
Iskolánk 
2022/23. tanévi 

félévi beszámolója
Készítette: Eveli Péter intézményvezető



Tanulói létszám 2023.01.20. 
• Alsó: 213 fő

• Felső: 179 fő

• Összesen: 392 fő (390)

• (Kimaradt 2 fő, jött 1 fő)

• AMI: 261 fő (252)
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• Nagycsaládos: 148 fő (38%)

• SNI: 16 fő (4%)

• BTMN: 30 fő (7,6%)

• Jogviszonya szünetel: 1 fő (FD 
3.a)



Hitélet
• Teremtés Hete / teremtésvédelmi túra

• Szentségekre készítés: 3 alkalommal tartunk iskolán kívüli felkészítést 
az elsőáldozóknak, 1 alkalommal pedig a bérmálásra készülőknek.

• Egymillió gyermek imádkozza a rózsafűzért

• Angyalbatyu (152 csomag)

• Adventi gyertyagyújtás

• Adventi lelki nap (3 atya, 2 nővér)

• Havi szentmisék / istentiszteletek

• Karácsonyi ünnepi műsor

• Tematikus faliújság

• Hálaláda, hétkezdő percek

• Vízkereszti házszentelés

• A Kenesei Nővérek Keresztény Önismereti Programja (3, 8. évf.) 
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Nagyszerű tanulmányi átlagok

• Alsós átlag:

4,73 (4,67 – 2022-ben)

• Felsős átlag:

4,31 (4,26 – 2022-ben)

• Iskolai átlag:

4,52 (4,47 – 2022-ben)
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Nagyszerű tanulmányi eredmények

• Kitűnő: 87 fő (66 – 2022-ben)

• Jeles: 197 fő

• Jó: 87 fő

• Közepes: 19 fő

• Elégséges: -

• Elégtelen: 2 fő (6 fő – 2022-ben)
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A legnehezebb tantárgyak felsőben
(tantárgyi átlagok)
• Fizika: 3,75

• Német nyelv: 3,76
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A tanulói hiányzások mennyisége

• 5 óra/fő alsóban (2022-ben 10,4 óra/fő)

• 5 óra/fő felsőben (2022-ben 7,5 óra/fő)

• Igazolatlan hiányzás nem volt.
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Osztályok sorrendje tanulmányi átlag alapján 

• Átlag felett alsóban: 4,8 – 3.b, 3.c

• Átlag alatt alsóban: 4,6 – 4.a

• Átlag felett felsőben: 4,6 , 4,5 – 8.a, 5.a

• Átlag alatt felsőben: 4,1 – 6.a, 7.b
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A legjobb tantárgyi eredmények alsóban

• Magyar irodalom: 4,7 – 4.a

• Magyar nyelv: 4,6 – 3.b, 4.a

• Angol: 4,6 – 3.c

• Német: 5,0 – 3.b

• Környezetismeret: 4,95 – 3.c

• Matematika: 4,7 – 3.b

• Hittan: 5,0 – 3.b, 3.c
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A legjobb tantárgyi eredmények felsőben

• Magyar irodalom: 4,8 – 8.a

• Magyar nyelv: 4,4 – 8.a

• Angol: 4,8 – 8.a

• Német: 4,5 – 6.b

• Történelem: 4,7 – 8.a, 5.a

• Matematika: 4,5 – 5.a

• Informatika: 4,9 – 8.a

• Hittan: 4,9 – 8.a

• Földrajz: 4,7 – 8.a

• Biológia: 4,6 – 8.a

• Fizika: 4,4 – 8.a

• Kémia: 4,4 – 8.a
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Dicséretek

Alsóban:

• Osztályfőnöki: 180 (140 - 2022)

• Igazgatói: 8 (4 - 2022)

Felsőben:

• Osztályfőnöki: 154 (91 - 2022)

• Igazgatói: 19 (7 - 2022)
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Fegyelmi helyzet
Alsóban:

• Osztályfőnöki: 6 (12 - 2022)

Felsőben:

• Osztályfőnöki: 22 (24 - 2022)

• Igazgatói: 0 (0 - 2022)
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A tanulmányi munka értékelése:
emberé a munka, Istené a dicsőség

• Az iskolai átlag (4,52) egy fél tizeddel jobb, mint tavaly.

• A legalacsonyabb érték a 7.b átlaga (4,05).

• Alsóban a 3.a,b 4,8, míg felsőben a 8.a 4,6 átlaga a legjobb 
teljesítmény.

• Alsóban minden tantárgy eredménye 4,4, felsőben 3,8 felett 
van.

• Mindegyik osztály minden tantárgyból elérte legalább a 3,8-as 
eredményt.

• Nyolcadikos tanulóink idén is a félévi jegyeiknek megfelelően 
álltak helyt a középiskolai felvételi vizsgán.

• Volt nyolcadikosaink pedig megtartották, vagy javították 
általános iskolai jegyeiket középiskolai tanulmányaik során.
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Felvételi eredmények átlaga 2023
(50 pontból)
8.a 

ma. átlag: 43 p (2022-ben: 34,7 p)

mat. átlag: 35 p (2022-ben: 25,2 p)

8.b
ma. átlag: 40 p (2022-ben: 35,6 p)

mat. átlag: 29 p (2022-ben: 30,3 p)

Országos átlag 2022-ben:

magyar: 30 p
matematika: 22,66 p
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Beiskolázási feladatok

• Az első, művészetoktatást népszerűsítő interaktív mesejátékot októberben 
sikerült megrendeznünk óriási érdeklődés mellett. Közel 70 iskolába készülő 
óvodás lehetett részese a tartalmas programnak.

• Útjára indítottuk 9. alkalommal a Természetismereti levelezős 
versenyünket, ami egyre népszerűbb. A 2 fordulóból álló levelezős 
feladatlapot 280 ovis töltötte ki. Minden résztvevő gyermek tárgyjutalmat 
kap részvételéért, az óvodákat pedig értékteremtő ajándékkal motiváljuk a 
népes részvételért. 

• Mindehhez 13 szponzor járult hozzá: mint a Balaton-felvidéki Nemzeti Park, 
Bakonyerdő Zrt., Balaton Ré-Busz 98 Kft., Verga Veszprémi Erdőgazdaság 
Zrt, Szilágyi DSE, stb. 

• A verseny fővédnöke Ovádi Péter országgyűlési képviselő volt.
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Gyermek- és ifjúságvédelem

• Imréné Paál Virág: szociális juttatások, BTM adminisztráció (BTM 
tanulók fejlesztése felsőben)

• Hudra Nikoletta: magatartási-, tanulási-, családi-, és egyéb 
problémák, (felsőben SNI-s tanulók fejlesztése)

• Veszélyeztetett, 2H, 3H tanuló nincs

• Családgondozás 5 esetben

• A Karitász 5 családot támogatott

• Az idei tanében elindítottunk egy előadássorozatot a szülőknek
meghívott szakemberek bevonásával (Dr. Purda Zsuzsanna után febr-
ban Vörös Szilvia gy.pszichológust várjuk). 
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Az óralátogatások tapasztalatai

• Az újonnan érkezett kollégáknál, az új feladatkört kapott pedagógusoknál valósult 
meg az óralátogatás, segítve őket a beilleszkedésben, illetve a hatékonyabb 
oktatásban.

• Az óralátogatások során többségében jól felépített, probléma alapú feladatokkal 
színesített tanórákat láttunk. 

• A kollégák alapos és korszerű módszertani tudással rendelkeznek. 

• Az IKT eszközöket lehetőség szerint beépítették a tanórába. Voltak olyan órák, 
ahol többféle módon ki lehetne használni ezeknek az eszközöknek a használatát, 
ezzel is érdekesebbé tenni a tanórákat és motiváltabbá tenni a gyerekeket. 

• Az osztályfőnökök osztályfőnöki órákon nagy hangsúlyt fektetnek a 
közösségépítésre, elfogadásra.

• Szinte minden alkalommal megtapasztaltuk a keresztény szellemiségből fakadó 
elfogadó, pozitív megerősítésen alapuló, motiváló módszereket.
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Országos versenyeredmény

• Bolyai Anyanyelvi Csapatverseny országos 4. helyezés

• Csapattagok: Biszak Júlia, Földesi Balázs, Szilágyi Zsófia 8.a, Szalai 
Janka 8.b

• Felkészítők: Szilágyiné Rezessy Dorottya és Krámli Zsuzsanna tanárnők
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Megyei versenyeredmények

• Bolyai Anyanyelvi Csapatverseny 1. hely – 4.a, 4.b: Berhidai B., 
Csontos A., Imre Sára, Lázár Laura

• Bolyai Anyanyelvi Csapatverseny 1. hely – 3.b (Gulyás K., Karlinszky
A., Novográdecz testvérek)

• Asztalitenisz Diákolimpia 3. hely (Takács Á., Körmendi L., Csuta M.)

• IV. kcs. Futsal Diákolimpia 3. hely – 6.b (Finta B., Szlotta G., Szilágyi Z.)

• FEM-i Padányi versmondó verseny arany fokozat – Földesi B. 8.a, 
Körmendi L. 8.b
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Minősítés, tanfelügyelet

Ped. II. fokozatba lépett:

Vati Gergő

2023-ban vezetői és az AMI intézményi tanfelügyeletére fog sor kerülni.
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Pedagógus önértékelés
Az első félévben 8 pedagógus + az AMI önértékelési 
eljárása kezdődött el:
Az érintett pedagógusok:
• Eveli Péter vezetői önértékelés (kész)
• AMI – Nagy Marianna (lezárásra vár)
• Hudra Nikoletta (elindítva)
• Pozsgai Erika (elindítva)
• Kiszlingerné Szántó Diána (elindítva)
• Hidvégi Anita (elindítva)
• Csizmadiáné Csillak Hajnalka (elindítva)
• Bujdosó Viktória (elindítva)
• Hartmann-né Nagy Éva (elindítva)
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Az éves munkatervben vállaltak eddigi 
teljesülése

• A hitéleti nevelést még tovább erősítették a kenesei Nővérek a 3., 8. 
évfolyamon;

• továbbá az elsőáldozási felkészítő alkalmak.

• Aktualizálásra került Pedagógia Programunk és Házirendünk.

• Az új NAT bevezetése a 3., 7. évfolyamon.

• Az új bemeneti mérések sikeres lebonyolítása 4-8. évfolyamon (!)

• Kiválóan sikerült 50. jubileumi néptánc gála és kísérőrendezvényei.

• Vetélkedő sorozatot indítottunk a Petőfi 200 emlékév alkalmával.

A munkaterven felül teljesült:

• A harangosok és a néptáncosok nagyszerű és felemelő fellépése az EKF 
megnyitón.

• A 8. évf. idegen nyelvi szintfelmérése (SZTE mérés).

• EKF minipályázat beadása a márc. 15-i ünnep és az emlékév kapcsán.

• Iskolai sítábor 35 tanulóval.
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50 éves volt a Szilágyi Táncegyüttes
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50. Jubileumi gála 1972-2022
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EKF megnyitó 2023
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A tárgyi feltételek alakulása
(felújítások, beszerzések)

• Dallamcsengő, hangosítás

• Könyvtárfejlesztés 

• Fűtés szerelés – kisépület

• 40 lámpatest cseréje + takarékos fénycsövek

• Érintésvédelmi felderítés és javítások

• Kisépületi kazáncsere munkadíj

• Kisépület csatorna tisztítás, beázások megszüntetése

• Tornacsarnok mellett lévő 3 garázs hullámpala javítása

• Függőfolyosó bejárati ajtó

• Mennyezeti infrapanel fűtés a leghidegebb tanterembe

• Füstelvezető rendszerek beüzemelése
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Energiatudatos iskola – energiatakarékossági 
intézkedések

• Az épületeket éjszakára áramtalanítjuk.

• Figyelünk a 20°C-ra, hétvégén és a tanítási 
szünetekben temperálunk. A kisépületben 
termosztátot szereltünk fel.

• Az óraállásokat napi szinten figyeljük és 
rögzítjük.

• Az úszásoktatás nem kötelező részét 
elengedtük.

• Fénymásolás, papírfelvétel – nyomon 
követése.

• A tornacsarnok megemelt áron, teljes 
kapacitással ki van adva.

• A hagyományos neon csöveket és 
armatúrákat folyamatában és kis 
lépesekben tervezzük cserélni, ahogy a 
költségvetés lehetővé teszi.

• Nyílászárók szigetelése (kisépület, 
függőfolyosói ajtó cseréje)
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Javaslat a II. félév tervezéséhez
Az alsó és a felső közti átmenet segítése

• Résztvevők: tanítók, szaktanárok

• Felelős: az igazgatóhelyettesek

Felkészülés az új típusú kimeneti mérésekre

• Felelős: Futtató Andrea, igh-k, mkv-k

A 3. és a 7. évfolyamon le kell vonni az új NAT 
bevezetéséből származó tanulságokat.

• Felelősök: mkv-k és a 3., 7. évf. osztályfőnökei
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Köszönöm az I. félév munkáját, munkánk támogatását!
Istennek legyen hála!

„Minden tanítványi meghívás 
átalakító erővel bír, s ebben a mi 
életünk is új értelmet kap, 
örömünk forrása már nem 
valamitől függ, hiszen utunkat 
Istennel járjuk. 

Így értjük meg, hogy nincs 
nagyobb vagy mélyebb szolgálat, 
mint Isten országát építeni.”

Krisztus számít Rád!

(Hétkezdő percek – 2023.01.23.)
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