munkaközösségvezetők, DÖK 

 

Az iskolai életet színesítették a jó hangulatú programok, rendezvények, kirándulások.  

 

AZ ISKOLAKÖZÖSSÉG TOVÁBBI TERVEZETT ÉS MEGVALÓSULT PROGRAMJAI, 

RENDEZVÉNYEI 

 

Program/esemény 
 

Időpont Felelős 

Őszköszöntő (alsó tagozat) 2020.09.27. alsós-munkaközösség 
 

Őszi teadélután felsősöknek 2020.10.16. Tóth Zoltánné, Ágostonné 
Dobrosi Ildikó, Horváth 
Ramóna 

Színházlátogatás szervezése (alsó tagozat) folyamatos Simonné Farkas Beáta 

Színházlátogatás szervezése Tatabányára (Jászai 
Mari Színház) 

folyamatos Veresné Szkocsek Mária 

Szlovákiai testvériskola, a Hidaskürti Általános 
Iskola és Óvoda gyermekeinek látogatása 

2019.12.05. intézményvezetés 
Bábolna város 
Önkormányzata, a 
bábolnai óvoda és a 
Bábolnai Nemzeti 
Ménesbirtok segítő 
közreműködésével. 

Mikulás-délután osztályonként; kicsik 
megajándékozása 

2019.12.06. osztályfőnökök 

Közös iskolai karácsony megszervezése 2019.12.20. intézményvezetés, alsós 
munkaközösség,  
Veresné Szkocsek Mária 

Karácsonyvárás tervezett programjai: 
Adventi cserebere a tanulók közt  
Adventi gyertyagyújtás  
Játszóház 
Karácsonyi kiállítás és ötlettár  

2019.12.  Horváth Ramóna                                                                                            
Ágostonné Dobrosi Ildikó 
DÖK segítő pedagógus 
- Lányi Szilvia, Ágostonné 
Dobrosi Ildikó 

Iskolai karácsonyi ünnepély 
2019.12.20. 

intézményvezetés, Veresné 
Szkocsek Mária,  
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Együtt szaval a nemzet – magyar kultúra napja 
(január) 

2020.01.22. Veresné Szkocsek Mária 

Magyarság háza- Arany János: Jóka ördöge, 
színházi előadás a Bábolnai Általános 
Iskolában 

2020.01.27. intézményvezetés 

„Színes hét” ráhangolódás a farsangra.  
Farsangi rendezvények (február) 

2020.02 DÖK segítő munkatárs, 
felsős osztályfőnökök 
Slániczné Schmidt Irén, 
Tóth Krisztina, Bors Erika, 
Kántor Katalin 
osztályfőnökök 
Szakálné Vári Judit 

Szülők- Nevelők Bálja (február)  Szülői munkaközösség, 
Iskolánkért Közhasznú 
Alapítvány Kuratóriuma, 
Iskolaszék, nevelőtestület 

Kiállítás – alsós nevelőtestület által meghatározott 
témában „Iskolatörténet-150 év ” 

elhalasztva 
2020/21-es 

tanévre 

Pillérné Fekete Andrea, 
Bors Erika  

Osztálykirándulások, honismereti és 
természetbarát szakkör tavaszi kirándulásai. 

elmaradtak osztályfőnökök, szaktanárok 

8. osztályosok év végi vidám, búcsúzó műsora elmaradt 7-8. osztályok 
osztályfőnökei 

Környezeti - és egészségnevelés területén tervezett programjaink megvalósulása: 
 

Papírgyűjtés (október) 2019.10.18. Veresné Szkocsek Mária 
Bors Erika 

Egészségnevelési hét az alsó tagozaton 
(november) 

2019.11. 
11-15. 

Czinderné Francsics Judit, 
Kántor Katalin, Simonné 
Farkas Beáta  
pedagógusok 

Egészségnevelés jegyében témanap a felső 
tagozaton (november) 

2019.11.14. Ágostonné Dobrosi Ildikó, 
Kelemen Katalin  
Munkaközösség tagjai 
minden pedagógus 

Bekapcsolódtunk az iskolagyümölcs programba (1-
6. évfolyam tanulói) 

2019.09.04. intézményvezetés, 
iskolatitkár 

XVI. Tatai Vadlúd Sokadalom (Magyar Madártani 
és Természetvédelmi Egyesület 
Szervezete) programjain való részvétel 

2019.11.30. Lányi Szilvia 

Felvilágosító előadások a 8. évfolyam tanulói 
számára (május) 

folyamatos osztályfőnökök 

Föld Napja – témanap (április)
 természettudományi munkaközösség tagjai  

elmaradt természettudományi 
munkaközösség tagjai  

Országos szemétgyűjtő akció (április) minden 
pedagógus 

elmaradt osztályfőnökök 

Felvilágosító előadások a 8. évfolyam tanulói 
számára (május) 

elmaradt osztályfőnökök 

 

Egyéb:  

Színházlátogatás a 2019/20-as tanévben- Alsó tagozat (1.-4. évfolyam) 

Győri CHIP-SZÍNHÁZ 
színészeinek előadásai 
érkeznek hozzánk 
Helyszín: iskolánk 
művészeti terme 

Várható időpont. 
2019. október 
 

Bérlet ára: 
2500Ft/fő 
Létszám: 128 fő 

Simonné Farkas 
Beáta 

Színházlátogatás a 2019/20-as tanévben-Felső tagozat (5.-8. évfolyam) 
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3 előadásos bérletes 
előadás a Tatabányai 
Jászai Mari Színházba. 

Műsor: 2019-2020 
A Pál utcai fiúk 
 

Bérlet ára: 4200 
Ft/fő 
Létszám: 48 fő 
Útiköltség: kb. 
1000 Ft/fő 
alkalmanként 

Veresné 
Szkocsek Mária 

LÁZÁR ERVIN 
PROGRAM-
színházlátogatások  

2. évfolyam: A Ludas 
Matyi (elmaradt) 
3. évfolyam- 
4. évfolyam- Győri 
Ütőegyüttes koncert a 
Filharmónia Magyarország  
5. évfolyam- A két Lotti 
6. évfolyam- Fővárosi 
Nagycirkusz (elmaradt) 
7. évfolyam-Appassionata 
Vonósnégyes- Táncok a 
zenében koncert a 
Filharmónia Magyarország  
 

Országos program 
EMMI 
támogatással 

intézményvezetés 
osztályfőnökök 

 

HÓNAP 
 

PROGRAM / FELADAT FELELŐS 

Szeptember 
 

2019.09.02. Tanévnyitó ünnepség (8.00) intézményvezető 
intézményvezető-helyettesek 

2019.09.03. DÖK tagok választása Horváth Ramóna 

2019.09.04. Szülői értekezletek-alsó tagozat 
 

osztályfőnökök 
 

2019.09.04. Gyümölcsprogram elindítása iskolatitkár 

2019.09. Arany János Tehetséggondozó Program 
Arany János Kollégiumi Program 
Arany János Kollégiumi-Szakközépiskolai 
Program-pályázatok ismertetése, 
megismerése 

osztályfőnök 
pályaválasztási felelős-
Veresné Szkocsek Mária 

2019.09.16-tól Szülői értekezletek-felső tagozat 
 

osztályfőnökök 
 

2019.09.24.  
 

SZM alakuló értekezlete-16.00 intézményvezetés, 
szülőimunkaközösség 

2019.09.27. Őszköszöntő 
 

alsós-munkaközösség 
Görözdiné Major Gyöngyi, 
Patakiné Rezsek Gabriella, 
Vasné Hun Judit  

2019.09.27. EFOP-3.9.2-16 -Természetbarát csoport 
őszi túrája 

Lányi Szilvia 

2019.09. Tisztasági és faliújság verseny beindítása 
(az igényes környezetért) 

intézményvezető, DÖK, 
osztályfőnökök 

2019.09. Bemeneti mérés matematikából-5. 
Évfolyam, felső tagozat 

5. évfolyamon tanító 
pedagógusok 

2019.09. Tanulmányi versenyek meghirdetése, 
nevezés 

nevelőtestület 

2019.09. Színházlátogatás szervezése-alsó tagozat  Simonné Farkas Beáta 

2019.09.28. Magyar Diáksport Napja  Maloveczkyné Koncz Edit 
Csongrádi Péter 

Banai feladatellátási hely: 

2019.09. Papírgyűjtés  

Október 
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2019. 10. 03. 
Színház Simonné Farkas Beáta 

2019.10.04. 
Ünnepi megemlékezés -13 Aradi vértanú 
emléknapja. 4.-5. óra 

Veresné Szkocsek Mária 
nevelőtestület 

2019.10.14. 
 

Fogadóóra vezetőség, nevelőtestület 

2019.10.15. Intézményvezetői tanfelügyelet intézményvezetés 

2019.10.17. Őszi teadélután a felsősöknek Tóth Zoltánné, Ágostonné 
Dobrosi Ildikó, Horváth 
Ramóna 

2019.10.17. Halloween-i felvonulás megszervezése, 
lebonyolítása 

DÖK Horváth Ramóna 

2019.10.18. Papírgyűjtés 12.00-17.00 Veresné Szkocsek Mária 
minden pedagógus 

- Mini B –B futóverseny-elmaradt.  Csongrádi Péter 

2019.10. 22.  Bemutató óra az 1. oszt.-ban Pillérné Fekete Andrea 

2019.10.23. Október 23.-Nemzeti ünnep. Városi 
ünnepség 

- 

 Személyes pályaválasztási tanácsadás a 8. 
évfolyamosoknak a szakszolgálat 
munkatársainak közreműködésével 

Veresné Szkocsek Mária 

 Levelezős versenyek elindítása. tanítók, szaktanárok 

 Faliújság téma: „Aradi vértanúk”, értékelés DÖK segítő pedagógus 

Banai feladatellátási hely: 

 Levelezős versenyek indítása                                                                                                

2019.10.6. Október 6.-i megemlékezés helyben. Stankovicsné Szabó 
Zsuzsanna 

2019.10.23. Október 23-i községi ünnepély Vincze Attiláné 

 
November 
 

2019.11.06.-7. Nyílt napok /1. o.,2. o.3. o.4. o/ tanítók 

2019.11.07 Szakmai műhelymunka Lányi Szilvia 

2019.11.08. Pályaorientációs nap szervezéseszülők 
és külsős szakemberek bevonásával. 
Nagysikerű témanapunk. 
Tanítás nélküli munkanap 

osztályfőnökök 
SZM 
Bábolnai cégek, 
szervezetek 

2019.11.08. 8. évfolyamosok látogatása a 
Pályaválasztási Kiállításra, Tatabányára 

pályaválasztási felelős-
Veresné Szkocsek Mária 

2019.11.12. Nyílt órák: felső tagozat-a szülők 
betekintést nyerhettek gyermekeik tanórai 
munkájába. 
 

minden felső tagozatos 
pedagógus 

2019.11.11.-15. Egészségnevelési hét Czinderné Francsics Judit, 
Kántor Katalin, Simonné 
Farkas Beáta pedagógusok 

2019.11.14. Egészségnap- témanap szervezése a 
felsőben 
Egészségnap, sportfoglalkozások, házi 
versenyek 

Ágostonné Dobrosi Ildikó, 
Kelemen Katalin   
Munkaközösség tagjai 
minden pedagógus 

 Egészségnevelési hónap – felsős 
osztályfőnöki órákon téma az 
egészségmegőrzés 

osztályfőnökök 

2019.11.21.  Intézményi tanfelügyelet intézményvezetés 

2019.11.22. 
 

Sulibörze- szervezése a pályaválasztás 
segítése céljából 7-8. évfolyamosok 
számára 

intézményvezető, 
pályaválasztási felelős-
Veresné Szkocsek Mária 
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2019.11.29. Adventi gyertyagyújtás /1./ 
 

4. évfolyam 
Kántor Katalin, Simonné 
Farkas Beáta                                                                                         

 Faliújság téma: „Élj egészségesen!” DÖK segítő pedagógus 

Banai feladatellátási hely: 

2020.11.6.-7. Nyílt órák tanítók 

2020.11. Látogatás a győri Ugri Parkba Stankovicsné Szabó 
Zsuzsanna 

2020.11.  Egészségnevelési nap   Csizmadia Péterné                     

2020.11.29. Ádventi gyertyagyújtás   Stankovicsné Szabó Zsuzsa 

December 
 

2019.12.02. Pályaválasztási szülői értekezlet 
Jelentkezési lapok kitöltése az írásbeli 
felvételi vizsgára 

pályaválasztási felelős-
Veresné Szkocsek Mária 
osztályfőnökök 

2019.12.05. Szlovákiai testvériskola, a Hidaskürti 
Általános Iskola és Óvoda gyermekeinek 
látogatása 

intézményvezetés 
Bábolna város 
Önkormányzata, a 
bábolnai óvoda és a 
Bábolnai Nemzeti 
Ménesbirtok segítő 
közreműködésével. 

2019.12.05. Mikulás Foci Kupa fiúk - Ács, Nagyigmánd, 
Császár iskolái  

Csongrádi Péter 

2019.12.06. Mikulás ünnepség- Ajándékkészítés a 
kicsiknek 
Testvérosztályok megajándékozása 

osztályfőnökök 

2019.12.06. Mikulás- buli, délután-osztályonként osztályfőnökök 

2020.12.07. 
Ádventi gyertyagyújtás 2  
Munkanap  

Kántor Katalin, Simonné 
Farkas Beáta 

2019.12.07. Nyolcadik évfolyamos tanulók jelentkezése 
a központi írásbeli felvételi vizsgára 

pályaválasztási felelős-
Veresné Szkocsek Mária 

2019.12.13.  Adventi gyertyagyújtás 3. Kántor Katalin, Simonné 
Farkas Beáta 

2019.12.13. Bemutató óra az 5. a osztályban az alsós 
munkaközösség számára 

Veresné Szkocsek Mária 

2019.12.16. Karácsonyi ötlettár- Karácsonyi kiállítás 
Szülői munkaközösség tárgyainak 
értékesítése a városi karácsonyon 

Lányi Szilvia 
Ágostonné Dobrosi Ildikó 
tanítók-1. a; 2. a; 2. b; 3. b 

2019.12.16. Karácsonyi játszóház Horváth Ramóna, Ágostonné 
Dobrosi Ildikó 
DÖK segítő pedagógus 

2019.12.16.-19. Ádventi cserebere – árusítás a diákok 
között 

Horváth Ramóna   
DÖK segítő pedagógus  

2019.12.20. Adventi gyertyagyújtás 4. Kántor Katalin, Simonné 
Farkas Beáta 

 Városi Karácsony  

2019.12.20. „Iskolai Karácsony” Közös rendezvény: 
irodalmi, zenei, nyelvi műsor  
 

intézményvezetés,  
Veresné Szkocsek Mária 

2019.12. Karácsonyvárás- „Szent karácsony 
beköszöntött, pompázatos ruhát 
öltött…”faliújság készítése- értékelése 

DÖK segítő pedagógus 

2019.12. Felkészülés a központi felvételi vizsgára 8. évfolyamon tanító 
pedagógus 

2019.12. A kompetenciamérés eredményeinek 
értékelése matematikából és magyarból 

Matematikát és magyart 
tanító pedagógusok 

Banai telephely: 
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2019.12.02.  
  

Adventi gyertyagyújtás   Stankovicsné Szabó 
Zsuzsanna                                                                                                                     

2019.12.06. Mikulás Csizmadia Péterné                                                                                                                                                   

2019.12.13. Luca nap- ovisok fogadása   Vincze Attiláné                                                                                                                 

2019.12.14. Karácsonyi játszóház helyben   Csizmadia Péterné 

2019.12.14. Karácsonyi műsor a nyugdíjas otthonban Stankovicsné Szabó 
Zsuzsanna 

2019.12.16. Adventi gyertyagyújtás   Stankovicsné Szabó 
Zsuzsanna                                                                                                                     

2019.12.22. Községi karácsonyi műsor Vincze Attiláné                                                                                                            

Január 
 

2020.01. 8. osztályosok tájékoztatása a központi 
felvételi vizsgáról  

pályaválasztási felelős-
Veresné Szkocsek Mária 

2020.01.18.  
(szombat 10.00) 

Központi írásbeli felvételi vizsgák az érintett 
6 és 8 évfolyamos gimnáziumokban, a 
kilencedik évfolyamra és az Arany János 
Tehetséggondozó Programba jelentkezők 
számára. 

pályaválasztási felelős-
Veresné Szkocsek Mária 

2020.01.24. Szorgalmi időszak első félévének vége - 

2020.01.30. Félévi értesítők kiosztása Osztályfőnökök 

Február 
 

2020.02.01-ig Tanulók és szüleik értesítése az I. félévben 
elért eredményekről 

osztályfőnökök 

2020.02.3.-7. Szülői értekezletek-alsó tagozat osztályfőnökök 

2020.02.10.-14. Szülői értekezletek- felső tagozat  osztályfőnökök 

2020.02. Farsangi faliújság – értékelése DÖK segítő munkatárs 

2020.02.6. Farsang bál az alsó tagozat Slániczné Schmidt Irén, Tóth 
Krisztina, Bors Erika, Kántor 
Katalin 

2020.02.06-tól Nyolcadik évfolyamosok központi felvételin 
elért eredményeinek értékelése 

pályaválasztási felelős-
Veresné Szkocsek Mária 
Minden matematikát és 
magyart tanító pedagógus 

2020.02.07. Félévi tantestületi értekezlet 
Tanítás nélküli munkanap 

 

2020.02.10. „Színes hét”-ráhangolódás a farsangra DÖK segítő munkatárs 

2020.02.13. Farsangi bál szervezése – zene, tombola, 
beöltözés, tánc és humoros műsorok 

osztályfőnökök 
DÖK segítő munkatárs 

2020.02.19-ig Nyolcadik évfolyamosok központi felvételi 
lapjainak kitöltése, továbbítása. 
Jelentkezés a középfokú oktatási 
intézményekbe. 

pályaválasztási felelős-
Veresné Szkocsek Mária 

2020.02.22. Szülők- Nevelők Bálja intézményvezetés 
Szülői munkaközösség 

2020.02.25. A kommunista és egyéb diktatúrák 
áldozatai emléknapja (február 25.)- 
osztályszintű megemlékezés 

osztályfőnökök 

2020.02. Szintfelmérés nyelvre /2.o./ osztályfőnökök 

2020.02. Szintfelmérés természettudományi 
(matematika) 

osztályfőnökök 

2020.02. Iskolánk 150 éves 
Kiállítás szervezése  

Pillérné Fekete Andrea, Bors 
Erika 

2020.02. Zrínyi Ilona Matematikaverseny megyei 
fordulója 

Szarkáné Ágoston Orsolya 

 Herman Ottó Országos Biológia Verseny 
helyi fordulója 

Lányi Szilvia 
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 Kaán Károly Országos Természet- és 
Környezetismereti Verseny helyi fordulója 

Természetismeretet tanító 
pedagógusok 

 Foci Farsang Komárom, Petőfi Iskola 1.-4. 
Korcsoport  

Csongrádi Péter 

 Bozsik Intézményi Program  Csongrádi Péter 

 Diákolimpia Játékos Sportverseny selejtező  Csongrádi Péter  
Maloveczkyné Koncz Edit 

Banai telephely: 

2020.02.03.-6. Szülői értekezlet osztályfőnökök 

2020.02.06. Farsangi bál-Bábolna Vincze Attiláné                                                                                              

2020.02.27. Iskolába hívogató- Sportdélután az 
ovisokkal 

Stankovicsné Szabó 
Zsuzsanna  

Március 
 

  

2020.03.04 Hívogató 1. (Etika- hit és erkölcstan 
tájékoztató)  
 

intézményvezetés 
egyházak képviselői 
tanítók 

elmaradt Beiskolázási szülői értekezlet az 
óvodákban (Bábolna, Bana) 

intézményvezetés 
tanítók 

2020.02.13. Nemzeti ünnepünk március 15. 
Emlékműsor – iskolai szintű rendezvény 

Veresné Szkocsek Mária 

elmaradt Városi ünnepség  

elmaradt Munkaközösségi értekezlet alsós  Munkaközösség vezetők 

elmaradt Tavaszi versenysorozat /helyesírás/ Alsós tanítók 

 
2020.03.16- (06.15) 
 

 
DIGITÁLIS MUNKAREND BEVEZETÉSE 
(általános iskolák látogatása tilos) 
 

 
intézményvezetés 
nevelőtestület 

19.-20. Nyolcadik évfolyamos módosító tanulói 
adatlapok kitöltése, postázása 

pályaválasztási felelős-
Veresné Szkocsek Mária 

22. Víz Világnapja (online tanórák keretében) nevelőtestület 

elmaradt A Víz világnapja alkalmából irodalmi és 
rajzpályázat és kiállítás az iskolában 

Veres Zoltán 
nevelőtestület 

elmaradt Digitális Témahét Bajcsainé Hajagos Ildikó-inf. 
/opcionális/ 

elmaradt Óvodai bemutató foglalkozások 
megtekintése 

 

elmaradt Faliújság értékelése- Az 1848-49-es 
forradalom és szabadságharc 

DÖK segítő munkatárs 

elmaradt Bozsik Egyesületi program U-7, U-9  Csongrádi Péter 

elmaradt Bozsik Egyesületi program U-11, U-13  Csongrádi Péter 

elmaradt Hegyifutó Diákolimpia Selejtező  Csongrádi Péter 

elmaradt Diákolimpiai forduló Labdarúgó 
korcsoportok 

Csongrádi Péter 

elmaradt Regionális Forduló Kinder+Sport  Csongrádi Péter 

elmaradt Tavaszváró Focitorna Iskolák között 2010-
2009-2008-2007-2006-2005 korosztály  

Csongrádi Péter 

Banai feladatellátási hely: 

elmaradt Gergely járás – iskolások „toborzása” az 
óvodában 

Stankovicsné Szabó 
Zsuzsanna 

2020.03.13. Munkaközösségi értekezlet (online) Vincze Attiláné 

elmaradt Március 15-i ünnepély- helyben Vincze Attiláné 

elmaradt Községi március 15-i ünnepély Vincze Attiláné 

elmaradt Bemutató óra az ovisoknak Vincze Attiláné 

elmaradt Víz világnapja Csizmadia Péterné 

elmaradt Húsvéti játszóház az ovisokkal Vincze Attiláné 

elmaradt 
Tavaszi versenyek- Bábolna 

Stankovicsné Szabó 
Zsuzsanna 

Április   
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elmaradt 150 éves az iskolánk – programsorozat 
szervezése 

 

elmaradt Fogadó óra 15.00-17.00 minden pedagógus 

elmaradt Hívogató intézményvezetés 
tanítók 

2020.04. 11. Költészet napja Veresné Szkocsek Mária 

2020.04.15-05.15 Első osztályos tanulók beiratkozása 
(online) 

 

2020.04.09.-14. Tavaszi szünet  

2020.04.16. A holokauszt áldozatai emléknapja (április 
16.) 
osztályszintű megemlékezés (online 
osztályszintű) 

osztályfőnökök 

elmaradt Tavaszi versenysorozat / matematika/  

elmaradt Tavaszi papírgyűjtés intézményvezetés, 
Veresné Szkocsek Mária 

2020.04.17. Nevelési értekezlet (online) 
Tanítás nélküli munkanap  

intézményvezetés 

elmaradt Fenntarthatósági Témahét természettudományi 
munkaközösség 

elmaradt Föld napja- április 22. Témanap 
Szakmai nap a környezeti nevelés 
fontosságáról 

Kelemen Katalin, Tóth 
Zoltánné 

elmaradt SZM értekezlet intézményvezetés 

elmaradt Herman Ottó Országos Biológiai Verseny 
megyei fordulója 

Lányi Szilvia 

elmaradt Kaán Károly Országos Természet- és 
Környezetismereti Verseny megyei 
fordulója 

Lányi Szilvia 

elmaradt Természetbarát csoport tavaszi túrája Lányi Szilvia 

2020.04.30. A felvételi eredményéről április 30-ig 
tájékoztatják a középiskolák a 
jelentkezőket. 

Veresné Szkocsek Mária 

elmaradt Tavaszi, Iskolai Floorball délután 5.-8. 
osztályos csapatok  

Csongrádi Péter 

elmaradt Bozsik Egyesületi program U-7, U-9  Csongrádi Péter 

elmaradt Bozsik Egyesületi program U-11, U-13  Csongrádi Péter 

elmaradt Bozsik Intézményi program  Csongrádi Péter 

elmaradt 
Mezei Futóverseny Döntő  

Csongrádi Péter 
Maloveczkyné Koncz Edit 

elmaradt Diákolimpiai kispályás labdarúgó selejtezők  Csongrádi Péter 

elmaradt Rózsavölgyi István Emlékverseny 
Futóverseny, Tata  

Csongrádi Péter 
Maloveczkyné Koncz Edit 

Banai feladatellátási hely:  

elmaradt Nyílt óra a leendő elsősök szüleinek Vincze Attiláné 

elmaradt Fogadóóra  

elmaradt 
Húsvéti műsor a nyugdíjas otthonban 

Stankovicsné Szabó 
Zsuzsanna 

elmaradt Versmondó verseny helyben Vincze Attiláné 

elmaradt 
Papírgyűjtés helyben 

Vincze Attiláné, Szabó 
Jenőné 

elmaradt Kirándulás a győri Ugri Parkba (szülők 
fizetik) 

Stankovicsné Szabó 
Zsuzsanna 

Május 
 

  

1. Munka Ünnepe  

elmaradt-áttéve 
2020/21-es tanévre 

150 éves az iskolánk – programsorozat 
szervezése 
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elmaradt-áttéve 
2020/21-es tanévre 

Emléktábla avató ünnepség; Gála műsor intézményvezetés, DÖK 

elmaradt Anyák napja-május 5. 
Anyák napi ünnepségek 

érintett osztályfőnökök 
(opcionális) 

elmaradt Alsó tagozat- Tavaszi versenysorozat / 
olvasás/ 

 

elmaradt Bemutató tanítás a 4. osztályban  

elmaradt Sportverseny  

elmaradt Idegen nyelvi mérés a 6. és a 8. 
évfolyamon 

Hatodik és nyolcadik 
évfolyamon tanító 
pedagógusok 

elmaradt Országos kompetenciamérés 
matematikából és szövegértésből 

Hatodik és nyolcadik 
évfolyamon tanító 
pedagógusok 

elmaradt Osztálykirándulások szervezése (alsó) 
(felső), lebonyolítása 

osztályfőnökök 

elmaradt Gyermeknap -Tanítás nélküli munkanap-
DÖK  

DÖK, Veresné Szkocsek 
Mária, Veres Zoltán 
Pillérné Fekete Andrea, 
Szakálné Vári Judit  

2020.05. 29. Netfit rendszerbe adatok feltöltése Csongrádi Péter 

2020.05. Munkaközösségi értekezlet –alsó tagozat 
online 

munkaközösség vezetők 

2020.05. Nyári táborok előkészítése igény esetén osztályfőnökök, szaktanárok 

elmaradt Bozsik program U-7, U-9  Csongrádi Péter 

elmaradt Bozsik program Egyesületi U-11, U-13  Csongrádi Péter 

elmaradt Hegyifutó Diákolimpia Országos Döntője  Csongrádi Péter 

elmaradt Országos Középdöntő Forduló 
Kinder+Sport  

Csongrádi Péter 

Banai feladatellátási hely: 

elmaradt Anyák napi műsorok osztályfőnökök 

elmaradt Gyereknap- Bábolna Vincze Attiláné 

Június 
 

  

1. Pünkösd hétfő  

2020.06.02-26 Felügyelet, felzárkóztatás, digitális 
oktatás. 

intézményvezetés 
nevelőtestület 

2020.06.04. Nemzeti Összetartozás Napja – 
megemlékezés osztályfőnöki órákon 

osztályfőnökök 

elmaradt Óvodás gyerekek látogatása az iskolában  

elmaradt Idegen-nyelvi mérés: elvégzett iskolai 
vizsgálatok tanulói és intézményi adatait 
2020. június 10-ig küldik meg, a Hivatal által 
meghatározott módon. Honlapon közzététel 

intézményvezető helyettes 
szakos pedagógusok 

2020.06.09. Osztályozó értekezlet-felső tagozat  

2020.06.10. Osztályozó értekezlet-alsó tagozat  

 Munkaközösségi értekezlet /7./-online foly.  

2020.06. Ballagás előkészítése (online) intézményvezetés 
7-8. osztályok osztályfőnökei 

elmaradt Sport délelőtt -nap szervezése  Csongrádi Péter 
DÖK segítő munkatárs 

elmaradt Ballagási főpróba 8.00  

elmaradt Vidámballagás, szerenád 10.00  7-8. osztályok osztályfőnökei 

2020.06.12. Ballagás 17.00 péntek (zártkörű-8.évfolyam 
részvételével) 

 

2020.06.15. Utolsó tanítási nap  

2020.06.15 után Statisztika elkészítése, bizonyítványok 
megírása 

osztályfőnökök, 
pedagógusok 

elmaradt Tanévzáró ünnepély (péntek) 8.00 intézményvezetés 
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osztályfőnökök 

2020.06.24. Tanévzáró értekezlet 9.00 intézményvezetés 

2020.06.15.-27. EFOP 
Nyári táborok szervezése-sport2, 
kézműves2. helytörténeti, bentlakásos 

intézményvezetés 
nevelőtestület 

 Bozsik Intézményi Program Tanévzáró  Csongrádi Péter 

Banai feladatellátási hely: 

 Osztálykirándulás  

2020.06.10. Osztályozó értekezlet Vincze Attiláné 

2020.06.17. Munkaközösségi értekezlet: Az éves 
munka értékelése-online 

Vincze Attiláné 

 

 

Helytörténeti szakköröseink kirándulásokat szerveztek: 

 Az évtizedek óta szervezett tatabányai színházlátogatás és helytörténeti kirándulások szintén a 

humán munkaközösség tagjainak munkája (Veresné Szkocsek Mária, Veres Zoltán). Ezek közül a 

Tutanhamon kiállítás kívánkozik kiemelésre, mint színvonalas nemzetközi történelmi kiállítás, melyet 

Budapesten 50 tanulónk láthatott. 

A természetbarát szakkör keretében kirándulások szervezése (Természetbarát csoport őszi túrája 

Tatai Vadlúdsokadalom) 

 

A banai telephelyen tanuló alsós diákok székhelyünkön részt vettek az alábbi 

rendezvényeinken, utaztatásukat a tankerület támogatta: 

- Tanévnyitó ünnepség, 

- Őszköszöntő 

- Pályaorientációs nap 

- Iskolai karácsonyi ünnepség 

- Farsang az alsó tagozaton 

- Tavaszi tanulmányi versenyek az alsó tagozaton-elmaradtak 

- Gyermeknapi rendezvény-elmaradt 

- Tanévzáró ünnepség-elmaradt 

A közös rendezvények erősítik az összetartozást, a felső tagozatba lépéskor elősegítik a beilleszkedést 

az új környezetbe. 

 

A banai telephely alsó tagozatos munkaközösségének sajátos, helyi programjai: 

- Szeptemberi papírgyűjtés 

- Községi rendezvényeken, ünnepélyeken való részvétel (Október 6-án, az Aradi Vértanúk 

napján; Október 23- án a községi ünnepségen)   

- Novemberben megtartották ők is a nyílt órákat 

- Egészségnap 

- Mikulásvárás az összevont osztályokban a szülői munkaközösség tagjainak bevonásával 

- Luca napi köszöntő az óvodásokkal 

- Karácsonyi műsor (községi ünnepség, banai nyugdíjas otthon lakóinak) 

- Látogatás a győri Ugri Parkba 

- Iskolába hívogató – sportdélután az ovisokkal 

- Húsvéti műsor a nyugdíjas otthonban-elmaradt 

- Versmondó verseny-elmaradt 

- Részvétel a győri Vaskakas Bábszínház előadásain-elmaradt 

- Látogatás a győri Ugri Parkba (2 alkalom). Felelős: Stankovicsné Szabó Zsuzsanna-elmaradt 

- Anyák napi műsorok-elmaradtak 

 

Bemutató órák: 

 Az 1. a osztályban („munkafegyelem”, beilleszkedés) az óvónők és az alsós kollégák számára 

(2019.október 22.) 
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Tanít: Pillérné Fekete Andrea   

Az 5. a osztályban a felsős munkaközösség számára. (2019.december 13.) 

 Tanít: Veresné Szkocsek Mária 

   

3.2. Az előre tervezett nevelési értekezletek, tanítás nélküli munkanapok:  

 

Időpont Esemény / téma Felelős 
Eredményességi 

mutató 

2019.08.22 Alakuló értekezlet Intézményvezető 

jelenléti ív 
jegyzőkönyv 
közös határozatok, 
döntések, 
elfogadott 
dokumentumok 

 

2019.09.10. Tanévnyitó értekezlet Intézményvezető 

2019.10.11. Nevelési értekezlet 
(téma-tanfelügyelet) 

Intézményvezető 

 

2019.12.14. Nevelési értekezlet (aktuális téma) Intézményvezető 

2020.01.21 
Félév végi osztályozó értekezlet-alsó 

tagozat 

Intézményvezető 

2020.01.22 
Félév végi osztályozó értekezlet-felső 

tagozat 

Intézményvezető 

2020. 04 17. -

elmaradt 

Nevelési értekezlet (Országos mérések 
előkészítése) 

intézményvezető 

2020. május 29. 
Gyermeknap-„virtuális” 
elmaradt 

intézményvezető 

2020.06.09. 
Tanév végi osztályozó értekezlet-felső 
tagozat 

Intézményvezető 

2020.06.10. 
Tanév végi osztályozó értekezlet-alsó 
tagozat 

Intézményvezető 

2020.06.24. Tanévzáró értekezlet Intézményvezető 

Hétfőnként 8.00-8.45-vezetői értekezlet tartottunk. 

Minden hónap 2.hetében, kedden aktuális értekezletet tartottunk, 

amennyiben a feladatok megkövetelik. 2020.03.19 után online 

értekezletek formájában. 

Intézményvezető 
helyettesek 

 

 

További megtartott nevelőtestületi értekezletek: 

- Intézményi önértékelés éves tervének elfogadása.(2019. szeptember) 

- Tanfelügyeleti előkészítő értekezletek. (2019. október, november) 

- E-Napló témakörben tartott értekezletek (2019. szeptember, január) 

- Intézményi átszervezés –kérdőíves nevelőtestületi döntés (2020. 03.18.- 03.25) 

- Pedagógiai program, Helyi tanterv módosítás-nevelőtestületi értekezletek, döntések- 2020.03.24-

03.26.). A véleményezési, jóváhagyási eljárás- 2020.június 15 után kezdődik. 

 

3.3. Egyéb események: 

A szülői értekezletek, fogadóórák időpontjai 

Időpont Esemény / téma Felelős Eredményességi 
mutató 

Szülői értekezletek 

2019.09.04. 
2019.09.05. 

Szülői értekezlet-alsó tagozat intézményvezető 
osztályfőnökök 

jelenlevők száma 
kapcsolat a 
szülőkkel 

2019.09. 16. 
2019.09. 17. 

Szülői értekezlet-felső tagozat intézményvezető 
osztályfőnökök 

jelenlevők száma 
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Időpont Esemény / téma Felelős Eredményességi 
mutató 

kapcsolat a 
szülőkkel 

2019.12.02. Pályaválasztási szülői 
értekezlet 

intézményvezető 
pályaválasztási felelős 
nyolcadikos osztályfőnök 

jelenlevők száma 
kapcsolat a 
szülőkkel 

2020.02.03.-07. Szülői értekezlet-alsó 
tagozatosok 

intézményvezető 
osztályfőnökök 

jelenlevők száma 
kapcsolat a 
szülőkkel 

2020.02.10-14. Szülői értekezlet-felső 
tagozatosok 

intézményvezető jelenlevők száma 
kapcsolat a 
szülőkkel 

2020. március-
április- elmaradtak 

Beiskolázási szülői értekezlet 
a bábolnai és a banai 
óvodákban 

intézményvezető, leendő 
első osztályos tanítók 

jelenlevők száma 
kapcsolat a 
szülőkkel 

Fogadó órák 

2019.október 14 
15.00-17.00 

Fogadó óra intézményvezető-
helyettesek, pedagógusok 

jelenlevők száma 
kapcsolat a 
szülőkkel 

2020.április 6. 
15.00-17.00 

elmaradt 

Fogadó óra intézményvezető-
helyettesek 
pedagógusok 

jelenlevők száma 
kapcsolat a 
szülőkkel 

 
Továbbra is jellemző sajnos, hogy a tanulmányi és magatartási problémákkal küzdő gyermekek szülei 
nem látogatják rendszeresen az eseményeket. 
 

3.4. Versenyek  

 

Kiemelt figyelmet fordítunk a tehetséggondozásra, ebben a félévben is sok tanulmányi versenyen és 

pályázaton szerepeltek tanulóink. A diákok szorgalma és a felkészítő pedagógusok kitartó munkája 

szép eredményeket hozott.  

A tanév során eddig egy alkalommal tartottunk eredményhirdetést az iskola közössége előtt. 

 

Az alábbi tanulmányi versenyeken vettek részt diákjaink, büszkék vagyunk eredményeikre: 

 

Versenyeredmények 2019/20 

Verseny neve Tanuló neve osztálya Helyezés –
Eredmény 

Felkészítő pedagógus 
neve 

Bendegúz nyelvész Faragó Illés János 1.a nem hirdettek 
eredményt 

Pillérné Fekete Andrea 

    

Teki-Totó levelezős 
verseny 

Márkus Dávid 2.a folyamatban Görözdiné Major Gyöngyi 

Teki-Totó levelezős 
verseny 

Váli-Tóth Hunor 2.a folyamatban Görözdiné Major Gyöngyi 

Teki-Totó levelezős 
verseny 

Takács Anna Karina 
matematika 

3.helyezett Vasné Hun Judit 

    

Tudásbajnokság 
(környezet) 

Váli-Tóth Hunor 2.a folyamatban Görözdiné Major Gyöngyi 

Tudásbajnokság 
(matematika) 

Józsy László Levente 2.a folyamatban Görözdiné Major Gyöngyi 

Tudásbajnokság 
(magyar nyelv) 

Tóth Lara 2.a folyamatban Görözdiné Major Gyöngyi 

Tudásbajnokság 
(matematika) 

Buday Zsombor András 2.a folyamatban Görözdiné Major Gyöngyi 
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Tudásbajnokság 
(olvasás) 

Németh Filoména Bíborka 
2.a 

folyamatban Görözdiné Major Gyöngyi 

Tudásbajnokság 
(matematika) 

Görözdi Máté 2.a folyamatban Görözdiné Major Gyöngyi 

    

Bendegúz 
Tudásbajnokság 
országos levelező 
verseny 

Takács Anna Karina 3.a 
 

Folyamatban 
Az első félévben 
aranyfokozatot kapott 

Vasné Hun Judit 

    

Bendegúz 
Tudásbajnokság-
matematika 

Vörös Róza Emma 3.b 
 

folyamatban Patakiné Rezsek Gabriella 

Bendegúz 
Tudásbajnokság-
matematika 

Németh Milán 3.b folyamatban Patakiné Rezsek Gabriella 

Bendegúz 
Tudásbajnokság-
matematika 

Németh Milán 3.b folyamatban Patakiné Rezsek Gabriella 

Bendegúz 
Tudásbajnokság-
olvasás, szövegértés 

Szakál Viola 3.b 
 

folyamatban Patakiné Rezsek Gabriella 

    
Bendegúz Nyelvész Szabó Lídia 2.b 

 
A tanulók megyei 
döntőre bejutottak, de 
nem hirdettek 
eredményt. 

 

Bendegúz Nyelvész Láng- Antos Barnabás 
6.a 

Veresné Szkocsek Mária 
 

Bendegúz Nyelvész Choi Hae Jin 6.a 
 

Veresné Szkocsek Mária 

Bendegúz Nyelvész Heszler Zsófia 6.a 
 

Veresné Szkocsek Mária 

Bendegúz Nyelvész Széles Dorka 6.a 
 

Veresné Szkocsek Mária 

Bendegúz Nyelvész Vörös Sára 6.a 
 

Veresné Szkocsek Mária 

Bendegúz Nyelvész Koczkás Ádám 6.b 
 

Veres Zoltán 

Bendegúz Nyelvész Simon Alex 6. b 
 

Veres Zoltán 

Bendegúz Nyelvész Szabó Fruzsina 6.b 
 

Veres Zoltán 

Bendegúz Nyelvész Kozma Izabella 7.a 
 

Szabacsiné Sz.Edit 
 

Bendegúz Nyelvész Gaál Kristóf 8.a Veresné Szkocsek Mária 

Bendegúz Nyelvész Kéri Jázmin 8.a 
 

Veresné Szkocsek Mária 

Bendegúz Nyelvész Pál Kinga 8.a 
 

Veresné Szkocsek Mária 

Bendegúz Nyelvész Patkó Dóra 8.a Veresné Szkocsek Mária 

   

    

Böngész országos 
levelezős verseny 

Sebestyén-Kiss Áron 3.a  
 

folyamatban Vasné H. J. 

Böngész Országos 
Levelezőverseny 
(matematika, 
szövegértés) 

Szollinger Ádám János 2.a folyamatban Görözdiné Major Gyöngyi 

Böngész Országos 
Levelezőverseny 
(matematika) 

Németh Filoména Bíborka 
2.a 

folyamatban Görözdiné Major Gyöngyi 

Böngész Országos 
Levelezőverseny 
(szövegértés, nyelvtan) 

Józsy László Levente 2.a folyamatban Görözdiné Major Gyöngyi 
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Böngész Országos 
Levelezőverseny 
(nyelvtan, matematika) 

Váli-Tóth Hunor 2.a folyamatban Görözdiné Major Gyöngyi 

    
Zrínyi Ilona Matematika 
Verseny iskolai forduló 

Angyal Jázmin 4.a 47. hely Pillérné Fekete Andrea 
 

Zrínyi Ilona Matematika 
Verseny iskolai forduló 

Szöllősi Bálint 4.a 65. hely Pillérné Fekete Andrea 
 

    
Zrínyi Ilona Matematika 
verseny 
helyi forduló 

Körmendi Luca 3. a megyei 45. Vasné Hun Judit 

Zrínyi Ilona Matematika 
verseny 
helyi forduló 

Takács Anna Karina 3. a megyei 94. Vasné Hun Judit 

Zrínyi Ilona Matematika 
verseny 
helyi forduló 

Németh Milán 3. b megyei 118. Patakiné Rezsek Gabriella 

Zrínyi Ilona Matematika 
verseny 
helyi forduló 

Angyal Jázmin 4. a megyei 47. Pillérné Fekete Andrea 

Zrínyi Ilona Matematika 
verseny 
helyi forduló 

Szöllősi Bálint 4. a megyei 65. Pillérné Fekete Andrea 

Zrínyi Ilona Matematika 
verseny 
helyi forduló 

Dombi Emma Vivien 4. b megyei 115. Simonné Farkas Beáta 

Zrínyi Ilona Matematika 
verseny 
helyi forduló 

Hanaszek Tamás 5. a megyei 45 Szarkáné Ágoston Orsolya 

Zrínyi Ilona Matematika 
verseny 
helyi forduló 

Gregus Máté 5. b megyei 82. Győri Andrea 

Zrínyi Ilona Matematika 
verseny 
helyi forduló 

Rézműves Noémi 5. b - Győri Andrea 

Zrínyi Ilona Matematika 
verseny 
helyi forduló 

Láng-Antos Barnabás 6. a megyei 9 Szarkáné Ágoston Orsolya 

Zrínyi Ilona Matematika 
verseny 
helyi forduló 

Szabó Vivien Fruzsina 6. b megyei 61. Szarkáné Ágoston Orsolya 

Zrínyi Ilona Matematika 
verseny 
helyi forduló 

Ruzsics Kristóf 6. a - Szarkáné Ágoston Orsolya 

Zrínyi Ilona Matematika 
verseny 
helyi forduló 

Fekete Kiara 7. a megyei 85. Kustorné Koppán Bernadett 

Zrínyi Ilona Matematika 
verseny 
helyi forduló 

Bouska Zoltán Benjamin 
7.b 

- Szarkáné Ágoston Orsolya 

Zrínyi Ilona Matematika 
verseny 
helyi forduló 

Oszicsánszky Anasztázia 
7. b 

- Szarkáné Ágoston Orsolya 

Zrínyi Ilona Matematika 
verseny 
helyi forduló 

Szabó Taddeus 8. a megyei 24. Győri Andrea 

Zrínyi Ilona Matematika 
verseny 
helyi forduló 

Trifusz Huba 8. a megyei 70. Győri Andrea 

Zrínyi Ilona Matematika 
verseny 
helyi forduló 

Liszkai Bálint 8. a - Győri Andrea 

    
Országos 
Logikaverseny 

Boga Máté 5.a 41. Szarkáné Ágoston Orsolya 
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Nem jutott be az 
országos döntőbe 

Országos 
Logikaverseny 

Gregus Máté 5.b 45. 
Nem jutott be az 
országos döntőbe 

Győri Andrea 

Országos 
Logikaverseny 

Láng-Antos Barnabás 6.a 33. 
Nem jutott be az 
országos döntőbe 

Szarkáné Ágoston Orsolya 

Országos 
Logikaverseny 

Szabó Taddeus 8.a 57. 
Nem jutott be az 
országos döntőbe 

Győri Andrea 

Országos 
Logikaverseny 

Trifusz Huba 8.a 34. 
Nem jutott be az 
országos döntőbe 

Győri Andrea 

Országos 
Logikaverseny 

Pál Kinga 8.a 40. 
Nem jutott be az 
országos döntőbe 

Győri Andrea 

    
Pangea Matematika 
Verseny 
I. forduló 

Gregus Máté 5.b 2137. Győri Andrea 

Pangea Matematika 
Verseny 
I. forduló 

Rézműves Vanda Noémi 
5.b 

2424. Győri Andrea 

Pangea Matematika 
Verseny 
I. forduló 

Láng-Antos Barnabás 6.a 174. Szarkáné Ágoston Orsolya 

Pangea Matematika 
Verseny 
I. forduló 

Ruzsics Kristóf 6.a 1744. Szarkáné Ágoston Orsolya 

Pangea Matematika 
Verseny 
I. forduló 

Ágoston Bertalan 6.a 3088. Szarkáné Ágoston Orsolya 

Pangea Matematika 
Verseny 
I. forduló 

Horváth Regina 7.a 2038. Kustorné Koppán Bernadett 

Pangea Matematika 
Verseny 
I. forduló 

Ágoston Levente 7.b 2159. Szarkáné Ágoston Orsolya 

Pangea Matematika 
Verseny 
I. forduló 

Bouska Zoltán Benjamin 
7.b 

1737. Szarkáné Ágoston Orsolya 

Pangea Matematika 
Verseny 
I. forduló 

Szabó Taddeus 8.a 81. Győri Andrea 

Pangea Matematika 
Verseny 
I. forduló 

Pillér Virág Panna 8.a 2557. Győri Andrea 

Pangea Matematika 
Verseny 
I. forduló 

Kéri Jázmin Sára 8.a 1070. Győri Andrea 

Pangea Matematika 
Verseny 
I. forduló 

Kocsis Mónika 8.a 364 Győri Andrea 

Pangea Matematika 
Verseny 
I. forduló 

Pál Kinga 8.a 1265. Győri Andrea 

Pangea Matematika 
Verseny 
I. forduló 

Trifusz Huba 8.a 833. Győri Andrea 

Pangea Matematika 
Verseny 
I. forduló 

Búza Dávid 8.a 1616. Győri Andrea 

Pangea Matematika 
Verseny 
I. forduló 

Csokros Bence 8.a 1195. Győri Andrea 
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Pangea Matematika 
Verseny 
I. forduló 

Liszkai Bálint 8.a 264. Győri Andrea 

Pangea Matematika 
Verseny 
I. forduló 

Patkó Dóra 8.a 669. Győri Andrea 

Pangea Matematika 
Verseny 
I. forduló 

Döbrösy Anna 8.a 1189. Győri Andrea 

    

    
Marót Rezső 
Matematika Verseny 
helyi forduló 

Gregus Máté 5. b 1. 
(5. évfolyamon) 

Győri Andrea 

Merót Rezső 
Matematika verseny 
helyi forduló 

Láng-Antos Barnabás 6. a 1. 
(6. évfolyamon) 

Szarkáné Ágoston Orsolya 

Pangea Matematika 
Verseny 

Horváth Regina; 7/a 2038. Kustorné Koppán Bernadett 

    
Tudásbajnokság Boga Máté 5.b 

 
nem hirdettek 
eredményt 
 

Szarkáné Ágoston Orsolya 

Tudásbajnokság Láng –Antos  Barnabás 6.a 
 

Szarkáné Ágoston Orsolya 

Tudásbajnokság Láng –Antos  Barnabás 6.a 
 

Veresné Szkocsek Mária 

Tudásbajnokság Heszler Zsófia 6.a 
 

Veresné Szkocsek Mária 

Tudásbajnokság Vörös Sára Diána 6.a 
 

Veresné Szkocsek Mária 

Tudásbajnokság 
(természetismeret) 

Vörös Sára Diána 6.a 
 

Kustorné Koppán Bernadett 

Tudásbajnokság Fekete Kiara 7. a 
 

Szabacsiné Szőke Edit 

Tudásbajnokság Horváth Regina 7.a 
 

Szabacsiné Szőke Edit 

Tudásbajnokság 
(biológia) 

Kéri Jázmin 8.a 
 

Lányi Szilvia 

Tudásbajnokság Pál Kinga 8.a Veresné Szkocsek Mária 

    
Simonyi Zsigmond 
Kárpát-medencei 
Helyesírási Verseny 

Láng Antos Barnabás 6.a 
 

Megyei fordulóba 
jutottak. 
 A járvány miatt 
törölték a többi 
fordulót. 

Veresné Szkocsek Mária 

Simonyi Zsigmond 
Kárpát-medencei 
Helyesírási Verseny 

Choi Hae Jin 6.a 
 

Veresné Szkocsek Mária 

Simonyi Zsigmond 
Kárpát-medencei 
Helyesírási Verseny 

Pál Kinga 8.a Veresné Szkocsek Mária 

    
Országos német nyelvi 
verseny 

Kálmán Adrienn 7.b országos 5. Horváth Ramóna 

    

Löwenzahn Országos 
német nyelvű verseny 

Heszler Zsófia 7.b országos 2. Horváth Ramóna 

Löwenzahn Országos 
német nyelvű verseny 

Bednár Bálint 6.b országos 3. Horváth Ramóna 

Löwenzahn Országos 
német nyelvű verseny 

Láng-Antos Barnabás 6.a országos 7. Horváth Ramóna 

Löwenzahn Országos 
német nyelvű verseny 

Ruzsics Kristóf 6.a országos 7. Horváth Ramóna 

Löwenzahn Országos 
német nyelvű verseny 

Szabó Vivien Fruzsina 6.b országos 7. Horváth Ramóna 

Löwenzahn Országos 
német nyelvű verseny 

Koczkás Ádám 6.b országos 7. Horváth Ramóna 
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Löwenzahn Országos 
német nyelvű verseny 

Kálmán Adrienn 7.b országos 13. Horváth Ramóna 

Löwenzahn Országos 
német nyelvű verseny 

Kocsis Mónika 8.a országos 17. Horváth Ramóna 

Löwenzahn Országos 
német nyelvű verseny 

Fekete Kiara 7.a országos 23. Horváth Ramóna 

Löwenzahn Országos 
német nyelvű verseny 

Szabó Taddeus 8.a országos 24. Horváth Ramóna 

Löwenzahn Országos 
német nyelvű verseny 

Pillér Virág Panna 8.a országos 31. Horváth Ramóna 

Löwenzahn Országos 
német nyelvű verseny 

Patkó Dóra 8.a országos 37. Horváth Ramóna 

Löwenzahn Országos 
német nyelvű verseny 

Zsidi Letícia 8.b országos 40. Horváth Ramóna 

    

Német fordító verseny Láng-Antos Barnabás 6.a megyei 4. Horváth Ramóna 

Német fordító verseny Heszler Zsófia 7.b országos 5. Horváth Ramóna 

Német fordító verseny Patkó Dóra 8.a megyei 14. Horváth Ramóna 

Német fordító verseny Kálmán Adrienn 7.b megyei 16. Horváth Ramóna 

Német fordító verseny Fekete Kiara 7.a megyei 17. Horváth Ramóna 

Német fordító verseny Osbáth Natália 8.b országos döntős Horváth Ramóna 

Győri Gárdonyi Géza 
Ált Iskola fordítási 
verseny 

Heszler Zsófia 7.b 2. helyezés   Horváth Ramóna 

Győri Gárdonyi Géza 
Ált Iskola fordítási 
verseny 

Láng Antos Barnabás 6.a 5. helyezés   Horváth Ramóna 

    

OÁTV (Országos Angol 
nyelvi Tanulmányi 
Verseny) 

Kéri Jázmin Sára 8.a megyei  11.  Ágostonné Dobrosi Ildikó 

OÁTV (Országos Angol 
nyelvi Tanulmányi 
Verseny) 

Trifusz Huba 8.a megyei 19.  Ágostonné Dobrosi Ildikó 

OÁTV (Országos Angol 
nyelvi Tanulmányi 
Verseny) 

Liszkai Bálint 8.a megyei 21.  Ágostonné Dobrosi Ildikó 

OÁTV (Országos Angol 
nyelvi Tanulmányi 
Verseny) 

Gaál Kristóf 8.a megyei 28.  Ágostonné Dobrosi Ildikó 

OÁTV (Országos Angol 
nyelvi Tanulmányi 
Verseny) 

Oszicsánszky Anasztázia 
7.b 

megyei 15. Kelemen Katalin 

ELT-On Lion 
Internetes angol nyelvi 
verseny 

Ágoston Levente 7.b megyei 1. 
(minden megyei1.hely 
országos 6. jelent) 

Kelemen Katalin 

ELT-On Lion 
Internetes angol nyelvi 
verseny 

Kéri Jázmin Sára 8.a megyei 1. Ágostonné Dobrosi Ildikó 

ELT-On Lion 
Internetes angol nyelvi 
verseny 

Pál Kinga 8.a megyei 1. Ágostonné Dobrosi Ildikó 

ELT-On Lion 
Internetes angol nyelvi 
verseny 

Haris Ákos 7.a  országos 41. Kelemen Katalin 

ELT-On Lion 
Internetes angol nyelvi 
verseny 

Oszicsánszky Alexandra 
5.b 

országos 25. Kelemen Katalin 

ELT-On Lion 
Internetes angol nyelvi 
verseny 

Boga Máté 5.a országos 33. Kelemen Katalin 

ELT-On Lion 
Internetes angol nyelvi 
verseny 

Boga Luca Flóra 4.b országos 39. Ágostonné Dobrosi Ildikó 
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Győri Gárdonyi Géza 
Ált Iskola fordítási 
verseny 

Boga Máté 5.a 3. helyezés Kelemen Katalin 
 

    
Bolyai anyanyelvi 
csapatverseny 

5. a Nyelvelők  
Gregus Máté 
Jacura Rebeka 
Molnár Kitti Virág 
Oszicsánszky Alexandra      

Megyei 
31. helyezés 

Veresné Szkocsek Mária 
 

5. b Bábolnai nyelvészek 
Boga Máté Bálint 
Hanaszek Tamás 
Marosvári Adél 
Szalai Réka                       

Megyei 
61. helyezés 

Veres Zoltán 

 6. a Nyelvlovasok 
Choi Hae Jin 
Heszler Zsófia 
Láng-Antos Barnabás 
Német Benedek                  

Megyei 
6. helyezés 

Veresné Szkocsek Mária 
 

 6. b Vagányhangzók 
Bednár Bálint 
Böröcz Csenge Virág 
Koczkás Ádám 
Szabó Vivien Fruzsina 

Megyei 
30. helyezés 

Veres Zoltán 

 7. a Névtelenek 
Fekete Kiara 
Horváth Regina 
Kozma Izabell 
Marcinkó Kornél 

Megyei 
22. helyezés 

Szabacsiné Szőke Edit 

 7. b Magyar vándor 
Ágoston Levente 
Kovács Janka Renáta 
Mészáros Ágnes Zsófia 
Rózsahegyi Blanka 

Megyei 
24. helyezés 

Szabacsiné Szőke Edit 

 8. a Nyelvmenők 
Gaál Kristóf 
Liszkai Bálint 
Pál Kinga 
Patkó Dóra 178 pont 
 

Megyei 
2. helyezés 

Veresné Szkocsek Mária 
 

 8. b Csak csajok 
Blitzer Darinka 
Jurics Réka 
Kocsis Mónika 
Németh Diána 

Megyei 
22. helyezés 

 
Veres Zoltán 

Szép magyar beszéd 
verseny- megyei döntő 

Láng- Antos Barnabás 
6. a 

1. helyezés 
 

Veresné Szkocsek Mária 
 

 Bouska Zoltán 7. b 
 

részt vett Veresné Szkocsek Mária 
 

 Pillér Virág Panna 8. a részt vett Veresné Szkocsek Mária 
 

    
Arany János 
országos anyanyelvi 
verseny 

Láng- Antos Barnabás 6.a 
 
 

Országos 3.hely Veresné Szkocsek Mária 
 

 Choi Hae Jin 6. a 
 

Országos 4. hely Veresné Szkocsek Mária 
 

 Pál Kinga 8.a Országos 5. hely Veresné Szkocsek Mária 
 

 Gaál Kristóf 8. a Országos 6. hely Veresné Szkocsek Mária 
 

 Kéri Jázmin Sára 8.a Országos 13.hely Veresné Szkocsek Mária 
 

SPORT EREDMÉNYEK 

Fehér Miklós 
Emléktorna 

Horváth Áron 3. a 1. hely 
 

Csongrádi Péter 

Bakonyi Zoltán 3. a 
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Győr Élő Milán 2. a Legjobb játékos díj 

Bódis Milán 1. a 

Kolozs Tamás 2. b 

Angyal Levente 1. a 

Nagy Zalán 2. b 

Papp Károly Péter 1.b 

II. Mikulás Kupa 
IV. korcsoport 
Bábolna 

Blitzer Brendon 8. b 1. hely Csongrádi Péter 

Panák Bence 8. b 

Csokros Bence 8. a 

Élő Lázár 8. a 

Liszkai Bálint 8. a 

Füredi Martin 7. a 

Szorcsik Antonó 7. a 

Zen Bu Kan Kempo 
Országos Gyerek 
Verseny 

Gróf Bence 3.a Egy második és egy 
harmadik helyezés 

Nem iskolai felkészítés 
Külső szakedző 

Gokart verseny Varga Ákos 4.a Országos 1. helyezés Nem iskolai felkészítés 

Külső szakedző 

Szabadhegyi terem 
mérkőzés (csapat) 

Élő Milán Bertalan 2.a 3.hely (csapat) Csongrádi Péter és Marcinkó 
Bálint 

Bozsik Intézményi 
Program 

Élő Milán Bertalan 2.a  Csongrádi Péter és Marcinkó 
Bálint 

Diákolimpia Mezei 
Futóverseny 

Élő Milán Bertalan 2.a 22.hely Csongrádi Péter 

NEMAK KUPA Horváth Áron 3.a 
Lukácsi Ádám 4.a 
Ásó Bence 4.b 
Varga Márk Ferenc 4.b 
Bakonyi Zoltán 3.a 
Gyécsek Balázs 4.a 
Tóth András 4.a 
Élő Milán 2.a 
Kozma Viktor 4.a 
Szöllösi Bálint 4.a 
 

3.hely Csongrádi Péter 

    

 

A felső tagozaton a szakmai munkaközösségek vezetői koordinálják a tanulmányi versenyek 

szervezését, lebonyolítását, a tanulók felkészítését a tanítók és szaktanárok végzik. 

 

3.5. Sportversenyek, sportesemények (2020.03.15-ig) 

A sportversenyek szervezési munkáit a testnevelés szakos munkatársak végezték Csongrádi Péter 

munkaközösség-vezető koordinálásával. 

Labdarúgás 

 Intézményünk a tanévben, Diákolimpiára és a Bozsik Programba is nevezett, minden korosztályba 

sikerült nevezést leadni. A Bozsik program, két részre osztható, INTÉZMÉNYI (Bábolnai Általános 

Iskola) és EGYESÜLETI (Bábolnai Sportegyesület), a gyerekek abban a szerencsés helyzetben 

vannak, hogy mindkét szinten egy csapatot alkothatnak és fejlődhetnek. Az egyesületi programban, 

Bábolna körzetben, az intézményi programban pedig Kisbér körzethez tartozunk. Diákolimpián, a 

Komáromi körzet által szervezett eseményeken vehettünk részt. 

 

EREDMÉNYEK 

 Őszi diákolimpiai körzeti eredmények: 

2. Korcsoport (1. hely): Lukácsi Ádám, Ásó Bence, Horváth Áron, Gyécsek Balázs, Varga Márk, 

Kozma Viktor, Bakonyi Zoltán, Tóth András 

3. Korcsoport (1. hely): Koczkás Ádám, Emeh William Chigozie, Tóth József, Bednár Bálint, Ágoston 

Bertalan, Nagy Barnabás, Szemenyi Tamás, Horváth Ákos, Szalai Péter, Pongrácz Márkó, Bódis 

Patrik, Szűcs Nimród, Szorcsik Antonió 

4. Korcsoport (Lányok) 1. hely: Kocsis Virág, Németh Fanni, Sulyok Viktória, Sulyok Dorina, Szabó 

Szelli, Baranyai Boglárka, Erdei Piroska, Kovács Janka, Németh Diána. 
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Évek óta rendszeres meghívást kapunk, a győri Szabadhegyi Iskolába, a FEHÉR MIKLÓS 

Emléktornán idén az első helyen végeztünk. 

Csapat tagjai: Horváth Áron, Kolozs Tamás, Nagy Zalán, Bakonyi Zoltán, Nagy Zalán, Élő Milán, 

Angyal Levente, Bódis Milán. A torna legtechnikásabb kapusa: Horváth Áron. a csapat legjobb 

játékosa: Nagy Zalán. A TORNA GÓLKIRÁLYA: Bakonyi Zoltán 

 

Intézményünk kezdeményezése az Iskolák közötti Mikulás Kupa. A II. Mikulás Kupát is megrendeztük, 

amelyre idei éveben is a környék iskoláit hívtuk meg, de ebben az évben lány csapatok is szerepeltek 

a tornán. Általános Iskola legkisebb 1. és 2. osztályos és a legnagyobb 7. és 8. évfolyamos diákjait 

hívtuk meg. Ács, Bőny, Dunaszeg, Komárom, Bana, Győrszentiván, Tárkány és Bábolna település 

intézményeinek tanulói fogadták el a meghívást, és élményekkel teljes küzdelmeket vívtak mindkét 

korosztályban. Testvériskolánk Hidaskürt diákjai is bekapcsolódtak a programba. 

EREDMÉNYEK: 1. helyezés- IV. korcsoport: Morvai Dániel, Panák Bence, Füredi Martin, Szorcsik 
Antonió, Blitzer Brendon, Csokros Bence, Liszkai Bálint, Buza Dávid 
 

Küzdősportok 

Iskolánk több tanulója is foglalkozik és rendszeresen látogat különböző küzdősport edzéseket, és szép 

eredményeket érnek el, ez a sportág különös figyelmet és főként fegyelmet igényel, és az edzések 

során ezeket sokat is tanulják a részt vevők, amely a mai tanulók számára nagyon fontos. Kiemelkedő 

eredményekkel a sportágban Gróf Bence rendelkezik. 

Lovaglás 

A lovaglás szintén különböző lovas kluboknál lehetséges, de közismert, hogy a bábolnai lovas 

hagyományok több száz évre tekintenek vissza. A városban a lovas sport iránt érdeklődő fiatalok a 

Bábolnai Nemzeti Ménesbirtokon és a környéken található Lovas Klubokban tanulhatják a sportág 

rejtelmeit, szépségét. A versenyeztetés itt sem marad el, és a diákok kis része, aki lovagol, nagyon szép 

és értékes helyezéseket érhetnek el. A legszebb eredményeket iskolánkból Rózsahegyi Blanka érte 

el. 

Ebben a tanévben is folytatódott a kerettantervben tervezett úszásoktatás a 3. 4. 5. és 6. évfolyamokon. 

A testnevelést tanítók NETFIT méréseket végeztek 2020.03.15-ig. Az adatokat számítógépes 

rendszerbe rögzítették. Kiemelt feladat volt a mérések eredményeinek feldolgozása és értékelése.  

Sportrendezvények lebonyolításáért felelős: Csongrádi Péter 

 

4. Pályaválasztás 
 
Pályaválasztás előtt álló diákjaink és szüleik tájékoztatását, és az iskolaválasztást segítettük 

pályaválasztási rendezvényeinkkel: 

- A 7. és 8. osztályos tanulókat és szüleiket rendszeres tájékoztattuk a felvételi eljárásról, 

határidőkről 

- Tájékoztatást nyújtottunk a középfokú köznevelési intézményekben szervezett nyílt napokról, 

tanulóink részvételét biztosítottuk. 

- Üzemlátogatást, gyárlátogatást szerveztünk. 

- Pályaválasztási szaktanácsadást biztosítottunk külsős szakemberekkel a nyolcadik évfolyamos 

diákoknak. 

- Pályaorientációs napot tartottunk minden évfolyam számára, külsős szakemberek és szülők 

bevonásával 
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- Végzős tanulóinkkal részt vettünk a Megyei Pályaválasztási Kiállításon Tatabányán (2019. 

november 08.) 

- Sulibörze szerveztünk (2019. november 22.) 

- Egyéni pályaválasztási szülői értekezlet szerveztünk (2019. december 3.) 

- 2020. január 18-án központi felvételi írásbeli vizsgán voltak nyolcadikosaink. 

Pályaválasztási felelős: Veresné Szkocsek Mária 

 

 

 

Továbbtanulási adataink: 

Továbbtanulás 8.a 8.b Összesen Évfolyam létszámhoz 

viszonyítva 

Gimnázium 8 fő 0 fő 8 fő 20,51 % 

Szakgimnázium 12 fő 11 fő 23 fő 58,98 % 

Szakközépiskola 3 fő 5 fő 8 fő 20,51 % 

Szakiskola 0 fő 0 fő 0 fő 0 % 

Összesen 23 fő 16 fő 39 fő 100% 

 

 

 

5. Diákönkormányzat tevékenysége 
 
A DÖK tagjai iskolánk 5-8. osztályos tanulói. Elképzeléseikkel, véleményükkel, segítő és 

szervező munkájukkal jelentősen hozzájárultak az iskolai programok színesítéséhez. Ebben a 

tanévben is remek munkát végeztek:  

 Osztályok közötti tisztasági verseny elindítása, ellenőrzése, értékelése. 

 Faliújságok folyamatos ellenőrzése és értékelése. Megadott témák szerint. („Aradi vértanúk” Élj 

egészségesen! „Szent karácsony eljött, az ég a Földre szállt” Farsang”; „Esküszünk, hogy rabok 

tovább nem leszünk…”) 

 Mikulás-buli szervezése-osztályközösségi szinten. 

 Karácsonyi játszóház és az adventi vásár szervezése.  

 Karácsonyi vásár- szülői munkaközösség tárgyainak értékesítése a városi karácsonyon 

 Készülődés az osztályfőnökökkel és DÖK tagokkal az alsós farsangra, 

 Felsős farsangi bál szervezése. Bábolna város gyermekönkormányzata (GYÖK) 

közreműködésével. Ráhangolódás a színes hét szervezésével. 

 Felkészülés diákműsorral a Szülők- nevelők báljára 

Sajnos 2020. március 16. utáni időpontra tervezett DÖK rendezvények, programok, 

tevékenységek a járványügyi helyzet miatti digitális munkarend bevezetése miatt elmaradtak. 

       DÖK munkáját segítő pedagógus: Horváth Ramóna 

 

6. Gyermek és ifjúságvédelem 
Elvégzett feladatok: 

- a veszélyeztetett és hátrányos helyzetű tanulók felmérése és nyilvántartásba vétele az 

osztályfőnökök segítségével - egyeztetés a Gyermekjóléti Szolgálattal 

- tanulmányi munka figyelemmel kísérése 

- a veszélyeztetettség típusának mérlegelése 

- a veszélyeztetettség megelőzése 

- drog és bűnmegelőzési programok 

- RGYT-ban részesülő gyermekek nyomon követése  

- a rászorultak támogatása 
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- szociális támogatások számbavétele (az ingyenes étkeztetésre, a napközi otthoni ellátásra szorulók 

felkutatása, tankönyvtámogatás, reggeli ügyelet)     

- a tankötelezettségi törvény betartása 

- az indokolatlan hiányzások megelőzése és visszaszorítása 

- kapcsolattartás a Gyermekjóléti Szolgálattal 

- általános prevenciós tevékenységek 

- minden esetben a gyermek érdekeinek képviselete 

- esetenként családlátogatás 

- külső intézményekkel kapcsolattartás (Gyermekjóléti Szolgálat, Nevelési Tanácsadó) 

A gyermekvédelmi feladatok ellátása valamennyi osztályfőnök feladata és felelőssége volt. 

A gyermekvédelmi feladatokat Lányi Szilvia intézményvezető-helyettes koordinálta. 

 

 

7. Pályázatok 
 

 Feladat / esemény Felelős Határid
ő 

Eredményességi 
mutató 

Folyamatban lévő projektek 

EFOP-3.2.4-16-2016-
00001 
Digitális kompetencia 
fejlesztése” című kiemelt 
EU-s projekt 
http://kk.gov.hu/efop-3-2-4-
16-2016-00001 

Digitálisan támogatott 
tanulási környezet 
megvalósulása. 
- teljes informatikai 
infrastruktúra biztosítása, Wifi 
lefedettség továbbfejlesztése 
- 30 db tanulói tablet 
beüzemelése, használata 
tanórákon (5.-8. évfolyam 
számára) 
-32 db tanári notebook 
karbantartása 
- szerződött pedagógusok 
részvétele az akkreditált 
pedagógus továbbképzéseken 
- Interaktív panelek 
üzembehelyezése, használata 
- IKT eszközök használata az 
oktatási folyamatban 
- digitális tartalmak alkalmazása 
kiemelten az 5. évfolyamon 

Vezetőség; 
tantestület 

2019-
2020 

Interaktív tanórák. 
Digitálisan 
támogatott tanulási 
környezet. 
Pedagógus 
továbbképzések 

EFOP-3.3.2-16 Kulturális 
intézmények a köznevelés 
eredményességéért 

Almásfüzitő-  
„Ókori olimpia”- történelmi 
versenyen részvétel. 2 
alkalom/tanév, 
Nyári történelmi, tematikus 
tábor - 2019. június 

Veresné 
Szkocsek 
Mária 

2019. 
aug. 

 

EFOP-3.9.2-16 - Humán 
kapacitások fejlesztése 
térségi szemléletben - 
kedvezményezett térségek 
Térségi együttműködés a 
Bakonyaljától a Dunáig 

2018/19-es és a 2019/20-as 
tanévben: kézműves, 
helytörténeti és sport, napközis, 
tematikus programok, 
foglalkozások megvalósítása 
Természet megismerését 
segítő tanulmányi kirándulás (2 
alkalom); 
Színházlátogatás, helytörténeti 
kirándulás. 

Vezetőség 
Veresné 
Szkocsek 
Mária 
pedagógusok 

2020. Hátránykompenz
áció 
Korszerű 
pedagógiai 
módszerek 
alkalmazását 
segítő, közösségi 
programok 
megvalósítása. 

Fenntartási időszakban lévő projektek 
 

http://kk.gov.hu/efop-3-2-4-16-2016-00001
http://kk.gov.hu/efop-3-2-4-16-2016-00001
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EFOP-3.3.5-17 
https://www.palyazat.gov.h
u/efop-335-17 
Korszerű pedagógiai 
módszerek alkalmazását 
segítő Iskolai Közösségi 
Program kísérleti 
megvalósítása 

Fenntartói támogatástól 
függően- a 2019/2020-as 
tanévben:  
bentlakásos és napközis 
kézműves és sport, tematikus 
programok megszervezése és 
megvalósítása 

Vezetőség 
tantestület 

2019. 
aug. 

Továbbképzések 
Hátránykompenz
áció. Korszerű 
pedagógiai 
módszerek 
alkalmazását 
segítő, közösségi 
programok 
megvalósítása. 

A TIOP-1.1.1.-12/-2012-
0001 számú „Intézményi 
informatikai infrastruktúra 
fejlesztés a közoktatásban” 
projekt 

13 db notebook, 8 db projektor 
és 8 db interaktív felület) 2015 
decemberében az interaktív 
táblák 8 tanteremben 
felszerelésre kerültek. 
Feladataink a fenntartási 
időszakban: 
- folyamatos adminisztrációs 
feladatok- zöld IKT 

intézmény 
vezetősége 
nevelőtestület 

2020 Interaktív tanórák. 

TIOP-1.1.1. A-15/1-2015-
0001 számú „Köznevelési 
intézmények tantermi 
informatikai eszközeinek 
modernizációja” pályázat 

(36 db Lenovo asztali 
számítógép, 19 db monitor, 1db 
szerver és 3 db switch)- digitális 
tananyagok használata 
informatika és más szaktanári 
órákon, tehetséggondozó és 
felzárkóztató foglalkozásokon, -
-digitális kompetencia 
fejlesztését 

intézmény 
vezetősége 
nevelőtestület 

2020 Digitálisan 
támogatott tanulási 
környezet. 

„Határtalanul pályázat” 
Határon túli magyar 

történelmi emlékhelyek 
felkeresése. 

Pályázati elszámolás. 
Publikálás biztosítása. 

Bajcsainé 
Hajagos Ildikó 
 

2020. A külhoni 
magyarsággal 
kapcsolatos 
ismeretek 
bővülése „A 
Szepesség 
„gyöngyszemeit” 
magyar történelmi 
emlékhelyeit 

Ökoiskola - előzetes tantestületi szakmai 
egyeztetés 
- adaptálási lehetőségek 
felmérése 

Intézmény- 
vezetés 
nevelőtestület 

2021. 
május 

új gyakorlati 
ismeretek 
ökológiai 
felelősségtudat 
erősítése 

Elbírálás alatt álló pályázatok 

„Határtalanul pályázat” 
Határon túli magyar 
történelmi emlékhelyek 
felkeresése. 

-- pályázati adatlap kitöltése 
- igényfelmérés 7. évfolyamos 
szülők és diákok bevonásával 
- előzetes szülői értekezlet 

Bajcsainé 
Hajagos Ildikó 

2019. 
április 

A külhoni 
magyarsággal 
kapcsolatos 
ismeretek 
bővülése 

Benyújtásra tervezett pályázatok 

Interreg: Szlovákia-
Magyarország. 
Partnerséget építünk.-
SKHU/WETA/1901 

-együttműködés sport és 
kulturális területen a szlovákiai 
testvértelepülés általános 
iskolájával 

Intézményvez
etés 

2020. 
nov. 

közös 
rendezvények; 
szakmai 
tapasztalatcserees
zközpark bővülése 

Pályázat 
könyvtámogatásra 2020 

- pályázati adatlap kitöltése 
- minimum 15 diák benevezése 
a tudásbajnokság 1-1 tantárgyi 
versenyére 

Veresné 
Szkocsek 
Mária 

2020. 
ősz 

tehetséggondozó 
munka segítése 
értékes 
olvasmányokkal 

https://www.palyazat.gov.hu/efop-335-17
https://www.palyazat.gov.hu/efop-335-17
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Tehetségpont - előzetes tantestületi szakmai 
egyeztetés 
- adaptálási lehetőségek 
felmérése 

Intézményvez
ető 
nevelőtestület 

 új szakmai 
ismeretek, 
tehetséggondozás 
partnerszervezetek 
bevonásával 

 

 

 

 

8. Szakmai feladatok 
 
8.1. A tanfelügyeleti rendszerrel és az Önértékeléssel (vezetői, intézményi) kapcsolatos elvégzett 

feladatok 

 
Intézményünkben az idei tanévben intézményvezetői és intézményi országos pedagógiai szakmai 

ellenőrzésre is sor került. 

Intézményvezetői tanfelügyelet 2019-2020-as tanév első félévében elvégzett feladatai 
 

Az ellenőrzés vezetésére kijelölt szakértő 
felveszi a kapcsolatot az intézmény 
vezetőjével.  
Ellenőrzés ütemezésének, tartalmának 
egyeztetése.  

kijelölt szakértő 
intézményvezető 

2019.09.31. 
(ellenőrzés 
előtt legalább 
15 nappal) 

ellenőrzési nap 
ütemterve 

Dokumentum előkészítés a látogatás 
napjára: 
- önfejlesztési terv 
- intézményi önértékelés vezetőre vonatkozó 
önfejlesztési tervei 
- intézményi önértékelés vezetőre vonatkozó 
kérdőíves felmérések eredményei (betekintés 
biztosítása)-önértékelő kérdőív, szülői kérdőív, 
nevelőtestületi kérdőív 
- vezetői pályázat 
- pedagógiai program 
- Egymást követő 2 tanév munkaterve és az 
éves beszámoló 
- SZMSZ 
Betekintés biztosítása. 

intézményvezető 2019.10.15. dokumentumok 

Interjúk előkészítése 
SZM-el egyeztetés, tájékoztatás, meghívók 
Nevelőtestület-tájékoztatás 
-Fenntartó adatainak, elérhetőségének 
megadása a vezető szakértőnek.(lebonyolítás 
a szakértő javaslata alapján-helyszín, telefon, 
e-mail) 

intézményvezető (célszerű 
2019.09.15.) 

/nevelőtestület 
tájékoztató/ 
-SZM tájékoztató 
-meghívók 
-fenntartói adatok 

Ellenőrzés napja-rendelkezésre állás, 
jegyzőkönyv 1 példányának iktatása-5 évig 
őrzése.  

intézményvezető 2019.10.15. Jegyzőkönyv 

Szakértők értékelése. intézményvezető látogatást 
követő 15. 
napig 

Értékelés 

Fejlesztési terv elkészítése-önfejlesztési terv 
kiegészítése a tanfelügyeleti értékelés alapján. 
Feltöltése a felületre. 

intézményvezető látogatást 
követő 60 
napon belül. 

Fejlesztési terv 

 
Intézményi  tanfelügyelet 2019-2020-as tanév első félévében elvégzett feladatai:  
 



47 

Ellenőrzés feltételeinek biztosítása intézményvezetés
   

(célszerű 
2019.11. 21) 

személyi és tárgyi 
feltételek 
biztosítottak 

Kapcsolatfelvétel és kapcsolattartás a kijelölt 
szakértőkkel 
(ütemezés és ellenőrzési tartalmak 
egyeztetése) 

intézményvezetés 
szakértők 

2019.11.16. 
(ellenőrzés 
előtt 15 
nappal) 

ütemezés és 
ellenőrzési tartalmak 
egyeztetése 

Dokumentum előkészítés: 
- intézményi önértékelés intézményre 
vonatkozó intézkedési terve 
- intézményi önértékelés intézményre 
vonatkozó kérdőíves felmérések eredményei 
(betekintés biztosítása)- szülői kérdőív, 
nevelőtestületi kérdőív 
- pedagógiai program 
- egymást követő 2 tanév munkaterve és az 
éves beszámoló 
- SZMSZ 
- Továbbképzési program – beiskolázási terv 
- Mérési eredmények adatai, elemzése-5 
tanévre visszamenőleg 
- A pedagógusellenőrzés eredményeinek 
összegzése. 
- vezető értékelésének eredménye 
Betekintés biztosítása. 
 

intézményvezetés 2019.11.21. dokumentumok 

Egyéni és csoportos interjúk 
előkészítése.(Előzetesen közzétett 
szempontok.) 
- osztályonként 2 szülő felkérése. 
- különböző évfolyamokon tanító, nem azonos 
munkaközösségbe tartozó pedagógusok. 

intézményvezetés 2019.11.01. Szempontsor 
SZM egyeztetés-
szülői névsor 
Tájékoztatás 
Meghívók 
Felkért 
pedagógusok  

Látogatás napján: 
- az ellenőrzést bevezető szakértők-
nevelőtestület találkozás szervezése 
-szakértők bemutatkozása, tájékoztatás az 
ellenőrzés céljáról 
 

(szakértők) 
intézményvezetés 

2019.11.21. - 

Interjúk biztosítása: előre tervezettek  
 

intézményvezetés 2019.11.21. - 

Intézményi bejárás biztosítása (épület, 
faliújság…) 

intézményvezetés 
technikai d. 

2019.11.21. - 

Ellenőrzés napja-rendelkezésre állás, 
jegyzőkönyv 1 példányának iktatása-5 évig 
őrzése.  

intézményvezető 
iskolatitkár 

2019.11.21. iktatott dokumentum 

Szakértői összegző dokumentum feltöltése az 
intézményi honlapra 

intézményvezetés 
rendszergazda 

összegző 
szakértői 
dokumentum 
elkészültekor 

 

Öt évre szóló intézkedési terv készítése 
(intézményi pedagógiai-szakmai munka 
fejlesztésének feladatainak kijelölése) 

intézményvezető összegző 
szakértői 
dokumentum 
rögzítését 
követő 45 
napon belül 

intézkedési terv  
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Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés során használt kérdőívek, értékelőlapok, megfigyelési, 

önértékelési szempontok, feldolgozási segédletek és szempontsorok (a továbbiakban együtt: 

ellenőrzési eszközök) egységesek és nyilvánosak. 

 

 

8.2. Minőségfejlesztési munka   

 

sz. Esemény / téma Felelős Határidő 
Eredményességi 

mutató 

1. szakmai bemutató órák 
1. évfolyamos tanító 

5. évfolyamos 
szaktanár 

2020.október 

jó módszertani 

gyakorlatok, ötletek 

megismerése, 

adaptálása 

3. 

módszertani továbbképzés 
EFOP-3.2.4-16-2016-00001 
„Digitális kompetencia fejlesztése” 
projekt 
minden résztvevő pedagógusnak, - 
ingyenes akkreditált pedagógus 
továbbképzés 
- IKT eszközök használata az 
oktatási folyamatban 
- digitális tartalmak alkalmazása 
kiemelten az 5. évfolyamon 

intézményvezetés 
nevelőtestület 

2019-20 
második 

képzést várjuk 

jó módszertani 
gyakorlatok, ötletek 

megismerése, 
adaptálása 
Digitálisan 

támogatott tanulási 
környezet 

megvalósulása. 

4. POK szakmai előadásainak 
igénybevétele (aktuális-4 témában) 

intézményvezetés 
nevelőtestület 

2020.tavasz 
elmaradt  
( digitális 

munkarend 
bevezetése 

miatt) 

- 

5. mentálhigiénés belső fórum  
intézményvezetés 

nevelőtestület 

egészség- 
nevelési hét 

2019. 
november 

prevenció-
mentálhigiénés 

 
8.3. A pedagógusok minősítési rendszerével kapcsolatos elvégzett feladatok 

 

Sz. Esemény / téma Felelős Határidő 
Eredményességi 

mutató 

1. Portfóliók feltöltése 
minősítési eljárásban 
érintett pedagógus 

2019.nov. portfólió 

2. Portfóliók értékelése 
intézményvezető 
delegált helyettes 

2020.tavasz 
 

minősítési eljárás 

eredménye 
3. 

Szarkáné Ágoston Orsolya 
minősítési eljárás  

(Mesterpedagógusi fokozat ) 

intézményvezető és  
a delegált helyettes 

 

2019-2020. 
(OH - 

elhalasztva) 

4. 
Bajcsainé Hajagos Ildikó 

 minősítési eljárás  
(Mesterpedagógusi fokozat) 

intézményvezető és a 
delegált helyettes 

2019-2020. 
(OH - 

elhalasztva)  

 

8.4.  Munkakörök aktualizálása, pedagógusok feladatai 
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Feladat Felelős Határidő 
Eredményessé

gi mutató 

elektronikus osztály és csoport naplók 
megnyitása, naprakész vezetése  
 

pedagógusok 
külsős óraadók 
hittan oktatók  

folyamatos 
naprakész 

dokumentáció 

elektronikus és papír alapú naplók ellenőrzése 
intézményvezető és 

helyettesek 
havonta 

intézményi munkaterv  
(munkaközösségi munkatervek elkészítése) 

intézményvezető 
(munkaközösségek 
vezetői, DÖK segítő 

munkatárs) 

2020.09. 15. munkaterv 

negyedévente lemorzsolódási táblázat 
elkészítése 

osztályfőnökök negyedéves 
prevenciós 

adatok 
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II. 2019/2020-as tanév, tanév végi statisztikai adatai 
 

Későbbi időpontban (június 24.) küldjük. 
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IV. KAPCSOLATAINK 
 

 

AZ INTÉZMÉNY KAPCSOLATAI 
 

1. Szülőkkel való kapcsolattartás 
A szülőkkel való kapcsolattartás formái az alábbiak voltak: 

Formális:  

 Szülői értekezletek 

 Fogadóórák 

 Nyílt napok 

 Pályaválasztási szülői értekezlet 

 Rendezvények 

 Jelzések 

 Szülők nevelők bálja 

Kiemelt feladatunknak tekintettük a szülőkkel történő kapcsolatteremtést, információ-cserét 

nevelési és oktatási célok összehangolásában, a helyes pályairányítás érdekében. A tanév során 

együttműködtünk a Szülői Munkaközösség és az Iskolaszék vezetőivel, tagjaival. 

 

2. Szakmai együttműködés civil szervezetekkel, egymással, más intézménnyel  
 

Kapcsolataink  

 

 Kiemelt feladatunknak tekintettük a szülőkkel történő kapcsolatteremtést, információ-cserét 

nevelési és oktatási célok összehangolásában, a helyes pályairányítás érdekében. A tanév 

során együttműködtünk a Szülői Munkaközösség és az Iskolaszék vezetőivel, tagjaival. 

 Jó kapcsolat kialakítására és együttműködésre törekedtünk fenntartóval, a Klebelsberg Központ 

(KK) Tatabányai Tankerületének vezetőivel és munkatársaival. 

 Intézményünk életében különös hangsúlyt kapott idén is, a város vezetésével, Bábolna Város 

Önkormányzatával, a Képviselő-testülettel, a település más oktatási és nevelési intézményeivel 

(Óvoda, Zeneiskola, Lovas iskola), gazdasági, társadalmi szervezeteivel, cégek képviselőivel, 

valamint magánszemélyekkel való kapcsolattartás. 

 Az intézményi átszervezéssel Bana község vezetésével, képviselő-testületével is jó kapcsolatra 

törekedtünk. 

 Együttműködtünk a Bábolnai Sportegyesülettel. 

 Fontos volt az egyházakkal való kapcsolattartás, hiszen ők is részeseivé válnak a hitoktatással, 

a hit- és erkölcstan tanításával nevelő-oktató munkánknak. 

 Jó kapcsolatra törekedtünk a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálattal, Gyermekorvosi és 

Védőnői szolgálattal, a Pedagógiai Szakszolgálattal, valamint a Komáromi 

Rendőrkapitánysággal, a Bábolnai Polgárőrséggel. 

Együttműködtünk a GYÖK-kel. Segítjük munkájukat, bevontuk őket rendezvényeinkbe (pl. mikulás buli; 

farsang, sulibörze) Kikértük véleményüket. 

 

Bábolna, 2020. június 8.  

 

 

Bajcsainé Hajagos Ildikó 

intézményvezető 
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MELLÉKLET 

PILLANATKÉPEK A TANÉVBŐL 

 

TANÉVNYITÓ  ÁTADÓ ÜNNEPÉLY 

 

  
 

ŐSZKÖSZÖNTŐ 
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PÁLYAORIENTÁCIÓS NAP AZ ISKOLÁBAN 
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JÓKA ÖRDÖGEI SZÍNI ELŐADÁS 

 
 

  

ÜNNEPÉLYEINK 
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EFOP KIRÁNDULÁS-TERMÉSZETBARÁT SZAKKÖRÖSÖK

  
 

KARÁCSONY                              JUTALMAZÁS 
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HIDASKÜRTI TESTVÉRISKOLA LÁTOGATÁSA 

 

             
 

  
 
MIKULÁS KUPA 

 

  
 

FARSANG 2020 

 

      
 



57 

  

 

HÍVOGATÓ 

  

             
 

 


