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Tisztelt  Pénzügyi  Bizottság! Tisztelt Képviselő-testület!

Alábbi beszámolóm a Humán Területek Bizottsága előtt 2012 májusában tett 
beszámolóm átdolgozott, aktualizált változata.
A 2011-2012. tanév végi beszámolót az alábbi szerkezeti egységek alapján 
készítettem:
I. Az intézményi társulás működése
II. A tanév körülményeit befolyásoló tényezők
III. A székhelyintézmény személyi feltételei
IV. A székhelyintézmény tárgyi feltételei
V. A szakmai munka értékelése
VI. További elképzelések, munkák a nyáron
VII. Záró gondolatok

I. Az intézményi társulás működése

A  Pannonhalma  TKT  Radnóti  Miklós  Általános  Iskola,  Óvoda  és  Alapfokú 
Művészetoktatási  Intézmény  a  2011-12-es  tanévben  társulásban  működött  a 
veszprémvarsányi  iskolával,  óvodával  és  a  bakonytamási  óvodai  telephellyel,  
valamint alapfokú művészetoktatás tekintetében a pázmándfalui telephellyel is.
A székhelyiskola rendelkezett mindazzal a szakmai, emberi, tárgyi feltétellel,  amely 
a 2011-2012-es tanév sikeres megvalósításához és lezárásához szükséges volt.
Egy oktatási hivatali ellenőrzésen is átesett az intézmény. A jegyzőkönyv tartalmazta 
azokat a  hiányosságokat, amelyek pótlására két ütemben kellett megoldást találni:  
egyik határidő 2012. január 31. volt, eddig a kinevezésekben előforduló hibákat, a –
kizárólag- Veszprémvarsányban hiányzó erkölcsi bizonyítványokat kellett pótolni. A 
másik határidő 2012. augusztus 31., eddig kell megoldani az intézményben a 100%-
os  szakos  ellátottságot.  Pannonhalmán  összesen  heti  2,5  órát  tanított  olyan 
pedagógus,  akinek  arra  nem  volt  megfelelő  képesítése,  de  van  olyan  nevelőnk, 
akivel ez megoldható lesz a jövőben, csak a kötelező óraszámok megléte, valamint  
órarendi  problémák  kezelése   miatt  történt  így.  Egy  esetben  nem  tudok  szakos 
pedagógust  biztosítani,  ez  pedig  5.-6.  évfolyamon  a  tánc  és  dráma,  hon-és 
népismeret 0,5-0,5 órás modul. A 2013. szeptember 1-jén életbelépő Köznevelési 
törvény 5 év haladékot ad a lépesítések megszerzésére.

A 2009-2010-es tanévtől kezdve iskolánk közös működésben folytatja munkáját 
Veszprémvarsány intézményeivel. Az elmúlt tanévben is igyekeztünk szakmai és 
emberi kapcsolatainkat mélyíteni úgy, hogy a  másik szakmai autonómiáját 
maximálisan tiszteletben tartsuk. A kapcsolat egyre jobb, egyre több  közös 
programot szerveztünk. Az igazgató úr biológia óraadókénti ittléte pedig még 
megkönnyítette az egyeztetéseket, vezetői munkatanácskozásokat. Az Éves 
munkatervben és a havi programokban jól nyomon követhetők  az évről évre 
erősödő, mélyülő és gyarapodó szakmai találkozási pontok.
Hasonlóan jó a kapcsolat a veszprémvarsányi óvodával is: több rendezvényen részt 
vettem,  a  német  partnereket  is  elvittük  oda,  elmentem az  évzárójukra,  a  vezető 
óvónővel több alkalommal tartottunk személyes konzultációt. További tervünk, hogy 
a német   partnerkapcsolatba még mélyebben bevonjuk őket, ahogy az alsószeliek is 
állandó részesei a találkozásoknak.
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II. A tanév körülményeit befolyásoló tényezők

Nagyon nehéz 1. osztállyal, sok problémás kisgyerekkel folyt a 2011-2012-es tanév.
Tanulóink közül egy 7. osztályos gyermek állami gondozásba került.
A sajátos nevelési igényű részlegesen integrált csoport a Közösségi házban történő 
elhelyezése nem hozta meg a várt eredményt: továbbra is magatartási problémák, a 
nevelők megalázása, trágár beszéd, viselkedési problémák jellemezték őket. Az 
osztály e tanév végén megszűnt, mivel a gyerekek elballagtak. Ez két fő 
álláshelyének megszűnését jelentette volna. Időközben az angol szakos kollega 
jelezte távozási szándékát, és GYES-ről is visszajövetelét jelezte az egyik kolleganő. 
Az ő bérét a szabadság idejére és a 2012-13-as tanév 3,5 hónapjára terveztem. 

Két tanulónk van a leendő 6.évfolyamon, akik visszakerülnének az SNI-s osztály 
megszűnése után normál osztályba, bár egyikükről a Képességvizsgáló Bizottség 
részleges integrációval oktatható szakvéleményt állított ki már korábban. Velük sok 
probléma lesz, mert ők nem lennének integrálhatók, de két fős osztályt csak  nagy
 „ ráfizetéssel” lehet fenntartani. A rájuk vonatkozó elképzeléseimet a 2012-2013-as 
tanév indításával kapcsolatos beszámolómban részletezem.

A két első osztályos nem integrálható kisgyermek is nagy anyagi kiadást jelentett. 
Amennyiben az Önkormányzat nem tudja, vagy nem akarja őket az eddigi formában 
elláttatni, az ő továbblépésükről gondoskodni kell. Ez azonban további egy nevelő 
leépítését jelenti, amit a költségvetésben nem támogattak, bár jeleztem.
Nem mindennapi problémát –örömöt és gondokat is – hozott az iskola-felújítási 
pályázat. Február közepe óta tart a projekt kivitelezési folyamata, ami április 4. óta 
jelentett a szakmai munka terén is nagy változásokat. Az alsósok a kultúrházban 
tanultak, az elsősök a Közösségi házban, a felsősök maradtak az iskola régi 
épületében. Ez a körülmény nagy mértékben befolyásolta a tanév utolsó 2,5 
hónapjának szakmai munkáját és a munkáltatást.

III. A székhelyintézmény személyi feltételei

a., A nevelőtestület és a szakmai munkát segítők

A  székhelyintézmény vonatkozásában az alábbi személyi háttérrel dolgoztunk:
• 21 státuszon 23 fő közalkalmazott, ebből 4 fő félállású
• 4 fő prémiumévek programos (ebből 1 fő január óta nyugdíjas-munkaügyi per)
• 6 technikai dolgozó
• 10 fő  óraadó (Veszprémvarsánnyal közösen)
• iskolapszichológus
• logopédus (Kistérség)
• a nevelőtestületből 1 fő átjárt Veszprámvarsányba, 2 fő onnan járt át a 

közalkalmazotti munkáltatáson belül
A megváltozott működés miatt a karbantartóknak és a takarítóknak új 
munkabeosztás készült.
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b., Tanulólétszámunk  a tanév végén:

Osztály Tanuló-létszám Számított 
létszám

1.osztály 20 (2 fő külön!) 23+3

2.o osztály 20 22

3.  osztály 24 27

4. osztály 20 22

5. a osztály 11 13

5.b osztály 12 15

6.osztály 25 28

7 osztály 17 18

8.osztály 24 29

Spec. tag. 3 6

Összesen 176 206

A sajátos nevelési igényű tanulók  kontrollvizsgálatára június 13-ára kaptunk 
időpontot, és a nagy létszámra való tekintettel a Bizottság helybe küldte ki a 
szakembert.
A volt 1. osztályban is nagy számú SNI-s eredmény várható. az új vizsgálatra 
irányított tanulók vizsgálatára még mindig nem került sor, holott 2011 
szeptemberében jeleztem írásban ezen igényünket.  A Szakértői Bizottság komoly 
csúszásban van az ellátás terén. Vizsgálatukra később kerül sor.
Iskolánk tanulóltészáma további csökkenő tendenciát mutat:  a bejövő első és a 
kimenő nyolcadik osztály létszáma között -13 fő különbség van.
Várható az SNI-ből visszehelyezendő 2 fő miatt további gyermekelvitel a mostani 5. 
évfolyamból is. Konzultációt kezdeményeztem a Képességvizsgáló Bizottság 
igazgatónőjével, az eredményekre a jövő tanévi tervek között térek ki.

A nyolcadik évfolyamos tanulóink mindegyike bejutott valamely középfokú oktatási 
intézménybe az alábbiak szerint:

gimnázium   3                 11% (12,5%)               48%(54%)
szakközépiskola 1                   37% (41,5%)
szakképző 14                 52% (46%)               52% (46%)

Szép eredménynek számít, hogy a 3 SNI-s osztályban tanuló diákot leszámítva a 
tanulóink 54%-a jutott be érettségit adó középfokú intézménybe.
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IV. A székhelyintézmény tárgyi feltételei

A tanév folyamán kevés eszközbeszerzést terveztünk, hiszen minden anyagi 
lehetőséggel a NYDOP pályázatra koncentráltunk. 2 új ajtót vettünk a 
tornacsarnokra, hogy tárgyi eszközeinket biztonságosan tudjuk elhelyezni a felújítás 
alatt. Ugyanezen okok miatt került kiépítésre a csarnokban egy ideiglenes 
riasztórendszer is.

A tanévünk legfontosabb feladata a TÁMOP 3.1.4. pályázat további fenntartása volt. 
A projekt további 3 évig még meghatározza mindennapi szakmai munkánkat.
Ebben az évben az iskolai integráció támogatására IPR támogatást is nyertünk a 
szeptembertől-decemberig terjedő időszakra. A januártól-augusztusig terjedő 
időszakra külön pályázatot kellett benyújtani. Ennek eredményéről még nincs 
információnk.
Az iskola-felújítási projekt nagy változásokat hozott iskolánk életében.

Néhány kép az állapototok érzékeltetésére, bár azóta sokat haladt a munka:

            

         
 Minden kedden kooperációs megbeszélést tartanak, ahol a kivitelező képviselője, az 
építésvezető, a projektmenedzser, a kistérség megbízottja, a műszaki ellenőrök és 
én is jelen vagyok. A megbeszéléseken értékelik az elmúlt időszak eredményeit, 
meghatározzák a további tennivalókat. A kooperációk a nyári időszakban is tartanak.

V. A szakmai munka értékelése
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A  2011-12-es  tanév  szakmai  munkájának  tervezése  nagyon  alapos,  átgondolt 
folyamat  volt.  Nem akartunk  sokat  vállalni,  hiszen  tudtuk,  hogy a  tanév  második 
féléve nehéz körülmények között fog folyni. 
A tanév Éves munkatervét úgy terveztük meg, hogy a szakmai munkát a legkevésbé 
érintse és zavarja az átépítés.

a., Integráció

Tovább alkalmaztuk az IPR programot és szemléletet, amely a szociálisan hátrányos 
helyzetű  tanulók  esélyegyenlőségét,  a  hátrányos  helyzet  kompenzálását,  a 
tehetséggondozást, felzárkóztatást, differenciálást tette lehetővé tanulóink körében. 
(Ez  tanulóink  13%-át  érinti.)  A  sajátos  nevelési  igényűek  (SNI)  rehabilitációja, 
integrációja vagy részleges integrációja is nehezíti  a tehetséges gyerekekkel  való 
foglalkozást. Ők az iskola tanulólétszámának 23%-át adják. Bár vannak átfedések a 
halmozottan hátrányos helyzetű és a sajátos nevelési igényű tanulók létszámában, 
az  ellátásuk  más-más  pedagógiai  tevékenységet  kíván,  így  összességében 
elmondható,  hogy  az  iskolánkban  kb.  30%  -nyi  tanuló  különleges,  speciális 
bánásmódot, többletmunkát igényel fejlesztő tevékenység terén.

b., Tehetséggondozás          

          

Évek  óta  nagy  hangsúlyt  fektetünk  a  tehetséggondozásra  is.  E  folyamat 
eredményeképpen  iskolánk  2010  szeptemberében  tehetségpont  lett,  így  a  vállalt 
területeken  (integráció,  matematika,  művészetoktatás,  Ökoiskola)  továbbra  is 
mindent  megtettünk,  hogy  a  minőséget  képviseljük.  3  szakmai  programunk 
eredményes minősítés után felkerült az kosar.educatio.hu szakmai oldalra, ahol az 
intézményi  saját  innovációk  témában  lehet  megtalálni.  Ezek  a  szakmai 
műhelymunkák  adtak  lehetőséget  arra,  hogy  e  területeken  referencia-intézményi 
előminősítést szerezhessünk. a TÁMOP 3.1.7. pályázat  pedig további  lehetőséget 
biztosít  arra, hogy a pedagógusok átképzésével,  a szakmai eszköztár bővítésével 
megszerezzük a teljes referencia-intézményi státuszt, ezzel azt a lehetőséget, hogy 
ezeket a szakmai programokat árusíthassuk más intézmények számára. Ehhet az 
Alapító Okiratunk módosítása szükséges.
  

c., Napközi és tanulószoba                                        

Tanulószobáink és napközis csoportjaink nagy lépést tettek a fejlődés útján. Az igaz, 
hogy  4  csoportban,  kisebb  létszámmal,  kevesebb  évfolyam  összevonásával  a 
szakmai munka is eredményesebb,  de drágább is.  A  gyerekek a tanulóidő után 
olyan szabadidős tevékenységekkel foglalkoztak nevelőik segítségével, ami igazán 
örömöt  és  sikerélményt  jelentett  számukra.  Témahetekben dolgozták  fel  a  jeles 
napokat, hagyományokat, ami identitásuk kialakulásához és fejődéséhez is fontos. A 
munkaformák változatosságával  pedig  élményt  kaptak.  Erről  a  tevékenységről  és 
pedagógiai  hátteréről,  módszertanáról  bővebben  olvashattak  a  Pannonhalmai 
Hírekben megjelent cikkemben.

d., Szabadidős tevékenységek
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Szakköreink  száma  nem  volt  túl  sok,  de  a  művészetoktatás  és  a  sportköri 
foglalkozások is lehetőséget biztosítottak a versenyeken való dobogós helyezések 
megszerzéséhez.  Versenyekre  felkészítő  tevékenységünk  a  tanévek  folyamatos 
elfoglaltsága.  Nemcsak  tanulmányi  versenyeken,  hanem olyan  vetélkedéseken  is 
részt vettünk, amelyek a diákok szélesebb ismereteihez és a tudás alkalmazásának 
gyakorlati  megvalósításához  is  jelentős  többletet  adnak  számukra.  Részt  vettünk 
polgári védelmi,  elsősegélynyújtó, közlekedési ismeretek témájú vetélkedőkön, és a 
Kistérség iskoláiban szervezett   tanulmányi  versenyeken is.  Az eredményekről  az 
Évzáró levél c. kiadványból és a Pannonhalmi Hírekből értesülhettek. A lányfocisták 
országos  1.  és  2.  helyezése  után  ismét  az  országos  döntőbe  jutottak  mind  a 
Diákolimpián,  mind a Bozsik-programban. A döntők közül  egyik  Fonyódon,  másik 
Telkiben volt május végén ill. június elején, egyiken 3., másikon 5. helyezést érve el. 
A sikerek eléréséhez mindenképpen ki kell emelni Koller Ervin felkészítő munkáját,a 
szülők és az Önök támogatását Köszönjük!

                                    

Művészeti  iskolánk  kiváló  minősítéssel,  tényleg  kiválóan  működik.  Az  érdeklődő 
tanulók művészeti  nevelésének helyben történő magas színvonalú megvalósulása 
ismét  lehetővé vált a tanév során. 
Zeneművészeti  ágon  zongora,  furulya,  szolfézs,  oboa  tanszakok  működtek.  A 
januárban megszakadt hegedűtanítás is utánpótlásra talált, két növendék folytatott 
ebben az évben hegedű tanszakon tanulmányokat.

  

 Énekkarunk, furulyakörünk ismét arany diplomával végzett a győri zenetagozatos- 
és zeneiskolák kórusai között. A lébényi kórussal és furulyásokkal együtt léptek fel, 
közös próbákat tartottak, egyre mélyebb lett a szakmai és emberi kapcsolat.
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e., Öko-iskolai tevékenység           

                                        
A tanév folyamán – ahogy több éve már - kiemelten kezeltük környezetünk és benne 
az  ember  egészségének  megóvására  irányuló  tevékenységünket.  ÖKO-iskolai 
tevékenységünk áthatotta  mindennapi  pedagógiai  tevékenységünket.  A  tanév 
folyamán megkaptuk az ÖRÖKÖS ÖKO-ISKOLA címet is.

 Az  ülésre  viszek  magammal  Évzáró  levelet,  ill.  az  iskolánkról  készített 
DIGIévkönyvet is, amit szeretettel ajánlok figyelmükbe.
                
f., Kompetencia alapú oktatás

A kompetencia  alapú oktatás  (a  TÁMOP 3.1.4.  pályázat)   új  szemléletet hozott 
intézményünk életébe. Az új szemlélet új tanulásszervezési eljárások alkalmazásával 
jár együtt a gyakorlatban. A projekt kötelező elemeinek egyike a   8. osztályos diákok  
három hetet meghaladó projektje.  A gyerekek és pedagógusaik a  hagyományos 
tanórák és időkeretek helyett projekt keretben tevékenykedhettek. Nagyon érdekes 
és  hasznos  –  a  tapasztalatok  szerint  -  ez  a  16  nap.  Címe:  Lakóhelyünk, 
Pannonhalma,  ami  a  tanulók  identitásának,  személyiségének  és 
közösségfejlődésének alakulásához, s a lakóhelyükhöz való mélyebb kötődéséhez 
is hasznos alapot jelentett.

g., Testvérkapcsolatok            

Csodálatos, tartalmas időszakokat tölthettünk a tanév folyamán testvérkapcsolataink 
ápolásával.
A tanévben ősszel 8. tanulóink vehettek részt cserekapcsolati programon Engenben, 
majd 2012 februárjában a 7. évfolyam tanulói közül néhányan jutalomutazáson voltak 
Hartensteinben a 3 iskola projekt keretében.
Közben az alsószeli kapcsolat is virágzott, hiszen  együtt utaztunk.
A  német  diákok  és  nevelőik  ez  év  márciusában  és  májusában  látogattak  meg 
bennünket. Olyan programkülönlegességeket szerveztünk számukra, amelyek nagy 
sikert  arattak  a  szokásos  győri,  balatoni,  pannonhalmi  programok  mellett.  Más 
iskolák  meglátogatásával  nyitottunk  még nagyobb  teret  a  gyerekeknek  a  további 
ismerkedésre:  elvittük  őket  Veszprémvarsányba,  Lébénybe,  Nyúlra,  ahol  nekünk 
valamiféle átlag fölötti szakmai kötődésünk van. Mindenhol készségesen, örömmel 
fogadtak bennünket, és nagyon kellemesen telt az idő együtt.

A tanév folyamán új szakmai kapcsolat is alakult iskolánk és a bogyiszlói Fácánkert 
Általános  Iskola  között.  Az  interneten  találtak  meg  bennünket  „Jó  gyakorlatunk” 
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révén. A személyes kapcsolatfelvétel után tavaly meglátogattak bennünket, az idén 
pedig  mi  utaztunk  tanulmányútra  Bogyiszlóra.  Költségeinket  pályázati  pénzből 
finanszíroztuk. Nagyon sok hasznos ismeretet, tapasztalatot szereztünk, és reméljük, 
hogy ők is! A kapcsolat folytatását tervezzük.

h., Mérés-értékelés

Szakmai  munkánk  fokmérői  a  mérés-értékelési  rendszerben  tapasztalható 
számszerű eredmények.
Helyi mérési rendszerünk alapján minden évfolyamban év eleji, félévi és tanév végi 
tantárgyi méréseket végzünk  hangos olvasásból, szövegértésből, helyesírásból és 
anyanyelvi képességek fejlettségéből, idegen nyelvekből és matematikából. 
3 speciális mérést is végzünk évente:

• Az elsősök DIFER mérését szeptemberben
• Az 5. évfolyam bemeneti és kimeneti mérését szeptemberben és májusban
• És a 8.évfolyam kimenetmérését májusban
• a Coménius elégedettsé-mérést májusban

A  kompetenciamérések  eredményei  a  www.pannonhalmaiskola.hu weboldalon 
olvashatók sok egyéb más érdekesség között.

VI. További elképzelések, munkák a nyáron

 1., Szakmai kérések a jövő tanévre

• Két 6. osztály meghagyása a sok SNI-s tanuló miatt
• 4. osztályban további csoportbontás (eddig is volt)
• A  7.  évfolyamon  magyar-matek  gyógypedagógiai  megsegítés  (az  SNI-sek 

osztályból való kivétele)- együtt a 6.-kal plusz költséget nem jelent
• 1-2. évfolyamon 1-1 idegen nyelv óra
• a 2. évfolyam további bontása matematika-magyar tantárgybón

Kéréseimet  alapos  átgondolás  után  fogalmazom  meg.  Ezek  alátámasztására 
csatolok néhány mellékletet is.

2., Pedagógus átképzések

Pedagógus neve képzés neve megjegyzés
Horváth Miklós közoktatás-vezető  (Győr) 

2. évfolyam
intézmény fizeti

Szabó Gábor történelem  szak 
mesterfokozat

elvégezte

Ress Brigitta gyógypedagógia elvégezte
Ress Judit gyógypedagógis utolsó  félév,  intézmény 

50%-ban fizeti
Rozsnoki Zsuzsanna informatika egyetemi szak halasztás  után  újrakezdi 

önköltséggel

http://www.pannonhalmaiskola.hu/
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Ress Brigitta pedagógia mesterfokozat államilag  támogatott, 
felvételi  eredmény  még 
nincs

Koziczné Kele Ildikó magyar  mesterfokozat 
vagy  pedagógia 
mesterfokozat

államilag  támogatott, 
felvételi  eredmény  még 
nincs

VII. Záró gondolatok

Nagyon tartalmas, sok gonddal, de sok örömmel is teli évet zártunk. Köszönöm a 
Képviselő-testületnek a támogatást. A szakmai munka még részletesebb elemzése 
történt a  tanévzáró értekezleten, aminek a jegyzőkönyvét – szokásomhoz híven – 
gépelés után elküldtem Polgármester Úrnak és a Pannonhalma TKT elnökének. 

A nyárra jó pihenést kívánok Önöknek!

A további támogatás és együttműködés reményében tisztelettel:

                                                     Koziczné Kele Ildikó

                                                             igazgató

Pannonhalma, 2012. július 20.


