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Bevezető 

 

„A legnagyobb télben tanultam meg, hogy legyőzhetetlen nyár lakozik bennem.” 

/Albert Camus/ 

1951 szeptemberében Tiszafüreden gimnázium született és kezdte meg működését a mai KLG 

Kossuth Lajos Általános Iskolája patinás épületében. Varga Ferenc igazgató és a három főből 

álló tantestület előtt nem állt páréves múlt sem példaként. A Kossuth Lajos Gimnázium 39 fős 

tantestülete már 70 év hagyományával, tapasztalatával, tradícióival kezdte meg a 2021/22-es 

tanévet. Ünnepélyes tanévnyitóval és jubileumi bállal ünnepeltünk, emlékeztünk meg e jeles 

évfordulóról.  

A mindennapjaink normálisan is általában tele vannak feszültséggel, stresszel, hát még 

járványhelyzetben! Ugyanakkor az iskolai életünk a 2021/22-es tanévben nem csupán a 

megoldandó problémáktól hemzsegett, tele volt örömmel, mosollyal, nevetéssel és 

büszkeséggel is. Hogy ezekből melyeket vettük inkább észre, melyek 

maradtak meg az emlékezetünkben, a személyiségünk mellett a környezetünk reakciói is 

nagymértékben meghatározták. 

A 2021/2022-es tanév nagy része sem volt mentes a többszöri újratervezéstől, új helyzethez 

alkalmazkodástól, a koronavírus miatti megbetegedések, a karantén miatti intézkedésektől. 

Szerencsére a pedagógusok és a diákok magasszámú átoltottságának köszönhetően digitális 

munkarend elrendelésére már nem került sor a gimnáziumban. Sajnos az általános iskoláinkban 

több alkalommal is szükség volt rá. A maszkhasználat, fertőtlenítés, higiénés szabályok a 

mindennapjaink része maradt sokáig. Intézményünk vezetősége és valamennyi pedagógusa a 

megoldandó helyzetekre szakmai profizmussal reagált, így a megszokottnak idén sem 

mondható tanévet is sikeresen tudtuk zárni. A Munkatervben tervezett programjainkat, 

versenyeket, eseményeket, ünnepeket, a tanév feladatait, eseményeit az aktuális járványügyi 

rendelkezésekhez alkalmazkodva szerveztük. 

A tiszafüredi Kossuth Lajos Gimnázium és Általános Iskola több mint hétszáz fő diákot 

számláló intézmény, gimnáziumi alapfeladatot ellátó gesztor intézmény két általános iskolai 

alapfeladatot ellátó tagintézménnyel és két telephellyel.  

A gimnáziumban a 2021/2022. tanévben négy évfolyamos és nyolc évfolyamos gimnáziumi 

tanterv szerint tanult 395 gyerek. A tanulók többsége tiszafüredi, a többi diák a környező község 

valamelyikéből jár be.  
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Az arculatot ebben a tanévben is döntően a nyolcévfolyamos tehetséggondozás (amely a 8. 

osztályban elkezdett 2. idegen nyelv tanításával, a versenyeztetéssel, az átlagosnál homogénebb 

tanulói összetétel miatt gyorsabb, hatékonyabb tanítással) és a négy évfolyamos emelt és 

általános tantervű oktatás határozza meg, melyet kiegészít a fakultációs oktatás. A rendvédelmi 

képzés az általános tantervű négy évfolyamos osztályunk részeként működik.  

Nyitottak vagyunk a különböző adottságokkal, készségekkel, képességekkel rendelkező 

tanulók fogadására, az integrált és differenciál oktatás-nevelés lehetőségét is biztosítva. Az 

emelt szintű oktatással a tehetséges, az érdeklődő tanulóink számára magasabb szintű, 

elmélyültebb tudást kínálunk. Akkreditált kiváló Tehetségpontként a tanév során is kiemelt 

feladatának tartotta tantestületünk, hogy a legtehetségesebb tanulók is megkapják nálunk a 

kellő indíttatást ahhoz, hogy sikeresek legyenek, az átlagos képességűeket abban segítjük, hogy 

önmagukhoz képest jó eredmény érjenek el, és megtalálják azt a felsőfokú képzést, amely 

számukra a legmegfelelőbb. A tehetséggondozás elősegítésére igyekszünk pályázati forrásokat 

is megragadni és hatékonyan együttműködni egyetemekkel (Mathias Corvinus Collegium, 

BME, DE és az EKKE tehetséggondozó programjai vagy a Bibó tábor). 

A skála másik végén található gyengébb képességű tanulókra is odafigyelünk, felzárkóztatás 

révén számukra is igyekszünk megadni az esélyt, valamint a lemorzsolódásukat 

megakadályozni. Ebben hatékony eszköz az EFOP 3.1.5 vagy az Útravaló pályázat. A minőségi 

munkavégzés mellett változatlanul a gyermekközpontú szemlélet a mindennapjaink legfőbb 

irányító elve.  

Nagy öröm volt, hogy végre- két év kihagyás után- olyan hagyományokkal rendelkező 

programjainkat, mint például a szalagavató, ballagás, a Kossuth-napok vagy az Európa-nap a 

megszokott módon ünnepelhettük. 

Intézményünkben nagy hangsúlyt fektettünk a tanulók személyiségfejlesztésére, ezen belül is a 

nevelésre. Az iskola szabadidős programjai, amiket meg tudtunk tartani, az önismeret és társas 

kultúra fejlesztése területén hatottak pozitívan tanulóink személyiségére. Ünnepeink (pl. 

október 23.; március 15.) hagyományaink ápolása (pl. Kossuth-napok), melyek a nemzeti 

öntudat, a hazafias nevelés (pl. június 4.) területén nyújtanak remek alkalmakat, többségében 

rádiós megemlékezés formájában valósulhatott meg. Nagy hangsúlyt fektettünk továbbra is a 

testi és lelki egészségre nevelésre is (pl. Európai/Magyar Diáksport Napja, Kossuth-napok 

Exatlon Sportnap, véradás, elsősegélynyújtási ismeretek). A szaktárgyi oktatásban pedig 

minden lehetőséget megragadtunk a fenntarthatóság, a környezettudatosság (pl. Európai 

Hulladékcsökkentési Hét, a Világ Legnagyobb Tanórája program), a gazdasági és pénzügyi 

nevelés (pl. Pénzügyi Témahét), a médiatudatosságra nevelésre, az informatikai tudás 
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fejlesztésére (Code Week), illetve hangsúlyt fektettünk a tanulás tanítására (pályaválasztási 

tanácsadás, Pályaorientációs nap).  

Pedagógusaink az idén is számos továbbképzésen vettek részt annak érdekében, hogy szakmai 

tudásunkat fejlesszék, módszertani kultúrájukat bővítsék. Tantestületünk tagjai változatlanul 

felelősségteljesek és kezdeményezők saját fejlődésükkel szemben. A 2021/22-es tanévben a 

továbbképzések kontakt illetve blended formában valósultak meg. Mind a gimnázium, mind 

tagintézményeink pedagógusai élen járnak a továbbképzések számát tekintve. kivétel nélkül 

mindenki fontosnak tartja a szakmai fejlődést. 

A gimnáziumban a tanév során 5 pedagógus sikeres minősítő eljáráson vett részt, 3 gyakornok 

minősítésére májusban, az intézményvezető-helyettes mester minősítésére decemberben került 

sor, valamint 1 kolléga Ped. II. sikeres minősítő vizsgát tett.  Tagintézményeinkben 1 

pedagógus Ped. II. fokozatot célzó minősítésére került sor. 

A kiemelkedő szakmai munkánkat fémjelző címek, az Akkreditált kiváló Tehetségpont, 

LanguageCert nyelvvizsgahely, az ECDL Vizsgaközpont, az Európai Parlament Nagykövet 

Iskolája, valamint az Ökoiskola cím nem csupán büszkeséggel tölt el bennünket, számos 

programmal, pályázattal, kötelező és önként vállalt feladattal biztosítjuk, hogy ezen címek 

viselésére jogosultak lehessünk. A címek elismerése annak a pedagógiai és intézményvezetési 

folyamatnak, melynek eredményeképpen tanulóink számára természetessé válik az egészséges 

környezettudatos életmód, az igazságos társadalmi berendezkedés iránti igény, továbbá a 

globális és lokális kihívások iránti nyitottság, biztosított a helyben nyelvvizsgáztatás és vizsgára 

felkészítés, az ECDL bizonyítvány megszerzése, valamint a kimagasló tehetséggondozás. A 

címekhez kötődő, az Ökoiskola és EPAS éves munkatervben szereplő kötelező és választott 

feladatokat teljesítettük. 

A Nevelőtestületben és az Alkalmazotti Közösségben sok erő felett teljesítő, az iskoláért 

rengeteg pluszmunkát vállaló kolléga van. Az iskola falain kívül pedig olyan kapcsolatok, 

melyek nem tételes szerződéseken és jogszabályokon alapulnak, hanem a kisebb közösség: 

Tiszafüred város és a tagintézményeink községeinek jövőjéért érzett féltő szereteten. Élen 

jártak ebben az Önkormányzatok, az Intézményi Tanács, és más intézmények, vállalatok és 

cégek, sőt magánszemélyek segítő szándéka is, akiknek ezúton is szeretném kifejezni 

köszönetünket.  

Büszke vagyok Tanulóifjúságunkra is, mert tehetségesek, szorgalmasak, nyitottak, iskolánk 

életében aktívan részt vesznek, fontos számukra, hogy „kossuthosok”, a hagyományokat 

szívből örökítik át egymásra. A tanév sikeressége rajtuk állt. És nagyon hálás szívvel gondolok 

a Családokra, a Szülőkre, a Szülői Munkaközösségre, akik áldozatos munkával kapcsolódtak 
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be az év feladataiba. Érdeklődőek és támogatóak voltak, mindig számíthattunk segítségükre, a 

konstruktivitásukra. A köszönet megilleti működtetőnket és fenntartónkat: a Karcagi 

Tankerületi Központot is. Tankerületi Igazgató Úr és Munkatársai sok munkaórát töltöttek 

intézményünk sorsának egyengetésével. 

 

Fenntartó: 

 

Az intézmény fenntartója és működtetője 2017. január 1-től a Klebelsberg Központ/1054 

Budapest, Bajcsy-Zsilinszky u.42-46./ Karcagi Tankerülete /5300 Karcag, Horváth Ferenc u. 

7. 1./6./. Tankerületi igazgató Sági István, szakmai igazgatóhelyettes Kissné Soós Ágnes, 

gazdasági igazgatóhelyettes Pabar Beatrix.  

A Karcagi Tankerületi Központ Fejlesztési Tervének 2.2.1pontjának megfelelően tankerületi 

központunk a szakmai fenntartói tevékenységét 2011. évi CXC. törvény, az ágazati irányítás, a 

Szervezeti és Működési Szabályzat, és egyéb szabályozóiban foglaltak alapján végzi a 

fenntartása alatt álló köznevelési intézményünk vonatkozásában. A Tankerületi Központ által 

elkészített belső irányítási eszközök, szabályozó dokumentumok biztosítják a törvényes, 

jogszerű működést, a hatékony és eredményes irányítási, ellenőrzési és értékelési folyamatokat, 

intézkedéseket. A tanügyi rendszert átláthatóvá és követhetővé tevő egységesített elektronikus 

felületek működtetése biztosítja a Tankerületi Központ és a gesztor intézmény közötti 

információáramlást. A tájékoztatási és döntés-előkészítési fórumok konstruktívan működnek 

az intézményünkkel kialakított hatékony, folyamatos kétirányú kommunikációs gyakorlattal 

támogatottan. 

A kapcsolattartás egyik fontos eszköze az intézményvezetők részvételével tartandó tankerületi 

értekezletek, melyeket az idén online formában tartották. Az intézményt érintő kérdésekben, 

mint például a következő tanév tervezése, tantárgyfelosztás, személyi kérdések, a tanév során 

több alkalommal egyéni megbeszélésre, egyeztetésre került sor. Az intézményvezető, valamint 

a DÖK elnök tagja a Karcagi Tankerületi Központ Intézményi Tanácsának, a testület ülései 

szintén online értekezlet formájában valósultak meg. 

 

Az intézmény  tagintézményei:  

a) KLG  Kossuth Lajos Általános Iskolája       5350 Tiszafüred, Kossuth tér 2. 

Telephelye                                                    5361  Tiszaigar, Petőfi u. 10-12. .  

b) KLG Nagyiváni Általános Iskolája              5363  Nagyiván, Fő út 65. 

Telephelye                                                    5362  Tiszaörs, Rákóczi u.7-9 
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Funkcionális feladatellátási hely: 

a) Kossuth Lajos Gimnázium és Általános Iskola Telephelye, 5350 Tiszafüred, Petőfi u. 

17-19. 

b) Kossuth Lajos Gimnázium Nagyiváni Általános Iskolája Fő úti Telephelye, 5363 

Nagyiván, Fő út 68. 

Átszervezés: 

A Tankerületi Központ felterjesztett javaslata alapján az oktatásért felelős miniszter úr nevében 

eljárva az oktatásért felelős államtitkár úr az átszervezést engedélyezte 2021.09.01-től:  

 A KLG Tiszaszőlősi Általános Iskolájának fenntartói joga a Tiszafüredi Református 

Egyházközséghez került. A KLG Tiszaszőlősi Általános Iskolájának Tiszaderzsi 

Telephelye a Karcagi Tankerületi Központ fenntartása alatt maradt. 

 

1 Pedagógiai folyamatok 

1.1 Tanórai nevelő-oktató munka 

 

Valamennyi munkaközösség tanév eleji feladata volt az iskolai munkaterv, pedagógiai program, helyi 

tanterv átnézése. A szaktanárok augusztus 31-ig elkészítették a tanmeneteiket a helyi tantervhez és 

csoportokhoz igazítva. 

 

Testnevelés munkaközösség: Létrehoztuk a délutáni sportcsoportokat. Az 5 kötelező testnevelés órából 

kettő délutáni foglalkozás, amit a diákok szabadon választhattak az alábbi sportcsoportokból: 

asztalitenisz, kosárlabda, röplabda, futball, zumba. Akik külső szakosztályoknál, egyesületeknél 

teljesítették a két órát, sportkönyvet kaptak, amit minden hónap 05.-ig kellett bemutatni 

testnevelőjüknek. A nyolcosztályos gimnáziumi osztályok közül a nagy létszám miatt az 6. A osztályban 

(41 fő) fiú-lány csoportbontásban tanítottunk. Ez nagyon nagy segítség volt a diákok fejlődése és a 

tananyag megvalósítása szempontjából. A négy évfolyamos gimnáziumi osztályoknál évfolyamonként 

3 csoportban tanítottuk a testnevelést, a B és a C osztályokból két lány és egy fiú csoportban, a 12. B 

osztályban  lány és fiú bontásban. A rendvédelmi képzésen a 9. és a 10. C osztályban heti 3 órában, a 

11. C osztályban 2 órában szakmai készségfejlesztést történt a 3 testnevelés óra mellett. A Benedek 

Gábor Sportcsarnokban egy pályarészen, heti egy alkalommal az 5. A, 6. A, 7. A, 8. A, 8. B osztályoknak 

dupla testnevelés órát tartottunk. A Civil Szervezeteknek kiírt pályázaton ingyenes használatot nyertünk 

műfüves pályára, amit heti 2 órában vehettünk igénybe.  A City-Gas Kajak-Kenu Sportegyesülettel 

együttműködve testnevelés óra keretében a legtöbb osztály részt vett sárkányhajózáson két alkalommal 

és kipróbálhatták az egyesület edzőtermének gépeit. A tanév során sajnos kétszer kellett órarendet 

módosítani, Védettségi igazolvány hiánya miatt Szarvas Fanni óráit vettük át januártól, óraadó volt Puha 
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István a Kossuth Lajos Általános Iskolából. Március végén Bodnár Gábor lemondott igazgatóhelyettesi 

posztjáról és így a 9. B, C fiú csoportja kapott más testnevelőt. 

 

 

 

1.2 Tanórán kívüli nevelő-oktató munka 

Testnevelés munkaközösség: Az idei tanévben a pandémia után ismét részt vehettünk az MDSZ 

diákolimpiai versenyein, megszerveztük az V. Városkörzeti Floorball Bajnokágot és a lány és 

fiú röplabda, terem- és salakfutball, asztalitenisz házi bajnokságokat is. Testnevelés fakultáción 

készítettük fel diákjainkat a közép- és az emeltszintű testnevelés érettségire, és az alkalmassági 

vizsgákra. Szeptemberben az Európai Sportnapon (2021. 09. 24.) az osztályok és a 

pedagógusok zenés, táncos zumbán vettek részt az iskolaudvaron, salakfutball bajnokságon 

mérték össze a tudásukat a nevező osztályok. Kerékpártúrára vittünk 150 diákot a „Szabadidős 

programok Tiszafüreden” CLLD Tiszafüred TOP-7.1.1-16-2017-00091 kódszámú pályázat 

segítségével. A Diáknapi bevonulás táncos produkciói betanításában is segítettünk. Ezen a 

napon a salakfutball bajnokság keretein belül összemérhették erejüket és tudásukat a régi 

diákok a jelenlegi tanulókkal. 

Humán munkaközösség: Színjátszó szakkört szervezett Bukta Erzsébet a 8. b osztály 

tanulóinak. Ennek keretében a színházbérletesekkel, 6 alkalommal vettünk rész színházi 

előadásokon. Az előadások után a szakkörök alkalmával megbeszélték ezeket, szereplőket 

jellemeztünk, rendezői fogásokat beszéltek meg. Kisebb szerepjátékokra is sor került a 

foglalkozástervek szerint. Énekből felkészítést tartott Fügéné Szádeczky Csilla azoknak, aki 

alkalmassági vizsgára készültek. Énekkari foglalkozások is folyamatosan voltak a tanév során. 

Az 5. és a 6. osztályosok alkották a gyerekkórust, a 7. és 8. osztályosok a vegyes kórust.  

Idegennyelvi munkaközösség: A 2021/22-es tanévben 3 Erasmus+ KA229-es nemzetközi 

partnerségi pályázat is futott. 

A Create your own business projekt keretein belül 2021. októberben rendeztünk 

Magyarországon találkozót olasz és portugál partnerek bevonásával. 2022 áprilisában pedig 

Madeira szigetére jutottunk el 9 diákkal. A pályázat ebben a tanévben zárul. 

A Think Global, act local című partnerség első találkozójának a mi iskolánk adott otthont 2022. 

áprilisban. Itt a projekt első két témakörével, a Green me-vel és a Green home-mal 

foglalkoztunk. A következő találkozó 2022 májusában került megrendezésre Finnországban, 

ahova 3 pedagógus és 4 diák utazhatott. Itt folytattuk a közös tevékenységeket a Green homes 

témakörben.  
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A Be the solution to pollution című pályázaton belül 2021. szeptemberben egy 

tanártovábbképzésre utazhatott két pedagógus Spanyolországba, majd 2022. márciusban pedig 

a potugáliai Guimaraes városában rendeztek projekttalálkozót, ahova 5 diák és két tanár 

mehetett. Itt a témánk a talajszennyezés volt.  Májusban a spanyolországi Sant Celoni települése 

adott otthont a soron következő mobilitásnak, ahol a fő témánk a víz szennyezése volt.  

A pályázatokkal kapcsolatban helyi tevékenységeket is végeztünk, pl Ökokuckót szerveztünk, 

szappan és krémtusfürdőt készítettünk, figyelemfelhívó plakátokat alkottunk. A helyi médiában 

rendszeresen jelen vagyunk rövid filmekkel. 

A projektek koordinátora, Monok Péter, aki 2006 óta foglalkozik nemzetközi partnerségi 

pályázatokkal és eddig kb. 140 diákot juttatott lehetőséghez, hogy külföldre utazhassanak. 

Munkájának elismeréseként idén az Erasmus+ Facebook oldalán őt választották meg az 

Erasmus mobilitási pályázatok legjobb koordinátorának. 

A Világ legnagyobb Tanórája ebben a tanévben már hetedik alkalommal került megrendezésre 

2021. október 4. és 9. között. Az idei témák a minőségi oktatás és fellépés a klímaváltozás ellen 

voltak. 

Több osztályunk, csoportunk is megismerkedett ezekkel a témákkal. A programsorozat 

nyitórendezvényeként Áder János köztársasági elnök rendhagyó órát tartott, amely online 

közvetítéssel 2021. október 4-én az egész országban elérhető volt. A hét során az érdeklődők 

felvételről is megtekinthették az órát.  

Hegedűsné Trázsi Mária a 12. B osztállyal, Kátai Andrea a 9. C osztállyal, Csordás Valéria a 

11. B osztállyal kapcsolódott be a programba. Dr. Pásztorné dr. Vass Anikó a 8. AB angol 

nyelvi csoportjával, K. Nagyné Pataki Noémi szintén 8. AB angol csoportjával, Dékányné 

Szabó Enikő a 11. A osztállyal angol nyelven valósította meg a Világ Legnagyobb Tanóráját. 

 

 

1.3 Iskolán kívüli nevelő-oktató munka 

A legtöbb osztály 1 vagy 2 napos tanulmányi kiránduláson vett részt júniusban. Május végén 5 

napos kiránduláson volt a 11. A, B és C osztály a „Határtalanul” programmal Borbélyné 

Gyurcsák Judit, Csordás Valéria, Szarvas Fanni és Virág Imre közreműködésével. Az erdei 

iskolai tábor május elején Parádfürdőn került megrendezésre az 5. A és az 6. A osztálynak.  A 

program szervezője Magyarné Ficzere Andrea, kísérő tanárok Szarvas Fanni és Virág Imre. 

Ezeken a programokon nagy hangsúlyt helyezünk a hazafias nevelésre a magyarság tudat 

erősítésére, a környezettudatos nevelésre, a közösség építésre, a fizikai állóképesség 
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fejlesztésére. Nagyon fontosnak tartjuk, hogy végre kiszakadjanak az online világból és valós 

élményeket éljenek át.  

Több mint 50 bérletesünk volt az egri Gárdonyi Géza színház idei évadára Bukta Erzsébet 

szervezésében. Shakespeare találkozón vettek részt diákjain április 22-én dr. Pásztorné dr. Vass 

Anikó felkészítésével. 30 éve szabadon c. kiállításon vettünk részt a 11. A és a 12. A néhány 

diákjával, amelynek fő mondandója az volt, hogy az 1989-es rendszerváltásnak köszönhetően 

élhetünk és mondhatjuk el véleményünket szabadon. Rendhagyó honismereti órát és 

kirándulást szervezett Fügéné Szádeczky Csilla a 6. A osztálynak a mezőkövesdi Matyó 

Múzeumba és az egri várba. Ébner Gárbor kíséretében, az Élet menete alapítvány által 

szervezett „Élet menete” rendezvényen vehettek részt diákjaink a Margit-szigeten, látogatást 

tettek a Dohány utcai zsinagógában valamint a „Cipők a Duna-parton” budapesti holokauszt-

emlékműnél. 

 

 

1.4 Iskolai hagyományok, rendezvények 

 Tanévnyitó ünnepség: a 6.A műsora ( Fügéné Szádeczky Csilla, Dr. Demján 

Adalbert) 

 Rendkívüli magyaróra keretében került sor a Tisza-tó szépségeinek és 

etimológiai kérdéseknek a boncolgatására Kiss Attila segítségével. Ezen a 

magyarszakos kollégák vettek részt. 

 Gólyaavatót tartottunk, ahol játékos feladatokra és műsorok bemutatására 

került sor az érintett osztályok és osztályfőnökeik részvételével. 

  Október 1-jén a Zene Világnapja alkalmából a KLG-ben minden szünetben 

egyéni fellépők színesítették az ünnepet klasszikus és könnyűzenei darabok 

bemutatásával. 

 Október 6-a: rádiós műsor (Kájelné Matlák Erika) 

 2021. október 22-én iskolánk az idegen nyelvi munkaközösség szervezésében 

újra otthont adott a nagy hagyományoknak örvendő Halloween vetélkedőnek. A 

gimnázium tanulóin kívül tagintézményeink (a KLG Kossuth Lajos Általános 

Iskolája és a Nagyiváni Általános Iskolája), illetve a Szent Imre Általános Iskola 

tanulói, összesen 14 csapat vett részt ezen a vidám hangulatú versengésen a 

halloween-i ünnepkörrel kapcsolatos változatos feladatokkal. 
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 Október 23- ra az ünnepi műsort a 10.A osztály készítette (városi+ iskolai- 

rádiós) (Bukta Erzsébet, Monokné Andrási Edit) 

 A végzős évfolyamok szalagavatója, szalagtűzés, táncbemutató. 

  A pályaorientációs napra decemberben került sor. Tanulóink tájékozódhattak a 

tovább tanulás lehetőségeiről az egyetemek, intézmények, volt diákok 

tájékoztatói révén. A kisebbek tehetségkuckókban próbálhatták ki a 

kreativitásukat.  

 A 11.A osztály szervezésében szaloncukorok osztása történt az osztályoknak. 

Rövid műsort adtak elő a tanárok számára mikuláskor. 

 A nyílt napok megszervezésére sem került sor az idei tanévben, de 

videófelvételek készültek, melyek segítségével az érdeklődő szülők és tanulók 

betekinthettek az egyes osztályok tanítási óráiba. 

 December utolsó tanítási hetében sor került a hagyományos karácsonyi 

ünnepségre iskolánkban. Az 5.a osztályosok és a középiskolai korosztály 

készültek erre, zenével, énekkel, verssel. (Dr Demján Adalbert, Bukta Erzsébet, 

Fügéné Szádeczky Csilla) 

 Holokauszt emléknap január 27-én volt. A diákok, elsősorban a történelem 

fakultációra járók, betekinthettek a zsidóság történeti kutatócsoportjának 

munkájába. 

 A Tisza élővilágának emléknapja valamint vizes élőhelyek világnapja 

rendezvényeibe, a humán munkaközösség is bekapcsolódott. A tanulók több 

szempontból bővíthették tudásukat a Tisza élővilágával kapcsolatban: vers, rajz, 

festmény, plakát, videófilm nézés és megbeszélés, fogalmazásírás. 

 Kossuth napok rendezvényei március 4-én kezdődtek el. Munkaközösségünk 

zenei és prózai előadások betanításával igyekezett ezt színesíteni. 

 "Nő nélkül a világ, levegőtlen." mottóval köszöntötték a férfi kollégák női 

társaikat. 

 Emlékeztünk az 1848. március 15-i eseményekre a 9.A és 9.B osztály, műsorát 

Borbélyné Gyurcsák Judit és Veres Enikő tanították be. 

 A magyar költészet napjára emlékeztünk április 11-én. 

 Április 14. Rádiós megemlékezés A holokauszt magyarországi áldozatainak 

emléknapja, Fügéné Szádeczky Csilla. 

 Április 28-án végzőseink szerenádjára került sor. 
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 Április 30-án a végzős diákjaink ballagása volt. 

 Európa egységét ünnepeltük az EU-nap keretében május 9-én. A KLG 

valamennyi középiskolás korú diákja előadásokon vehetett rész, ahol Rácz 

Zsófia, Dr. Béres Béla, Litkei Máté, Ujvári Imre tartott a diákoknak előadást, 

konzultációt, kerekasztal beszélgetést. 

 Az idén már hagyományos formában került megrendezésre a Diáknap június 3-

án a 11. osztályosaink közreműködésével. Ugyanezen a napon emlékeztünk meg 

a nemzeti összetartozás napjáról is. 

 A nyolcosztályos gimnáziumok tanulmányi versenyére az idén sem került sor. 

 Iskolánk egész évben barátságos, színes dekorációval fogadta a diákokat és 

kollégákat. Az évszakonként/ünnepenként megújuló fali dekorációk 

barátságosabbá tették az iskola enteriőrjét. A lépcsőház színes, vidám 

gyerekfigurái segítik az élményközpontú iskola megvalósulását. Az ötletek és a 

megvalósítás Bodnárné Földi Zita kolléganőnek köszönhető, aki a tanév során 

nemcsak a dekorációk, hanem a különböző iskolai rendezvények meghívóinak, 

okleveleinek és emléklapjainak a tervezését és elkészítését végezte. 

 Dékányné Szabó Enikő szintén folyamatosan készítette és dekorálta az egyes 

emléknapokhoz kapcsolódóan az iskola faliújságját. 

 A tanévzáró ünnepségünk az idén már a hagyományos keretek között folyt. A 6. 

osztályból Gőz Fruzsina verssel, iskolánk két szólóénekese, Nagy Gréta 9.A és 

Lányi Zsolt 10.A pedig dalokkal köszöntötte a nyarat.  

 

1.5 Országos és intézményi mérések, értékelések tapasztalatai 

 

Kompetenciamérés 

A 6. 8. és 10. évfolyamos diákjaink részei voltak az országos kompetenciamérésnek. Ez az idei 

tanévben némi változást mutatott. Eddig az országos pedagógiai tárgyú mérések rendszere a 

szövegértési képességet, a matematikai eszköztudást, valamint az idegen-, illetve célnyelven 

nyújtott tanulói teljesítményt vizsgálta. A mostani tanévet érintő változás két szempontból is 

jelentős volt. Egyfelől a mérési rendszer kiegészült a természettudomány kompetenciaterülettel, 

másfelől teljes mértékben átköltözött a digitális médiumra, azaz az országos méréseket a 

tanulóknak online felületen kellett teljesíteniük. Ez utóbbi a rendszer fennakadásai miatt némi 

nehézséget jelentett. 
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Belső vizsgák 

A. Az alapvizsga eredményei és tapasztalatai:  

Magyar nyelv és irodalom  

Az alapvizsga összesített statisztikája alapján az 1. csoport 4,00 –es átlagot produkált, a 

21 főből 7-en jelesre, kilencen pedig négyesre. Ezt nagyon jó eredménynek számít. A 

részleteket tekintve jól látszik, hogy a nyelvani feladatlap jelentette a legnagyobb 

kihívást a tanulók számára, mert itt az átlageredmény mindössze 3,38 volt. A 

szövegalkotás nyelvi része már jobban alakult: 3,86-os átlaggal. A legjobban a 

szövegalkotás tartalmi része sikeredett: 4,62. A szóbelire szépen felkészültek a tanulók, 

és mindenki hozta azt a teljesítményt, ami tőle elvárható.  

6.a osztály 2. csoport 

írásbeli eredmények: nyelvtan: 60 % (közepes), szövegalkotás: 78% (jó) 

szóbeli: 79% (jó) 

A vizsga eredményessége az egyéni eredmények alapján jónak mondható.  

 

Angol nyelv 

6. A osztályban 41 tanuló tett alapvizsgát angol nyelvből 4,39-es átlaggal. 

B. A köztes vizsga eredményei és tapasztalatai: 

 

magyar nyelv és irodalom 

A vizsga itt egy nyelvtani, egy irodalmi kérdéseket tartalmazó feladatlap megoldásából 

állt, valamint egy szövegértésből. A tanulókkal sok gyakorló feladatsort oldottunk meg.  

 

8. a osztály  

Irodalom: 58%, 

5-öst 2 tanuló, 4-est 7 tanuló, 3-ast 5 tanuló, 2-est 7 tanuló és 1-est 2 tanuló kapott. Így 

az átlag: 3-as lett. 

Magyar nyelv: 64,7% 

5-öst 6 tanuló, 4-est 5 tanuló, 3-ast 8 tanuló, 2-est 1 tanuló és 1-est 3 tanuló kapott. Így 

az átlag: 3,43 lett. 

Szövegértés: 77,2% 

5-öst 12 tanuló, 4-est 7 tanuló, 3-ast 3 tanuló, 2-est 1 tanuló és 1-es osztályzat itt nem 

volt. Így az átlag: 4,3 lett. 
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Összesített: 66,6%. 

A szövegértési feladatsor bizonyult a legkönnyebbnek az eredmények alapján. Talán azért, 

mert erre nem kellett plusz ismeretekkel készülniük. A szöveg nem volt hosszú és nem voltak 

a hozzátartozó feladatok sem nehezek. 

Az irodalmi feladatlap híven tükrözte a minden nap tapasztaltakat, a tanulók többsége nem 

olvas. A műveket, szerzőket, azok életrajzát hiányosan tudja. A fogalmak pontos 

meghatározása, a szóképek, alakzatok felismerése során is adódtak nehézségek. 

Magyar nyelv: A szófajok felismerésekor hibáztak többet, illetve a mondatok elemzésekor.  Az 

alapszófajok fogalmával, megnevezésével még tisztában is vannak a tanulók, de a többi szófaj 

ismerete hiányosságot mutatott. Összesített eredményük jónak tekinthető, az osztálytanulóinak 

a képességeit tükrözi. 

 

8. b osztály  

Irodalom: 65,1%, 

5-öst 4 tanuló, 4-est 7 tanuló, 3-ast 5 tanuló, 2-est 4 tanuló és 1-es osztályzat nem volt. 

Így az átlag: 3,55 lett. 

Magyar nyelv: 61,6% 

5-öst 3 tanuló, 4-est 3 tanuló, 3-ast 9 tanuló, 2-est 4 tanuló és 1-est 1 tanuló kapott. Így 

az átlag: 3,15 lett. 

Szövegértés: 74,25% 

5-öst 8 tanuló, 4-est 8 tanuló, 3-ast 4 tanuló, 2-es és 1-es osztályzat itt nem volt. Így az 

átlag: 4,2 lett. 

Összesített: 66,9%. 

Láthatóan a két osztály összesített teljesítménye szinte ugyanaz. Mindösszesen 1 tizednyi 

eltérést mutat. Így megállapítható, hogy a két osztály képességeiket tekintve hasonló. 

 

Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek 

 

8.a osztály 

Jeles érdemjegyet kapott: 10 fő  

Jó érdemjegyet kapott: 3 fő  

Közepes érdemjegyet kapott: 8 fő  

Elégséges érdemjegyet kapott: 2 fő  
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Elégtelen érdemjegyet kapott: 0 fő 

Az osztály átlaga: 3,91 

Az eredmények jól mutatták a tanulók tudásszintjét, a legtöbb diák vizsgán kapott érdemjegye 

megegyezett az év végén szerzett érdemjegyével. Bár voltak olyan tanulók is, akik a vizsgán 

sokkal jobban teljesítettek, illetve sajnos volt néhány olyan tanuló is, aki a vártnál rosszabbul 

teljesített. Ennek oka lehetett az izgalom, illetve a tapasztalatlanság, hiszen bár hatodik 

osztályban már teljesítettek alapvizsgát, akkor azonban online módon. A nyolcadikban tanult 

témakörök sokkal könnyebben elsajátíthatók voltak számukra, míg a hetedikes témakörök 

okoztak olykor némi nehézséget. Ennek egyik lehetséges oka az azóta eltelt idő, a tananyagok 

témája, továbbá az is, hogy a tavalyi tanév egy részét digitális oktatásban töltötték, mely 

nyilvánvalóan megnehezítette számukra a tananyagok elsajátítását. 

 

8.b osztály 

Az év végi átlag és a vizsga átlaga is 3,45 - bár voltak olyan tanulók, akik az év végi jegyüknél 

jobban teljesítettek és olyanok is, akik gyengébben. Nem volt olyan diák, akinek nem sikerült 

a vizsga, viszont 5 fő dicséretes jelesre teljesített. Összességében elmondható, hogy a diákok 

általában a tőlük megszokott szinten készültek fel és szerepeltek a vizsgán. 

Idegen nyelv 

8. évfolyamon a 8. A osztály létszáma 23, 19 fő angolos 4 fő németes, köztes vizsgájuk 

összesített eredménye 4,69. A 8. B létszáma 20, 19 angolos, egy tanuló németes, 

vizsgaeredményük 4,00. A két osztályban meglévő nyelvvizsga miatt 1 tanuló mentesült a 

vizsga alól. 

 

C. „Kisérettségi” eredményei és tapasztalatai: 

 

Irodalom 

Jeles érdemjegyet kapott: 12 fő  

Jó érdemjegyet kapott: 5 fő  

Közepes érdemjegyet kapott: 1 fő  

Elégséges érdemjegyet kapott: 3 fő  

Elégtelen érdemjegyet kapott: 0 fő 

Az osztály átlaga: 4,2 

A vizsgára a tanulók készültek, komolyan vették. Csupán 3 ember volt kivétel ez alól. Az ő 

tudásuk jóval alatta maradt a többiekének, de a minimális szintet ők is elérték. Ez az 
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elmaradásuk a tanév során is megmutatkozott. Az osztály többi tagja nagyon szépen készült a 

vizsgára, melyet az eredmények is tükröznek. 

Idegen nyelv 

 

10. A létszáma 22 fő, 19 angolos, 3 németes, összesített kisérettségi eredményük 4,9. 14 tanuló 

mentesült a vizsga alól. A tanulók a képességeik szerint felkészültek a vizsgákra, 

vizsgaeredményük összhangban van az év végi osztályzataikkal illetve a tanév során végzett 

munkájukkal. 

 

 

D. 10.évfolyam magyar irodalom vizsga és idegen nyelvi vizsga eredményei és 

tapasztalatai: 

 

A 10. B és a 10. C osztállyal sikerült az irodalom tananyag végére érni. Elegendő idő is maradt 

a tételek ismétlésére, megbeszélésére, „próbafeleletekre”. Azonban a vizsgán mégsem 

teljesítettek az elvárt színvonalon. 

- A 10.B-ben 3,06 lett a vizsga átlaga /év vége: 3,38/, 7 jeles felelet mellett 7 jó, 6 

közepes, 9 elégséges és 5 elégtelen született. 

- A 10. C-ben 2,1 az átlag /év vége: 2.37/, 2 jó jegy mellett 3 közepes, 9 elégséges és 5 

elégtelen lett. 

Az év végi jegyekhez képest gyengébben teljesítettek. A tanulók megtapasztalhatták a 

„vizsgaszituációt”, amely elősegíti  a „nagyérettségin” való eredményesebb szereplést, bízunk 

abban, hogy azt ennél komolyabban fogják venni. 

 

 

E. Év végi matematika felmérés eredményei és tapasztalatai: 

 

NETFIT mérés 

 

A NETFIT felmérést kivételesen már szeptembertől elkezdhettük és 100%-os mértékben 

feltöltöttük a NETFIT oldalára. A 2020/21-es tanévben az online oktatás miatt csak az 5-8. 

osztályok felmérése történt meg ezért az előző évből nem teljes a felmérési adatunk. 

A megyei zónaösszesítő és az intézményi zónaösszesítő összehasonlítása alapján a következő 

konklúziókat vonhatjuk le:  

 A testtömeg index és a testzsír százalék szignifikánsan jobb a megyei átlagnál, kivéve 

a 12 és 16 éves korosztályt.  

 Az állóképességi ingafutásnál jobbak vagyunk a megyei átlagnál, kivéve a 12 éves fiú 

korosztályt. Mind az iskolai mind a megyei felmérések azt mutatják, hogy az életkor 



18 

előrehaladtával a hozzáállás ehhez a nagy kitartást igénylő teszthez egyre csökkenő 

tendenciát mutat.  

 A törzsemelés és a kézi szorítóerő teszt eredményei alapján sok a fejlesztendő tanuló 

minden korosztályban.  

 Az ütemezett fekvőtámasz kiemelkedő eredményt mutat a 11 és 14 éves fiúknál, illetve 

a 13 éves lányoknál, viszont fejlesztendő a 15 és 18 éves korosztálynál. 

 A helyből távolugrás eredménye kiemelkedő a 13 éves, 16 éves lányoknál és a 11 éves 

fiúknál a többiek a megyei átlag körül teljesítenek.  

 Hajlékonyság mérésénél azt állapítottuk meg, hogy a 13 éves lányok, 16, 17, 18 éves 

korosztály sokkal jobb a megyei átlagnál, a fiatalabb korosztály fejlesztésre szorul.  

Az ülő életmód, a telefon- és digitális technika használatának növekedése is hozzájárul ahhoz, 

hogy a hátizmok elgyengülnek illetve, a kézi szorítóerő sem alakul ki, a hajlékonyságuk sem 

fejlődik kellő képpen. Ez a tanév sem bizonyult elegendőnek az online oktatás miatt kialakult 

mozgásszegény életmód következményinek kompenzálására. Szerencsére, az 5. 6. és 7. 

osztályosok nagyon mozgékonyak, szeretnek sportolni, ami a testalkatukon is meglátszik 

néhány kivétellel. A NETFIT felmérések adataiból minden tanuló nyomon követheti fizikai 

állapotának változásait, információt kaphat arról, hogy a jelenlegi mozgásmennyiség elegendő-e az 

egészségének megőrzéséhez. 

 

1.6  Szakmai innováció 

A Karcagi Tankerületi Központ Fejlesztési Tervének 3.1.4 szerint „az oktatás szempontjából az 

innovatívvitás elengedhetetlen létfeltétel. Mind a pedagógusok, a gyermekek, a szülők igénylik az 

állandó innovációt a hatékony, eredményes és kielégítő nevelés-oktatás érdekében. A korszerűség 

szempontjából is releváns a megújulás, hogy lépést tudjunk tartani a jelen kor elvárásaival, 

követelményeivel.”  

Intézményünk pedagógiai programjában nyomon követhető az innovatív szemlélet, Vezetői 

programomban pedig következőképpen határoztam meg céljaimat: „Vezetői törekvéseim 

alapjaként a partnerközpontú, innovatív, befogadó és stabil iskola jogszerű és hatékony 

működését jelölném meg.”, „Az értékek megtartása mellett a folyamatos megújulásnak is jelen 

kell lennie az iskola életében.” Mesterprogramom is azt jelzi, hogy az e célok alapján történő 

változásmenedzselés már 6 éve elkezdődött, sikeres folyamat, melynek mentén szeretnék 

tovább haladni. Az elmúlt 6 év jelentős innovációs időszak volt intézményünk életében, a 

mesterprogram következő években történő végrehajtásával célom továbbra is hatékonnyá tenni 
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intézményünk működését, ugyanakkor előremutató célokat is kijelöltem az intézményfejlesztés 

érdekében, melyek a hosszútávú fenntarthatóságot biztosíthatják.  

Intézményi tanfelügyelet megállapítása: „ A problémák megoldására alkalmas módszerek, jó 

gyakorlatok gyűjtése, segítő belső (ötletek, egyéni erősségek) és külső erőforrások (például 

pályázati lehetőségek) és szakmai támogatások feltérképezése és bevonása természetes 

gyakorlata az intézménynek. A folyamatos fejlesztés és innováció jellemzi az 

intézményvezetést. A nevelőtestület ehhez a feladathoz partner, így a sok-sok pályázat mellet 

(pl. ÖKO iskolai program) jó kapcsolatokat alakítottak ki a diákok továbbtanulása, 

pályaorientációja szempontjából fontos felsőoktatási szereplőkkel.” 

Fontos, hogy a célok beágyazottak legyenek a szűkebb társadalmi környezet elvárásaiba, 

hiszen-a gyermeklétszám alakulását tekintve-az intézmény hosszú távú jövőjét, a beiskolázást 

biztosítani kell. Ehhez fontos eszköz az intézményben folyó kimagasló szakmai munka, a színes 

szakmai paletta, amit a diákok számára tudunk nyújtani, és amivel a gimnázium jó hírét 

öregbítjük. Fontos, hogy ismerjék, elfogadják és értékeljék munkánkat, eredményeinket, mert 

akkor lehet közös jövőt tervezni. Az eddig elért címek az intézményben folyó kimagasló 

szakmai munka elismerései. 

A már meglévő címek, együttműködések és pályázatok fenntartása mellett a 2021/22-es tanév 

legjelentősebb innovációi: „Small and Rural Schools” és COP26 pályázatok, részvétel a 

Klímakonferencián, valamint az Alumni program részeként megvalósuló előadások, „Bringing 

Green in my region” projekt, Innovációs Maraton, Repülő Iskola Program. 

 

Innovációk, jó gyakorlatok, szakmai programok a 2021/22-es tanévben: 

 Európai/Magyar Diáksport Napja: 

Az Európai Diáksport Napján- 2021. szeptember 24-én-arra ösztönöztük gimnáziumunk 

diákjait, hogy a felajánlott sportolási lehetőségeket kiaknázva, a másfél évig tartó, 

mozgásszegény időszakot követően újra megtapasztalhassák a közösségi sportolás örömét.  

Három tanórát követően Magyarné Ficzere Andrea és Szarvas Fanni testnevelők vezényletével 

kb. 150 diák és pedagógus zumbázott a két épület közötti iskolaudvaron. A zenés-táncos 

mozgással egyidőben a salakpályán- 6 csapat, összesen 50 diák részvételével- elindult a 

salakfoci bajnokság. A bajnokság szervezője és lebonyolítója Dányi Zsolt testnevelő volt. A 

lelátón a „kevésbé sportos” diáktársak buzdították a focistákat. A testnevelés munkaközösség, 

a Junior (Fodor Zsombor, Hajdu Anna, Moldován Dóra, Tajta István) és a Senior Nagykövet 

(Dr. Pásztorné dr. Vass Anikó) szervezésében biciklitúrára indult kb. 150 diák és pedagógus. A 
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program megvalósításában segítségünkre volt a Tiszafüredi Kistérség Ifjúsági Egyesület 

elnöke, Szabó Attila testnevelő is, aki „Szabadidős programok Tiszafüreden” CLLD Tiszafüred 

TOP-7.1.1-16-2017-00091 kódszámú pályázatnak köszönhetően bicikliket biztosított a 

sportolni vágyó diákok számára, majd a programban résztvevő több száz résztvevőt egy 

állófogadással is megvendégelte. 

 MTA Alumni Program: 

Freund Tamás, a Magyar Tudományos Akadémia elnöke 2020 végén útjára indította a 

Középiskolai MTA Alumni Programot, mely keretet biztosít ahhoz, hogy kutatóvá érett diákok 

munkájukról, kutatási témájukról és karrierjükről beszélhetnek mai középiskolásoknak. A 

Középiskolai MTA Alumni Program a mára kutatóvá érett diákok segítségével, egykori alma 

materükhöz fűződő kapcsolatukra építve viszi közelebb a középiskolás fiatalokhoz a 

tudományos gondolkodás értékeit tudomány-népszerűsítő előadások és az azokat követő 

beszélgetések formájában. A Magyar Tudományos Akadémia Alumni programjának keretében, 

2021. szeptember 27-én, egykori diákunk, Dr. Deák György – a Debreceni Egyetem 

nyugalmazott docense – tartott előadást a műanyagok 21. századi felhasználási lehetőségeiről. 

Tanár úr az előadás elején kiemelte, hogy ő is szorosan kötődik gimnáziumunkhoz, hiszen az 

azóta már legendássá vált ,,Puskás osztály” egyik tagja. A rövid elméleti bevezető során 

megismerhettük a műanyagok százéves történetét, szerkezeti felépítésüket, alkalmazási 

módjaikat, gyártástechnológiai felhasználásukat. Ezt követően az érdeklődő diákoknak és 

pedagógusoknak alkalma volt egyszerű, de látványos kísérletek elvégzésére. MTA Alumni 

Program keretében megvalósuló előadássorozat részeként 2022.03.29-én nyelvészeti kérdéseké 

volt a főszerep. Dr. Czeglédi Csaba, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Anglisztika és 

Amerikanisztika Intézet főiskolai tanára, a nyelvtudomány kandidátusa volt vendégünk. Az 

előadásának témája: nyelv, kommunikáció, gondolkodás. Előadását hallgatva rádöbbentünk, 

hogy a kommunikáció természetével, magával a tudománnyal és megismeréssel kapcsolatban 

mennyi a közismert tévedés. Olyan kérdésekre kerestük a választ, hogy mi a kommunikáció és 

a nyelv vagy, hogy honnan származnak a fogalmak, például mondat vagy szó? Az előadás 

kötetlen beszélgetéssel zárult. 

 „Egy a természettel” Vadászati és Természeti Világkiállítás: 

Iskolánkból 40 tanuló vett részt az ,,Egy a természettel” Vadászati és Természeti 

Világkiállításon 2021 09. 30-án. A Fátyol iskolaprogramnak köszönhetően a belépés és az 

utazás is ingyenes volt. A gyerekek megismerkedhettek a honfoglaló magyarok és a modern 
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kor vadászfegyvereivel. Kipróbálhatták az íjászkodást és légpuskával is lőhettek. A kincsem 

parkban lovasbemutatót, íjász bemutatót láthattak, valamint sólyom, szirti sas és héja 

zsákmányszerzésével is megismerkedhettek. A programot mezopotámiai pusztai élő zenével 

színesítettek.  A virtuális valóság segítségével a gyerekek kipróbálhatták a lövészetet és a 

vadászatot. Több, mint 1500 trófeát tekinthettek meg a Kárpát- medence és a világ vadászható 

vadjaiból. 

 Code Week: 

Ebben az évben ismét lehetőség nyílt olyan foglalkozás megszervezésére és lebonyolítására, 

ahol a programozás, algoritmikus gondolkodás kerül előtérbe. Iskolánk idén is csatlakozott a 

2021. október 9. és 24. között megszervezésre kerülő Code Week programjához, amikor ismét 

a kódolásé volt a főszerep. Ez az a két hét, amikor azért dolgozunk, hogy a lehető legtöbben 

kipróbálhassák a programozás alapjait, bepillantást nyerhessenek a programozók 

mindennapjaiba, munkájukba és abba, hogyan hat a digitalizáció és az informatika a 

mindennapi életünkre. Az Európából érkező Code Week minden korosztály számára nyitott, de 

az elmúlt évek tapasztalata az, hogy – érthető módon – az iskolások a legaktívabbak. A 

programozás iránt érdeklődő diákok tehetséggondozó foglalkozás, illetve szakkör keretén belül 

ismerkedhetnek meg azalgoritmusok világával Tudeszéné Pallagi Erika és Rédai Attila 

informatika tanárok segítségével. Azon diákok számára, akik nem vesznek részt a szakkörökön 

egy külön megszervezett foglalkozáson biztosítottunk lehetőséget az algoritmizálásra. Az MIT 

App Inventor egy webalkalmazásokba integrált fejlesztői környezet, melynek grafikus 

felhasználói felülete nagyban hasonlít a Scratch programozási nyelvhez, és lehetőséget teremt 

a felhasználók számára Android-eszközökön is futtatható applikációk készítéséhez. Az idei 

foglalkozáson egy, a gimnázium ökoiskolai státuszához szervesen kapcsolódó mobilapplikációt 

készítettünk, amely segítségével játékos formában lehet kitalálni a különböző 

gyógynövényeket. A szakkörökön a Scratch és a Python fejlesztői környezetének segítségével 

igyekszünk a programozást népszerűsíteni a diákok körében. 

 Zene világnapja: 

Október 1-jén a világon mindenütt a zenét ünneplik, a gimnáziumban is már hagyománynak 

számít, hogy ezen a napon diákjaink énekes és hangszeres előadásokkal örvendeztetik meg 

diáktársaikat és a pedagógusaikat. A zenei palettán klasszikus és könnyűzenei darabok is 

szerepeltek. Tanórák közötti szünetekben Drén Botond (6. A) zongora és Samodai Botond (6. 
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A) trombita Molnár Donát (5.A) klarinét előadását hallgathattuk meg, majd Czinege Izabella 

(12. B) énekhangjában és zongorajátékában gyönyörködhettünk. A 3. szünetben Kasza Imre (9. 

B) zongora előadása töltötte meg a földszinti folyosót és Lányi Zsolt (10. A) énekelt, majd Rácz 

Márk (8. A) énekelt és Oláh Attila (6.A) zongorázott. A nap végén a hallgatóság a KLG kórus 

előadását hallgathatta meg Fügéné Szádeczky Csilla tanárnő vezényletével. 

 

 COP26: 

2021. október 14-én gimnáziumunk 8. évfolyamának 2 angolos csoportja részt vett az ECO2 

Intelligens Iskolák Klímakonferenciáján Dr. Pásztorné dr. Vass Anikó és K. Nagyné Pataki 

Noémi felkészítésében. A programban és a klímakonferencián Ausztrália, Franciaország, 

Németország, Görögország, India, Olaszország, Oroszország, Spanyolország, Mexikó, 

Tanzánia és az Egyesült Államok iskolái vettek részt. 2021 novemberében az Egyesült 

Királyság rendezte a COP26 konferenciát Glasgow–ban, amely az Egyesült Államok 26. 

éghajlatváltozási konferenciája, amelyben 197 ország vett részt. Az előkészítő szakaszban idén 

ősszel 13 ország 130 iskolájának több mint 4000 tanulója vehetett részt ezen a 

Klímakonferencián, hogy megismerjék a COP-t és azt, hogy a világ más iskolái hogyan élik 

meg és alkalmazkodnak az éghajlatváltozáshoz. Minden résztvevő iskola oktatási csomagot 

kapott, amely óraterveket, PowerPoint bemutatókat, támogató forrásokat és linkeket 

tartalmazott a Durham Egyetem professzorainak rövidfilmjeihez, illetve fotópályázatra is 

küldhettek be pályamunkákat. A 8.AB és a 8.B angol nyelvi csoportjai a konferenciáig 

elvégezték a feladatokat: felvették a kapcsolatot a partneriskoláikkal, bemutatták az iskolájukat 

és a vezető tanárokat, az éghajlatváltozással összefüggő témákat dolgoztak fel, posztert 

készítettek, esszéket írtak. A következő kérdéseket dolgozták ki és küldték el a konferenciáig: 

„Hogyan érzékelhető a klímaváltozás hatása Magyarországon?; Hogy, milyen eszközökkel tud 

megbirkózni Magyarország a klímaváltozással?; Mit tehet az iskolánk, az önkormányzatunk, a 

kormányunk a klímaváltozás ellen?” A választható feladatok közül a 8.B csoport 

fotópályázaton vett részt, a 8.AB csoport PowerPoint prezentációt készített. Izgalommal várjuk 

a program folytatását. Diákjaink rengeteget ismerettel gazdagodtak a témával kapcsolatban, 

miközben fejlődött a kommunikációs készségük, angol nyelvtudásuk, együttműködési 

készségük és legfőképpen ökotudatosságuk. 

 

 

 



23 

 Bringing Green In My Region 

A román máramarosi, a litván panavezys-i és a JNSZ Megyei Europe Direct Irodák 

együttműködésében megvalósuló „Bringing Green in My Region” nemzetközi kampányhoz 

csatlakozott gimnáziumunk 8. évfolyamos csapata (Radics Rebeka, Réz Adél, Som Viktória) 

Dr. Pásztorné dr. Vass Anikó felkészítésében. A résztvevő 11 magyar, román, illetve litván 

csapatnak egy videót és egy fényképgalériát kellett készítenie, melynek segítségével 

bemutatják, hogy milyen tevékenységek, programok révén tudatosítják diákjaikban a 

természetvédelem fontosságát, hogyan válik környezettudatossá az iskolai közösségük. Plusz 

feladatként az iskolában működő jó gyakorlatot kellett bemutatni angol nyelven PowerPoint 

prezentáció segítségével. „Virtual Gallery of My Green Region” fotóversenyen, valamint a „My 

Green Agenda” videó-versenyen a csapat elhozta az 1. helyezést. A bemutatott 25 tanári jó 

gyakorlatból, Dr. Pásztorné dr. Vass Anikó jó gyakorlata 3. helyezést ért el. 

 

 Junior Nagyköveteink találkozhattak Dr. Varga Judit igazságügyi miniszterrel: 

Hatodik alkalommal került megrendezésre a Belvárosi Ősz elnevezésű rendezvény 

Tiszafüreden, 2021. október 9-én. A gimnázium junior nagykövetei szintén részesei lehettek 

ennek az eseménynek. Az Igazságügyi Minisztérium sátrában, megismerkedhettek a 

Konferencia Európa jövőjéről elnevezésű program képviselőivel. Kérdéseket tettek fel az 

Európai Unióval kapcsolatban. Rendezvényeink iránt érdeklődtek, melyek kapcsolódnak az 

unióhoz. A junior nagykövetek is fogalmazhattak meg kérdéseket 10 témakörben. 

 

 Állatok Világnapja:   

Iskolánk 7.A és 11. A osztálya hagyományteremtő céllal indította el két évvel ezelőtt az Állatok 

világnapja alkalmából szervezett gyűjtést. Az akció eredményeként kutyaeledellel segítik a 

Tiszafüredi Gyepmesteri Telep lakóinak életét. Az idei kezdeményezéshez csatlakoztak a 6. A, 

8. A, 8. B, 9. B és a 10. A osztály tanulói, illetve néhány magán felajánlás is érkezett.  

 

 Bemutatkozott gimnáziumunk rendvédelmi képzése a Mesterségek Napja 

rendezvényen: 

2021.10.15-én A KLG Kossuth Lajos Általános Iskolájának rendezvényén vettünk részt két 

rendvédelmi tagozatos diákunkkal, Simon Sándorral (11.C) és Kalóz Imrével (9.C). A 4. 

Családi nap: a „Mesterségek napja” az iskola pályaorientációs tevékenységeinek körébe 
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tartozik. A szervezők elsődleges célja az volt, hogy segítsék a diákok pályaválasztását, 

megkönnyítsék számukra az általános iskola-középiskola közötti átmenetet, illetve hogy tovább 

erősítsék, fejlesszék az iskola belső és külső partneri kapcsolatrendszerét. Ebbe a programba 

illeszkedett bele a gimnázium előadása a továbbtanulási lehetőségekről és bemutatót tartottak 

diákjaink a rendvédelmi képzés erőnléti gyakorlatairól is.  

 

 A Világ Legnagyobb Tanórája: 

Az ENSZ 2015 szeptemberében indította útjára a „Project Everyone” kampányát, amelyben a 

Világ Legnagyobb Tanórája keretében a 17 újonnan megfogalmazott Globális Célját szeretné 

megismertetni a gyerekekkel. A kezdeményezéshez világszerte számos ország – köztük 

Magyarország is – csatlakozott. Ebben a tanévben 2021. október 4. és 9. között került 

megrendezésre a Világ Legnagyobb Tanórája. Az idei témák a minőségi oktatás és fellépés a 

klímaváltozás ellen voltak. Több osztályunk, csoportunk is megismerkedett ezekkel a témákkal. 

Hegedűsné Trázsi Mária irányításával a 12. B osztály is csatlatokozott az élő közvetítéshez. Az 

osztály a korábbi években még nem vett részt a  projektben, ezért előtte egy ismertető videó 

segítségével megismerkedtek a 17 globális céllal, beszélgettek az aktuális témáról. Kátai 

Andrea a 9. C osztállyal, valamint Csordás Valéria a 11. B osztállyal felvételről követték Áder 

János rendhagyó óráját, majd megismerkedtek a fiatal klímaaktivisták nézeteivel, 

eredményeivel. Dr. Pásztorné dr. Vass Anikó a 8. AB angol nyelvi csoportjával több hetet a 

COP26 nemzetközi klímakonferenciára készült, így a Világ Legnagyobb tanórája program 

keretében megvalósított két tanóra szervesen illeszkedett és folytatása volt az elvégzett 

munkájuknak. Az 1. órát a Become a Climate Changemaker! óraterv alapján a klímaváltozás 

okairól, hatásáról és a megoldási módokról történő beszélgetéssel indították, majd 3 aktivista 

angol nyelvű videó üzenetét tekintették meg. A student note-taking template kitöltése alkalmat 

nyújtott arra, hogy a diákok saját szavaikkal is kifejtsék véleményüket a klímavédelemmel 

kapcsolatban. A 2. órán klímaaktivistákról olvastak a világ minden tájáról, akik arról beszéltek, 

hogy miért fontos a klímaoktatás, mit tanulhatunk a klímavédelemről és mit tehetünk egyénileg 

a klímavédelem érdekében. Mindenki lehet Climate Changemaker, tehet a klíma krízis 

megoldása érdekében, így az órát egy kvíz kitöltésével fejezték be a diákok, melynek 

eredményéből megtudhatták, hogy milyen típusú klímavédők (Mobiliser, Innovator, 

Champion, Story-teller.) K. Nagyné Pataki Noémi szintén 8. B angol csoportja a Fellépés az 

éghajlatváltozás ellen globális céllal ismerkedett meg angol nyelvű videók és beszámolók 

segítségével. Végül a tanulók angol nyelvű kvízt töltöttek ki, melyből kiderült, hogy hogyan 
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léphetnek fel és mit tehetnek a klímaváltozás elleni védekezésben. A 11. A osztály 11 diákja 

Dékányné Szabó Enikő irányításával szintén angol nyelven valósította me a Világ Legnagyobb 

Tanóráját. Mivel számukra ez volt az első alkalom, hogy bekapcsolódtak a programba, a 17 

Globális Cél megismerése volt az első feladat. A rövid bevezető videó megtekintése után az 

„esküvői torta – modell” alapján csoportosították a célokat, ezzel is jobban megértve az ENSZ 

által megjelölt alapvető célkitűzéseket. A következő feladatban a biodiverzitás csökkenésének 

problémája került sorra. Sir David Attenborough vitaindító idézetéből kiindulva beszélték meg 

a diákok, hogy a fajok sokszínűségének csökkenése milyen további problémákat idéz elő. 

Végül a „Legyél te is klímavédő” akcióhoz csatlakozva ötleteket fogalmaztak meg az ökológiai 

krízis megoldására, és javaslatokat tettek, hogy mely személyek vagy intézmények számára 

kellene elküldeni a klímavédelmi üzeneteket. Hajdu Éva Mónika a 11. B osztály angolos 

csoportjával a „Become a climate change maker”című aktuális téma feldolgozása után egy 

angol nyelvű üzenetet fogalmazott meg a klímavédelem oktatásának fontosságával illetve 

tantárgyi integráció lehetőségével kapcsolatban, melyet fel is töltöttek a Világ Legnagyobb 

Tanórájának portáljára. 

 Véradás a gimnáziumban: 

2021.11.09-én a JNSZ Megyei Vöröskereszt Tiszafüred térség munkatársaival együttműködve, 

immár 3. alkalommal szolgált gimnáziumunk véradás helyszínéül. Külső önkéntes véradók 

mellett gimnáziumunk alkalmazottai és végzős diákjai is fontosnak tartották, hogy önkéntes 

véradás révén hozzájáruljanak ahhoz, hogy megfelelő mennyiségű vérkészítmény álljon 

rendelkezésre az egészségügyben. Minden véradás alkalmával igyekszünk megszólítani a 18 

éves korosztályt, minél több diákot megnyerni ennek a fontos közügynek számító önkéntes 

tevékenységnek. Közügy, hiszen jól tudjuk, bármikor bármelyikünknek szüksége lehet vérre. 

Köszönjük a JNSZ Megyei Vöröskereszt Tiszafüred térség munkatársának, Varga Sándornénak 

az együttműködését, a véradás lebonyolítását, valamint Szabó Anikó Ildikó kolléganőnek a 

közreműködését. Hálás köszönet minden önkéntes véradónak! 

 Rendhagyó történelemóra, Murányi Levente az ‘56-os Pesti Srácok Intézet’ 

igazgatója tartott előadást: 

Az ‘56-os Pesti Srácok Intézet’ igazgatója tartott előadást a gimnáziumban. Rendhagyó 

történelemóra keretében Murányi Levente, 56-os elítélt személyes élményein keresztül 

ismerhették meg diákjaink és az érdeklődő pedagógusok a 20. századi magyar történelem egyik 

legtragikusabb és egyben legdicsőségesebb eseményét, az 56-os forradalom történéseit. 

https://kossuth-tfured.edu.hu/?p=10990
https://kossuth-tfured.edu.hu/?p=10990
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 Pálffy István „Az igen igen, a nem nem” című könyvének bemutatója 

Pálffy István riporter, Pethő-díjas újságíró, Európa-történész, címzetes egyetemi docens, 

műsorvezető, politikus, volt országgyűlési képviselő, egykori dublini nagykövet és mindeközben 

számos könyvet írt. „Az igen igen, a nem nem” című könyv olyan témákat feszeget, mint a 

kereszténység, magyarságunk, Európa múltja, jelene és jövője. Mint ahogy a könyv címe is 

jelzi, véleményét köntörfalazás nélkül, gondolatait, egyértelmű jelentéssel vette papírra. 

Felhívja az olvasó figyelmét, hogy lássuk az összefüggéseket, vegyük figyelembe a történelmet, 

kutassuk mi a történések mozgatórugója. Pálffy István „Európa: Átkelő a Tiszán” című 

előadását Tiszafüred 1848-49-es forradalom idején betöltött kiemelkedő szerepétől indítva, 

aktuálpolitikai kérdések megvitatásáig jutott érintve olyan témákat, mint az Európai Unió 

létrejötte, az unió jelenlegi működése és jövője, az Egyesült Államok szerepe és az ukrán-orosz 

háború. Az előadást követően a hallgatóság számára lehetőség nyílt kérdések megvitatására, 

majd dedikálással zárult a tartalmas délután. 

 

 

 

 

 

 Európai Mézes Reggeli Program 

 

Gimnáziumunk 6. éve csatlakozik az Európai Mézes Reggeli Programhoz, melyet több uniós 

tagország is megrendez. November 2-án diákjaink Dányi Zsolt tanár úr segítségével rendhagyó 

természetismeret óra keretében megismerkedhettek a leggyakoribb hazai mézfajtákkal, és meg 

is kóstolhatták azokat a tanórák közti szünetekben. Diákjaink nagy lelkesedéssel fogyasztották 

a mézes kenyeret, majd délután összevont óra keretében a méhek biológiájáról, a megporzásról 

és a méhek életéről szóló órán vehettek részt. Dányi Zsolt tanár úr 11 éve a méhészkedés és a 

méhek szakértője. Kezdetben hobbi szinten, majd képzett méhészként foglalkozott méhészettel. 

A program idén is nagy népszerűségnek örvendett. Közel 400 diákunk fogyasztott mézes 

reggelit Kereki Beatrix felajánlásának köszönhetően, aki több kg mézzel járult hozzá diákjaink 

egészséges reggelijéhez.  

 Rendőrségen, rendhagyó tanórán járt a rendvédelmi tagozat 11. C osztálya 

https://hu.wikipedia.org/wiki/Orsz%C3%A1ggy%C5%B1l%C3%A9s
https://kossuth-tfured.edu.hu/?p=11019
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Rendhagyó órán vettek részt iskolánk 11. C osztályos rendvédelmi tagozatos tanulói 

2021.11.11-én. Az iskolán kívüli tanítási óra keretében látogatást tettek a Tiszafüredi 

Rendőrkapitányságon. Az épület bejárása során megtekintették az előállító – és más speciális a 

rendőrség szolgálati feladatainak ellátásához szükséges – helyiségeket. Ezt követően a 

kapitányság nagytermében Fazekas Tibor r.tzls úr és Horváth Gabriella r.ftörm asszony tartott 

érdekfeszítő előadást a rendőrségnél alkalmazott kényszerítő- és fegyverzet technikai 

eszközökről, melyeket a diákok szakszerű és többszöri ellenőrzést követően kézbe vehettek, 

velük megismerkedhettek. A foglalkozást követően rendőrség szolgálati gépjárműveit  is 

megtekinthették. 

 Európai Hulladékcsökkentési Hét 

 

Az Európai Hulladékcsökkentési Hét keretében szervezett programjaink, rendkívüli tanóráink, 

figyelemfelhívó akcióink révén célunk, hogy növeljük diákjaink ökotudatosságát, minél 

környezettudatosabb felnőttekké váljanak. November 26-án Vendel Zsolt tartott előadást 

gimnáziumunkban. Az NHSZ Tisza Nonprofit Kft. ügyvezetője a fenntartható fogyasztás, a 

hulladékcsökkentés és a szelektív hulladékgyűjtés fontosságára hívta fel a hallgatóság 

figyelmét. Az előadást követően 10. A osztályos diákjaink elemezték iskolánk diákjai és 

pedagógusai által kitöltött kérdőívet, melyből kiderült mennyire vagyunk környezettudatosak.
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1.7 Vezetői ellenőrzések területei és tapasztalatai 

A pedagógiai munka belső ellenőrzésére általános jogkörben jogosult: az intézmény vezetője, 

az intézményvezető-helyettesek, tagintézmény-vezetők, munkaközösség-vezetők. Ellenőrző 

tevékenységük elsősorban feladatkörükbe tartozó pedagógiai munkára irányul, de a tanulókkal 

történő pedagógiai foglalkozás általános kérdéseiben, az adminisztrációs tevékenység, a 

munkafegyelem betartása területén vezetői beosztásukból eredően általános ellenőrzési, 

intézkedési joguk és kötelezettségük van. A pedagógiai munka belső ellenőrzésének formái a 

következők lehetnek: szóbeli beszámoltatás, írásbeli beszámoltatás, értekezlet, óralátogatás. 

A pedagógiai munka belső ellenőrzésével szemben támasztott követelmények: fogja át a 

pedagógiaimunka egészét, segítse elő valamennyi pedagógiai munka emelkedő színvonalú 

ellátását, a tantervi követelményekhez igazodva mérje és értékelje a pedagógus által elért 

eredményeket, ösztönözzön a minél jobb eredmény elérésére, támogassa az egyes pedagógiai 

munka legcélszerűbb, leghatékonyabb, tanulóbarát ellátását biztosítsa, illetve segítse elő a 

fegyelmezett munkát, támogassa a különféle szintű vezetői utasítások, rendelkezések 

következetes végrehajtását, megtartását, hatékonyan működjön a megelőző szerepe.  

A vezetői ellenőrzés a tanév során folyamatos volt és kiterjedt az egész intézményre, 

valamennyi feladatellátási helyre. Az intézményvezető megosztotta vezetőtársai között-saját 

feladatkörükhöz kapcsolódóan- az ellenőrzési feladatokat. Szakmai igazgatóhelyettes: 

tanmenetek, tanügyigazgatási dokumentumok. Általános igazgatóhelyettes: Kréta 

dokumentáció, közösségi szolgálat, hiányzás. 

Az intézmény vezetése általi óralátogatások a belső ellenőrzési tervben szereplő, illetve a 

minősítéshez kapcsolódó óralátogatásra korlátozódtak. 

Dr. Pásztorné dr. Vass Anikó óralátogató: Veres Enikő, Kissné Szedlacsek Gizella, Jámbor 

Dóra. Dr. Drénné Takács Krisztina óralátogató: Gacsal Lilla. Demján Mária óralátogató: Szász 

Bettina Rebeka, Tudeszéné Pallagi Erika. Az ellenőrzés tapasztalatait a pedagógusokkal 

egyénileg megbeszélték és értékelték. Az önértékelést lefolytató ellenőrzött kolléga a fejlesztési 

tervét megbeszélte az intézményvezetővel, a dokumentumot az intézményvezető aláírta. Az 

óra- és foglalkozáslátogatások általánosítható tapasztalatait az ellenőrzést végző vezetőknek 

összegezni és értékelni kellett. Az ellenőrzés bármilyen területen is történt, a segítő és fejlesztő 

szándék dominált az ellenőrzést végző személy részéről. 
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2 Személyiség-és közösségfejlesztés 

2.1        Statisztikai mutatók 

Gimnázium-négyosztályos: 189 fő   

Gimnázium-nyolcosztályos: 206 fő 

    Összesen: 395 fő   

3 fő tanuló jogviszonya szünetel. Az év során megszűnt  a tanulói jogviszonya  11 főnek, tanév 

során létesített tanulói jogviszonyt 8 tanuló. 1 fő tanuló egyéni munkarend szerint tanult külföldi 

tartózkodása miatt (cserediák), 2 fő egyéni munkarend szerint tanult, mind a 3 diák osztályozó 

vizsgákkal teljesítette a tanulmányi követelményket. 2 fő osztályozó vizsgára kötelezett 

hiányzásai miatt. Előrehozott érettségi teljesítése miatt 12 fő tett osztályozó vizsgát. 

 

(16 osztály) 

Négyosztályos 

tagozat 

(7 osztály) 

Nyolcosztályos 

tagozat 

(9 osztály) 

 

Összesen 

395 fő 

fiú 79 99 178 

lány 110 107 217 

bejárós 87 103 190 

menzás 63 106 169 

HH 30 15 45 

3 v. több gyermek 3 30 33 

 

 

OSZTÁLY 
 

OSZTÁLYFŐNÖK 
 

ÉV ELEJÉN 
LÉTSZÁM 

401 fő 

 
TANÉV VÉGI 

LÉTSZÁM 
395 fő 

5.A Dr. Demján Adalbert 23 24 

6.A Tóth Judit 43 41+1 
(szün.) 

7.A Szabó Anikó Ildikó 22 21 

8.A Dr. Ceglédi Erzsébet 23 23 

8.B K. Nagyné Pataki Noémi 20 20 

9.A Monok Péter 22 21+1 
(szün.) 

9. B Hegedűsné Trázsi Mária 31 30 

9. C Kátai Andrea 26 25 

10.A Monokné Andrási Edit 22 22+1 
(szün.) 



30 

10.B Bekéné Németh Tímea 
Brigitta 

34 34 

10.C Szabó Attila 20 19 

11.A Borbélyné Gyurcsák Judit 16 16 

11.B Csordás Valéria 27 27 

11.C Virág Imre 22 22 

12.A Bukta Erzsébet 18 18 

12.B Kovács Péter 32 32 

 

 

2.2 Tehetséggondozás 

 

A Karcagi Tankerületi Központ Fejlesztési Tervének 2.2.4.10 pontjában szereplő célkitűzésnek 

eleget téve a pedagógiai programunkban intézményesült formában megjelenő tehetséggondozó 

program működik. „A tehetséggondozás és a felzárkóztatás, a hátránykompenzáció valamennyi 

intézményük pedagógiai gyakorlatában jelen van, színtereit a tanórai és a tanórán kívüli 

foglalkozások biztosítják. A hátrányos helyzetű tanulók felzárkóztatására fordított 

foglalkozások száma dominál, a tehetséggondozás időkerete lényegesen kevesebb az 

intézményekben. Tanulóink az esélyegyenlőség jegyében igény szerint, státusztól függetlenül 

hozzáférnek a tehetséggondozó, felzárkóztató foglalkozásokhoz.”  

 

A gimnáziumunkban folyó kimagasló tehetséggondozó munka elismeréséül 2018-tól 

Akkreditált kiváló Tehetségpontként működünk. A cím büszkeséggel tölt el bennünket, 

ugyanakkor felelősséggel és rengeteg feladattal jár. A Tehetségpont működése helyi szintű. Az 

intézményünkbe járó gyerekek tehetségének felismerését, fejlesztését tűztük ki célul. A 

személyiségfejlesztés színterei között a tanórai foglalkozások; a tanórán kívüli intellektuális, 

művészeti és sportfoglalkozások; az osztály és iskolaszintű közösségi rendezvények, 

események; a különféle táborok, kirándulások, az iskolai élet egyéb színterei és végül az iskolán 

kívül tartott programok szerepelnek.  

A tehetségfejlesztésünk további célja az ismeretek és az elsajátítási folyamat kötelező 

tananyagon túllépő kiszélesítése. Céljaink szerint mindez mélységben történő, tartalmi, 

feldolgozási képességek gazdagításával, és végül "a tempóban történő gazdagítással" történhet. 

A "tempóban történő gazdagítás" eszköze elsősorban a csoportbontás, de lehetőség van 

előrehozott érettségi vizsga letételére is, melynek eljárásrendje iskolai dokumentumainkban 

kidolgozásra került. 15 fő tett a 2021/22-es tanévben előrehozott érettségit angol és német 
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nyelvből, informatikából, földrajz és fizika tantárgyakból. A diákok az előrehozott érettségi 

feltételét, az osztályozó vizsgákat sikeresen teljesítették.  

Az iskolavezetés a munkaközösségek javaslatai és a tanulói igényfelmérés alapján meghirdette 

a tanulói igények kielégítésére a fakultációs, szakköri, egyéb lehetőségeket tematika 

megjelölésével, illetve a csoportot irányító szaktanár személyének közzétételével. A beindítás 

a létszám és fenntartó döntésének függvénye volt.  

Fakultációs csoportok: 

 matematika emelt 

 kémia közép+emelt 

 biológia közép+emelt 

 földrajz közép+emelt 

 informatika közép+emelt 

 történelem emelt 

 angol emelt 

 művészettörténet közép 

 testnevelés közép+emelt 

 magyar nyelv és irodalom emelt 

 fizika közép+emelt 

Tehetséggondozó csoportok: 

 kémia kísérletek 

 ének-zene alkalmassági vizsgára felkészítő 

 fizika vizsga felkészítő 

 8.AB angol nyelv 

Szakkörök: 

 német nyelv 8.AB 

 földrajz vizsgafelkészítő 

 EU-s ismeretek 

 programozás (5-8.) 

 programozás (9-12.) 

Felzárkóztató csoport 

 rendvédelmi csoportnak matematika 

Legfontosabb meglévő és tervezett együttműködések tehetséggondozás területén: 
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 A Tisza-tavi Alapfokú Művészetoktatási Intézménnyel, valamint a Fekete László 

Alapfokú Művészetoktatási Intézménnyel szoros együttműködésben dolgozunk a 

művészeti nevelés, tehetséggondozás területén.  

 Bolyai csapatversenyek szervezői vagyunk (matematika, magyar nyelv és 

irodalom, természettudományi). Versenyfelelős: Demján Mária. Idén 

gimnáziumunkban írták meg a tanulóink, a környék iskoláinak tanulói a Bolyai 

csapatversenyek megyei, területi fordulóit, a járványügyi helyzetnek megfelelően 

online teljesítették. 3-8. évfolyamos, a 9-12. osztályos tanulók Bolyai Matematika 

Csapatversenyére, illetve a 3-8. osztályosok Bolyai Természettudományos 

Csapatversenyén vehettek részt az érdeklődő diákok. 

 Nemzeti Tudós Akadémia területi rendezvényein veszünk részt a debreceni Tóth 

Árpád Gimnáziumban, Gőz József területi koordinátor szervezésében. A program 

a Szegedi Tudományegyetem orvosi és biológusképzéséhez kapcsolódva keresi 

azokat a tehetséges fiatalokat, akiket kiemelten támogathat abban, hogy belőlük a 

jövő kiváló hazai kutatói válhassanak. 2022. március 31-én a debreceni Tóth Árpád 

Gimnáziumban Moldován Dóra (11.A) és Szabó Nóra (10.A) a Nemzeti Tudós 

Akadémia programjához kapcsolódóan egy laboratóriumi gyakorlaton vett részt, 

melynek témája a DNS vizsgálat volt.  

 Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemmel 2017 szeptemberében 

együttműködési megállapodást írtunk alá az egyetem által elnyert, „A 

felsőoktatásba való bekerülést elősegítő készségfejlesztő és kommunikációs 

programok megvalósítása, valamint az MTMI szakok népszerűsítése a 

felsőoktatásban” EFOP-3.4.4-16-2017-00025 számú pályázat megvalósítására. A 

pályázatban való együttműködéssel célunk, gimnáziumunk diákjainak érdeklődését 

felkelteni a műszaki és természettudományos képzési területek iránt. A coach 

mentorprogram célja a tehetséges diákok segítése, felkészítése a továbbtanulásra. 

Az idén nem volt pályázó diákunk.  

 Agria Universitas Egyesülettel tehetséggondozás területén működünk együtt. A 

történelem és a társadalomismeret iránt érdeklődő diákjaink számára jelent 

lehetőséget, hogy a nemzetközi folyamatokról szerzett ismeretekkel, a kultúrák 

közötti eltérések és azonosságok megértésével, vitaképességük, kommunikációs 

készségük fejlesztésével alkalmassá váljanak aktív polgárrá válni. Elősegítjük ilyen 

irányú továbbtanulásukat.  
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 A Bibó István Tehetséggondozó Program: 2021. június 24 -én iskolánk három 

tanulója, Fehérvári Virág, a Fiatalok a nemzetközi kapcsolatokban országos 

verseny külön díjasa, Arany Zsolt és Zrínyi Timót, a Bibó Tehetséggondozó 

Program nyertesei Budapestre látogattak Bekéné Németh Tímea tanárnővel az 

Európai Unió Magyarországi képviseletére, majd a Külgazdasági és 

Külügyminisztériumba. A programokat az egri Agria Universitas Egyesület elnöke, 

Dr. Horváth Ágnes szervezte számukra. Az Európai Unió Magyarországi 

képviseletén kezdték a napot, ahol a fő téma az Európai Unió és annak működése, 

továbbá megismerték Magyarország Európai Unióba való belépésének történetét. 

 Dr. Tokaji Ida Alapítványon keresztül,- amely alapító okiratában többek között a 

nyelvtanítás, a tehetséggondozás tárgyi és személyi feltételeinek javítását tűzte ki 

célul támogatjuk a tehetséggondozást, a tehetséges diákokat. A tehetséggondozást, 

tehetséges diákjaik idei díjazását Tiszafüred Város Önkormányzata 250.000 Ft 

támogatási összeggel segítette. 

 Városi Könyvtár (vers-és prózamondó versenyek, novellaíró pályázat, író-olvasó 

találkozó, francia nyelvi kör, stb.) Diákjaink az idén is részt vettek és dobogós 

helyezettként végeztek a XXX. Jubileumi Vers-és Prózamondó Versenyen. 

Kollégáink és diákjaink meghívott vendégei voltak egykori diákunk, Czibak Ilona 

Megcsókolt élet című könyvének bemutatóján 2021.október 6-án, ahol Dr. 

Pásztorné dr. Vass Anikó intézményvezetőt érte a megtiszteltetés, hogy részleteket 

olvashatott fel a novellákból. 

 JNSZ Pedagógiai Szakszolgálat Tiszafüredi Tagintézményével aláírt 

együttműködés segítségével a 2019/20-as tanévtől pszichológus bevonásával 

végezzük a tehetségazonosítást, az 5. és 9. évfolyamon.  

 A Mathias Corvinus Collegium Roma Tehetség Programjába az idén nem 

pályáztunk diákot.  

 Mathias Corvinus Collegiummal (MCC) negyedik éve működünk együtt. Diákjaink 

magas színvonalú, ingyenes Tehetséggondozó képzéseken, a középiskolás Program 

(KP) keretében e-learning kurzuson, Academic writing és Íráskészség-fejlesztés, 

Jog, Pszichológia kurzusokon vehetnek részt. Az idén nem pályáztunk diákot.  

 MTA Rényi Alfréd Matematika Kutatóintézetének szervezésében megvalósuló 

Repülő Iskola programhoz csatlakoztunk néhány éve, mely az MTA Tantárgy-

pedagógiai Kutatási Programjának része. A Gondolkodás Öröme Alapítvány az 
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idén újra meghirdette a Repülő Iskola programot a matematika iránt érdeklődő 

diákok, iskolák számára. Örülünk, hogy gimnáziumunk kilencedik évfolyamos 

diákjai második alkalommal is lehetőséget kaptak a programban történő 

részvételre. Az ELTE és a Gondolkodás Öröme Alapítvány tanárai és az ELTE 

matematikus hallgatói tartják a foglalkozásokat, a matematika játékos és egyben 

gondolkodtató arcát megmutatva, valamint megismertetve a diákokkal az önálló 

gondolkodás örömét. A programokat tartó tanárok nem előadást tartanak, és nem a 

normál iskolai anyagon túlmutató tárgyi tudást plántálnak a diákok fejébe. 

Legfontosabb cél, hogy gondolkodni tanuljanak meg a diákok, hogy ne képletek, 

bemagolt módszerek, alkalmazható tételek után kutassanak a fejükben, hanem 

engedjék szabadjára a fantáziájukat, és bátran ötleteljenek, kreatívan 

gondolkodjanak. Az intenzív tehetséggondozó foglalkozássorozat  2022.01.27-én 

indult a gimnáziumban 6 fő 9.A és 2 fő 9.B osztályos diákunk részvételével. A 

háromórás foglalkozást Nagy Róbert (ELTE) tartotta.  

 A Debreceni Egyetem Természettudományi és Technológiai Kara  

Nyári tehetséggondozó táborokba minden évben pályázik 2-3 diákunk, mely a 

természettudományos tehetséggondozást segíti, illetve diákjaink bepillantást 

nyerhetnek az egyetem működésébe. 

 

Tehetséggondozó munkánk sikerét jelzik a versenyeredményeink is: nemzetközi, országos, 

regionális, megyei dobogós versenyeredményekkel büszkélkedhetünk.  

 

Diákjainkat több pályázatra, elismerésre is felterjesztettük: 

-Tiszafüred Kiváló Általános Iskolai Tanulója Elismerő cím:  

 Erős Anna 6.A 

 Fehér Viola 7.A 

 Varga Kinga Vanessza 7.A 

 Gulyás Alex 8.A 

 Som Viktória 8.B  

 

-Tiszafüred Kiváló Középiskolai Tanulója-gimnáziumi kategória-elismerő cím: 

 Hajdu Péter 12.A 

 Arany Zsolt 12.B 

 Moldován Dóra 11.A 
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 Hajdu Anna 10.B 

 Kiss Adél 9.A 

-Tiszafüred Kiváló Ifjúsági Sportolója Díj:  

 Csengeri Evelin 12.B 

 Serucza Márk 6.A 

 Dékány Lili 10.A 

 Pető Hanna 10.A 

 Soltész Kitti 8.A 

 Vincze Valentin 11.A 

 Vincze Viktor 11.A 

 Juhász Viktória 6.A 

 Ujvári Kinga 7.A 

 Mohácsi Adria 10.B 

 Benedek Gábor díj: 

 Dékány Lili 10.A 

 Vincze Valentin 11.A,  

 Vincze Viktor 11.A 

 Csengeri Evelin 12.B 

 

 “Magyarország jó tanulója - jó sportolója” cím: Dékány Lili 10. A , Pető Hanna 10.A 

 Puskás-Díj: Tajta István András 12.B 

 KLG-díj: Hajdu Péter 12. A 

 Oviedo High School Certificate of Academic Achievement to Pásztor Fanni 10.A  

earning elite membership on the Principal’s Honor Roll 

Minden tehetséges diák mögött áll egy tehetségét kibontakoztató pedagógus. “Bonis bona 

discere, azaz jótól jót tanulni”. A tehetséggondozás területén nyújtható legrangosabb elismerés, 

a „Bonis Bona – A Nemzet Tehetségeiért” díjat vehette át Dr. Pásztorné dr. Vass Anikó 

intézményvezető “Kiváló tehetséggondozó” kategóriában az Országos Tehetséggálán, 

2022.04.25-én. Erre a címre azok a szakemberek javasolhatók, akik legalább 5 tanévre, nevelési 

évre visszamenőleg kiváló, eredményekben jól mérhető tehetséggondozó munkát végeztek a 

tanítványaik körében. Ilyen eredmények közé sorolhatók a nemzetközi vagy országos 

meghirdetésű, nagy hagyományú versenyeken elért helyezések. 

Az Év Edzője (Utánpótlás Edzője) díjat vehette át 2022 márciusában Szabó Attila testnevelő.  

Kiemelkedő szakmai tevékenysége elismeréseként miniszteri elismerő oklevelet vehetett át 

nyugalmazott pedagógusunk, Dögei Imréné. Pedagógusnap alkalmával elnyerhető városi 

elismerésre terjesztettük fel Kátai Andreát. (A díj átadására júliusban kerül sor.) 

2021. december 11-én tartottuk a hagyományosnak tekinthető Tehetségnapot. 
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Természettudományos kísérletek, művészeti tevékenységek-agyagozás és festés-, valamint 

karaoke, színesítették a KLG Tehetségnap programját. A fenntarthatóság jegyében életre keltett 

kreatív kuckóban természetes alapanyagokból, vegyszermentes dezodort és szappant 

készítettek, teafilteres csomagolópapírt újrahasznosítva karácsonyi díszeket alkottak és 

többször is használható kozmetikai korongokat varrtak. Sportprogramok részesei is lehettek 

diákjaink, asztali teniszezhettek, és teqballozhattak, és kipróbálhatták a kajakosok által 

szárazon végzett edzésekhez használt erősítő eszközöket (ergométer, evezőpad).  

 

2.3 Különleges bánásmód, esélyegyenlőség 

 

A Karcagi Tankerületi Központ Fejlesztési Tervének 2.2.4.13 pontja rögzíti, hogy „Valamennyi 

általános és középiskolai nevelést-oktatást ellátó intézményben biztosított a sajátos nevelési 

igényű tanulók integrált ellátása.” Együttműködünk a gyógypedagógusokkal, pedagógiai 

szakszolgálatok szakembereivel és az egészségügyi intézményekkel. Nagy segítséget jelent az 

utazó gyógypedagógusi hálózat, a Kádas EGYMI-nek köszönhetően biztosítottak a 

szakemberek. Intézményünkben nincs főállású gyógypedagógus, a konduktori hálózatnak 

köszönhetően biztosított az integráltan ellátott sajátos nevelési igényű tanulók habilitációs, 

rehabilitációs foglalkozásainak ellátása.  

 

A beilleszkedési, tanulási és magatartási zavarok enyhítését az alábbi pedagógiai 

tevékenységekkel érjük el: 

 fejlesztőpedagógus támogatásával egyéni fejlesztés, tanulmányi támogatás, 

 többségi órákon támogató légkör kialakításával, békéltető, konfliktusmegoldó 

stratégia alkalmazásával, 

 a felnőttek és a serdülők közötti barátságos viszony kialakításával, amely lehetővé 

teszi, hogy a tanuló problémáival, érzelmi konfliktusaival, kritikus élethelyzeteiben 

bizalommal fordulhat tanítójához, tanáraihoz, 

 személyes szeretetteljes bánásmód kialakításával, 

 teljesíthető, reális követelmények támasztásával, a pozitív énkép kialakulásának 

támogatásával (dicsérettel, biztatással), 

 a szülőkkel való rendszeres kapcsolattartással, 

 az egy osztályban tanító tanárok együttműködésével, egységes nevelési elvek 

alkalmazásával; 

 az osztályközösség segítő erejének mozgósításával, 

 a közös iskolai és iskolán kívüli programok során a peremhelyzetű tanulók 

bevonásával, 
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 következetes, a fegyelmi vétségek súlyával arányos büntetési rendszer 

kialakításával, 

 szükség esetén pszichológus, ill. más külső szakember segítségének 

igénybevételével. 

 

Kiemelt feladatunknak tekintjük a gyermekvédelmi munkát az intézményünkben 29 fő 

hátrányos helyzetű, 17 fő halmozottan hátrányos helyzetű tanuló, rendszeres gyermekvédelmi 

kedvezményre jogosultak száma 57 fő.  

Fontos a prevenciós, feltáró tevékenység. Így kiemelten kezeltük a 2021/2022-es tanévben  is 

a következő feladatokat: 

 Az osztályfőnökök közreműködésével tanév elején felmértük a hátrányos helyzetű és a 

halmozottan hátrányos helyzetű tanulók számát. 

 Az okok feltárása érdekében az osztályfőnökök próbáltak bizalmon alapuló kapcsolatot 

kialakítani a szülőkkel, melyre a szülői értekezletek, illetve a személyes beszélgetések 

biztosítottak lehetőséget. 

 A hatékonyabb munkavégzés érdekében nemcsak egymással tartottunk kapcsolatot, 

hanem a szakemberekkel is.  (intézményvezető, szaktanárok, osztályfőnök) 

 Folyamatosan, naprakészen végezzük az ifjúságvédelemben résztvevő intézmények 

koordinálását. Együttműködünk (Család- és Gyermekjóléti Szolgálat, Pedagógiai 

Szakszolgálat, Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Megyei Szakértői Bizottság, 

Rendőrkapitányság Bűnmegelőzési Ifjúsági csoportja, Iskolarendőr, Védőnő). 

 A pedagógiai eszközökkel meg nem szüntethető problémák esetén felvettük a 

kapcsolatot a Pedagógiai Szakszolgálat vezetőjével, illetve pszichológusával. 

 A szülőket tájékoztattuk az esetleges kedvezményekről. (étkezés) 

 A hatékonyabb munkavégzés érdekében nemcsak egymással tartottunk kapcsolatot, 

hanem a szakemberekkel is. (intézményvezető, szaktanárok, osztályfőnökök) 
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Iskolánk fogadja az alapdokumentumban felsorolt sajátos nevelési igényű tanulókat, kiemelt 

feladatunknak tekintjük az iskola életébe való maradéktalan integrálásukat. Az SNI tanulók 

nevelése-oktatása állapotuknak megfelelően a vonatkozó jogszabályi előírások szerint történik. 

A használt módszerek igazodnak hiányosságaikhoz, fogyatékosságukhoz. Értékelésük egyéni 

elbírálás alapján, a vonatkozó szabályozók által megfogalmazott metódusnak megfelelően 

folyik. Az SNI tanulók a többségi tanulókkal tanulnak együtt, nekik nevelését-oktatását a 

szakértői bizottságok integrált osztályban javasolják. Ezek a tanulók többségi társaikkal együtt 

végzik iskolai feladataikat, de a szükséges területeken támogatást kapnak. A tanulók fejlesztése 

a törvényben rendelkezésre álló időkeretek (habilitációs és rehabilitációs órakeret) és 

csoportszervezési előírások megtartásával speciális szakemberek igénybevételével folyik. A 

2011. évi CXC. nemzeti köznevelésről szóló 6. számú melléklete alapján szervezzük meg a 

habilitációs és rehabilitációs órákat. 

A gimnáziumban 4 sajátos nevelési igényű (diszlexiás, diszgráfiás, autista spektrumzavar) 

tanuló tanul. 1 tanuló valamennyi tantárgy esetén helyesírás rész alól mentesül. Határozat 

formájában megkapta a mentességet Az idei tanévben 2 fő látta el a rehabilitációs órákat 

Lakatosné Kovács Ágnes heti 2 órában, Rajna Jánosné heti 2 órában.  Ezen foglalkozások 

pontos időpontjáról az érintett tanulók szüleit írásos formában kiértesítettük. A pedagógusok 

előzetesen felvették a kapcsolatot az érintett tanulók szüleivel és osztályfőnökeivel. A szöveges 

értékelés nem kötelező évente legalább egy alkalommal kell ennek eleget tenni. 1 tanuló 

vizsgálatára év elején került sor, SNI státuszt kapott. 1 SNI-s és 3 fő BTM-s tanuló 

felülvizsgálatára került sor a tanév során. 

Az SNI-s és BTM-es, mozgásszervi vagy egyéb érzékszervi sérüléssel rendelkező tanulókkal 

való bánásmódot, a sportolásukhoz szükséges információkat beépítettük tanmeneteinkbe. Az 

egyéni képességeiknek megfelelő terhelést kaptak a testnevelés órákon. A testnevelés órán 

figyelünk arra, hogy az SNI-s és BTM-es, mozgásszervi vagy egyéb érzékszervi sérüléssel 

rendelkező, valamint a hátrányos, halmozottan hátrányos helyzetű tanulók egyenlőnek érezzék 

magukat a többi tanulóval. A közös játék, egymás segítése, az egymásnak szurkolás, a közös 

sikerek feledtetik velük a különbségeket.  
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2.4 Szociális kompetencia-fejlesztés 

 

A szociális kompetencia a harmonikus életvitel és a közösségi beilleszkedés feltételei, a közjó 

iránti elkötelezettség és tevékenység felöleli a magatartás minden olyan formáját, amely révén 

az egyén hatékony és építő módon vehet részt a társadalmi és szakmai életben, az egyre 

sokszínűbb társadalomban, továbbá ha szükséges, konfliktusokat is meg tud oldani. Ezen 

kompetencia fejlesztését oktató-nevelő munkánk során mind tanórán kívüli mind tanórai 

keretek között célul tűztük ki, melynek színterei etika, hit és erkölcstan, osztályfőnöki óra 

osztály szintű, illetve egyéni beszélgetések formájában. Egyéb szaktárgyi órákon különböző 

tanulás módszertani (kooperatív) technikák alkalmazásával közvetett módon fejlesztjük a 

szociális kompetenciát. A szükséges ismeretek átadásán kívül, megpróbáljuk bennük 

kialakítani az alábbi képességeket, attitűdöket. 

A tanév során továbbra is lehetőségünk nyílt arra, hogy iskolai szociális segítő (Gárdonyi 

Karkusz Réka) segítse munkánkat, melynek célja a problémával küzdő tanulók segítése, a 

szülőknek és a tanulóknak megteremtettük az alkalmat a személyes beszélgetésre. 

Szükséges ismeretek, képességek, attitűdök:  

 egészséges életvitel 

 mentális egészség 

 magatartási szabályok alkalmazása 

 kommunikációs képesség 

 empátia 

 problémamegoldó képesség 

 európai tudat 

 a nemzeti öntudat helyes értelmezése, mely a más népekkel, elsősorban a vallási-

nyelvi etnikumokkal, nemzetiségekkel is toleráns és tárgyilagos megítélésen 

alapuló magatartást foglalja magába 

 stressz és frusztráció kezelése 

 változások iránti fogékonyság 

 együttműködés 

 magabiztosság 

 érdeklődés 

 személyes előítéletek leküzdése 

 kompromisszumra való törekvés 
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Tapasztalatunk szerint diákjaink elfogadó és empatikus közösséget alkotnak, de azért még van 

hová fejlődnünk. Igyekszünk a tanórákon és azokon kívül is olyan környezetet teremteni, amely 

elősegíti a tanulók szociális kompetenciájának fejlesztését. Jótékonysági szervezésekben is 

szívesen segítünk, csatlakozunk. „ A legnagyobb sikereket akkor fogjuk elérni, amikor képessé 

válunk arra, hogy másokon segítsünk.” (Charles Francis Haanel) Iskolánk 7.A és 11. A osztálya 

hagyományteremtő céllal indította el két évvel ezelőtt az Állatok világnapja alkalmából 

szervezett gyűjtést. Az akció eredményeként kutyaeledellel segítik a Tiszafüredi Gyepmesteri 

Telep lakóinak életét. Az idei kezdeményezéshez csatlakoztak a 6. A, 8. A, 8. B, 9. B és a 10. 

A osztály tanulói, illetve néhány magán felajánlás is érkezett.  

„A saját kezűleg készített meglepetés többet ér, mint ha vennék valamit pénzért. Mert az alkotás 

közben is arra gondolok, akinek a meglepetést szánom, és fontos számomra, hogy örömet 

szerezzek neki.” Minél fiatalabb korban tapasztalja egy gyermek a világ sokszínűségét, kerül 

kapcsolatba olyan gyermekekkel, akiknek élete, lehetőségei jelentősen mások, mint az övéi, 

később-felnőttként-annál nagyobb valószínűséggel fog nyitottan fordulni a különböző 

kisebbségi csoportokhoz tartozó emberek felé. Diákjaink érzékenyítése, szociális 

kompetenciájának fejlesztése érdekében 4 éve, egy pályázat megvalósítása révén kezdtünk 

együttműködni fejlesztő pedagógusokkal, a Szivárvány-ház lakóival, később pedig a 

Református EGYMI-vel. Többször ellátogattak hozzánk a Szivárvány-ház lakói, valamint a 

Református EGYMI diákjai, részt vettek programjainkon, illetve kölcsönösen 

megajándékoztuk egymást a Télapó és karácsony közeledtével. Sajnos az idén a járványügyi 

helyzetre tekintettel diákjaink személyes találkozására nem kerülhetett sor, de -Bodnárné Földi 

Zita tanárnő segítségével-gimnáziumunk 5.-6. évfolyamos diákjai által készített ajándékokkal 

kedveskedtünk a Református EGYMI diákjainak. Gőz Andrea telephelyvezető pedig 

átnyújtotta a gimnáziumi diákoknak szánt kedves ajándékaikat. 

„Minden adomány segítség” elvet követve intézményünk is csatlakozott városunk 

önkormányzata által szervezett adománygyűjtéshez. A Kossuth Lajos Gimnázium (50.000 Ft) 

és a KLG Nagyiváni Általános Iskolája (24.000 Ft) pénzadománnyal segítette az Ukrajnában 

kialakult háborús helyzet miatt menekülőket. 

A Fenntarthatósági Témahetet megelőzően kupakgyűjtési versenyt hirdettünk az osztályok 

között. A gimnázium diákjai nagyon aktívak voltak, kilenc osztály tanulói vettek részt a gyűjtési 

akcióban. Szép számmal érkeztek a kupakok, kisebb nagyobb zsákok, de volt olyan gyerek, aki 

csak pár darabbal jelent meg, mégis ide hozta, ide szánta. Az összegyűlt kupakokat egy beteg 

kisgyermek gyógyulásáért ajánlottuk fel, amiket ma reggel rokona, Nemesné K. Anita vett át. 
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A karácsony nemcsak a család, hanem a közösség ünnepe is. Ezért is olyan különleges minden 

évben számunkra a hagyományos karácsonyi ünnepségünk, amikor megállunk egy pillanatra, 

és végig gondoljuk, miről is szól az év legszebb ünnepe. Bár csak szűk körben, de hálásak 

lehetünk azért, hogy az idén a közös ünneplés élménye nem maradt el. Az elmúlt évek 

megtanítottak bennünket arra, hogy az ilyen összejövetelek, a közös ünneplések mekkora 

kincsnek számítanak, milyen hálásak lehetünk, ha megadatik a közös, szeretetteljes ünneplés 

lehetősége. Köszönet mindazoknak, akik a meghitt karácsonyi hangulatot megteremtették 

számunkra: az 5.A osztálynak, felkészítő tanáruknak, osztályfőnöküknek Dr. Demján 

Adalbertnek. Fügéné Szádeczky Csilla vezényletével karácsonyi dalok csendültek fel a KLG 

kamarakórustól és az intézményvezetői köszöntőt követően Bukta Erzsébet tanárnő által 

összeállított, 8-12. évfolyamos diákok által előadott verscsokor, valamint diákjaink hangszeres 

előadása teremtett meghitt, bensőséges, karácsonyi hangulatot. 

A jobb adni, mint kapni elvet követve a Karcagi Tankerületi Központ jóvoltából a gesztor 

intézményben és valamennyi tagintézményünkben egy-egy rászoruló, azonban anyagi 

körülményei ellenére jó vagy kiváló tanuló gyermeket megjutalmazhattunk az idén is egy 

laptoppal. A gimnáziumban az idén Balogh Zsófia 12. A osztályos diák vehette át ezt az értékes 

és hasznos ajándékot. 

Gimnáziumunk az idén is örömmel csatlakozott a Legyen kék a tér! elnevezésű példaértékű 

kezdeményezéshez. A jelképes sétán az autizmussal élőkért a 9.A osztály diákjai képviselték 

gimnáziumunkat Szabó Attila tanár úr kíséretében. 

A közösségi szolgálat szép példáját produkálták diákjaink. Amikor a Háromkirályok Katolikus 

Óvoda karbantartója megbetegedett, igazgatónő a Kossuth Lajos Gimnázium pedagógusaihoz 

fordult a problémával, akik megszólítva diákjaikat azonnal segítettek. A KLG-s tanulók 

önzetlen szolgálatukat, alapos, szép munkát végeztek, széppé tették az óvoda udvarát. 

A nemzetközi kapcsolatok ápolása, a projektfeladatok megvalósítása nem csak az idegennyelvi 

kompetencia, hanem a szociális kompetencia fejlesztésére is jó alkalmat nyújtanak. A tanulók 

az online feladatok megoldása, „digitális mobilitás” lebonyolítása során megtanultak 

alkalmazkodni egymáshoz, türelemmel fordulni egymás felé. Előtérbe kerültek azok a szociális 

kompetenciák, amik az online kapcsolattartásban fontosak. A világjárvány lecsendesülésével 

2022 tavaszától újraindulhattak a mobilitások, magyarországi és több külföldi projekttalálkozó 

is megvalósult. Diákjaink a projekttalálkozóknak köszönhetően megismerik a vendéglátók 

életét, szokásait, vallását, azokat tiszteletben tartják, toleranciát, elfogadást is tanulnak.  

A szociális kompetenciát fejlesztik, kulturált, kooperatív feladatvégzésre tanítják tanulóinkat a 

csapatversenyek, sportprogramok, sportversenyek, vetélkedők, a Halloween rendezvény, 
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diáknap, diákigazgató választás. Cél az egészséges versenyszellem fejlesztése, a verseny 

eredményének elfogadása, a versenytársak tisztelete, közösségi élmény szerzése a szabályok 

betartásával. Az iskolai farsang legviccesebb pillanatai voltak, amikor a tanárok is jelmezbe 

bújtak. Jelmezt viselve mindenki elfelejtette a tőle elvárt komolyságot, tanár és diák együtt 

szerzett vidám perceket egymásnak.  

Egy évfolyamra járó diákok sikeres együttműködésére adtak mintát a 11. évfolyamosok a 

diáknapra történő felkészülés és a diáknap lebonyolítása során, bebizonyítva azt, hogy nem 

egymást legyőzve, hanem összefogva lehet egy kiváló programot létrehozni. A szociális 

kompetencia fejlesztése szempontjából a diáknapi események és programok egyik 

legmeghatóbb pillanatai voltak, amikor a Nemzeti Összetartozás Napjára megemlékezve együtt 

énekelt a gimnázium diáksága, amikor a 3 osztály közös műsorral lépett fel vagy a nap végén 

diákok és pedagógusok közös öröméneklése. 

Az osztályok a tanév során megvalósuló különféle programok (kirándulások, korcsolyázás, 

színházlátogatás, kerékpártúra) révén igyekeztek bepótolni a járvány miatt elmaradt közös 

élményeket. A május elején megvalósult erdei tábor az 5. és 6. évfolyamos diákok számára 

páratlan kikapcsolódási lehetőség, ahol túrázva, játszva, észrevétlenül tanulnak a természetről 

és közben új barátságok születnek és együttműködő csapattá verbuválódnak különböző 

osztályokba járó gyerekek. Felejthetetlen közösségi és kulturális élményben volt része a 

szerbiai Határtalanul kirándulás során a 11. évfolyamosoknak. 

 

Lázár Ervin Program 

 

Magyarország Kormánya életre hívta a Lázár Ervin Programot, amely szociális helyzettől és 

lakóhelytől függetlenül minden, az 1-8. évfolyamon tanuló általános iskolai diák részére 

tanévenként egyszeri alkalommal ingyenesen biztosítja a színházi-, tánc-, és cirkuszi előadások, 

komolyzenei hangversenyek, illetve az őshonos állatok bemutatóhelyei látogatásának 

élményét. A székhely és a tagintézmények tanulói a Karcagi Tankerületi Központ 

támogatásából jutottak el a különböző kulturális előadásokra, az előadásnak köszönhetően 

élményekkel gazdagodva tértek haza. 

A Lázár Ervin Program keretében az alábbi előadások valósultak meg a 2021/2022-es tanévben: 
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Zalaszabar-jurtatábor 

 

Páratlan közösségi élményt jelentenek a táborok. Második alkalommal kaptunk lehetőséget 

ingyenes részvételre a zalaszabari jurtatáborba Ébner Gábor szervezésében. 25 diákunk, 

többségében az 5.A osztály diákjai, kiegészülve a 7.A osztályos diákokkal tölthetnek el 

felejthetetlen napokat Dr. Demján Adalbert, az 5.A osztály osztályfőnökének és Demján Mária 

kíséretében. 

 

„Csodaszarvas” tábor 

Az „EFOP 3.3.5 Csodaszarvas Iskolai Közösségi Program megvalósítása a Karcagi Tankerületi 

Központban” keretében 2022-es év 25. 26. hetében összesen 164 diáknak van lehetősége 2 

bentlakásos és 6 tematikus napközis táborban részt venni. A tábort intézményi szinten Dr. 

Drénné Takács Krisztina koordinálja. A székhelyintézményben a tábor megvalósítását idén egy 

iskolai közösségi szolgálatos diák is segíti. A tábor megvalósító pedagógusa Szabóné Gyöngy 

Gyöngyi, segítő pedagógus Dr. Drénné Takács Krisztina,  

 

 

 

2.5 Tanulói közösségek együttműködése, a DÖK 

 

A Diákönkormányzat is megkezdte munkáját a 2021/22-es tanév szeptemberében, az előző 

évben megválasztott osztályok képviselőinek megerősítésével. Az osztályok delegáltjai ismét 

egyöntetű támogatásukról biztosították a DÖK vezetőjét, Szűcs Evelint, majd megkezdték a 

Sorszám Előadás napja 

 

Előadás neve 

 

Szervezet neve Évfolyam 

1 2022. 03. 16. Jaj, de jó itt, 

mindenütt! 

Békéscsabai Napsugár 

Bábszínház 

1. évfolyam 

2 2022. 02. 28. Mátyás király és a 

leleményes lány 

Apolló Kulturális Egyesület 2. évfolyam 

3 2022. 02. 23. Mesék a Tisza-partról Szolnoki Szimfonikus 

Zenekar Nonprofit kft. 

4. évfolyam 

4 2022. 02. 14. Magyarnak lenni... Budapesti Filharmóniai 

Társaság 

7. évfolyam 

5 2021. 12. 16. Csillagtánc Nemzeti Artista- Előadó- és 

Cirkuszművészeti Központ 

Nonprofit Korlátolt 

Felelősségű Társaság 

6. évfolyam 

6 2021. 12. 08. Lúdas Matyi Szolnoki Szigligeti Színház 

Nonprofit Kft. 

5. évfolyam 

7 2021. 12. 06. Kötelezők Szabadon Pesti Magyar Színház 8. évfolyam 

8 2021. 10. 19. Kötelezők Szabadon Szolnoki Szigligeti Színház 

Nonprofit Kft. 

3. évfolyam 
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közös munkát. Első alkalommal felvázolták az éves tervet, a munkákból lehetőség szerint 

minden osztály kivette a részét és vállalt elvégzendő feladatot. A Diákönkormányzat munkáját 

segítő pedagógus Kátai Andrea. 

Már az első heti alakuló ülésen megjelentek az új évfolyamok (5.A, 9.B, 9.C) jelöltjei, hogy 

osztályaik érdekeit képviseljék. Az új tanulók is nagyon hamar megértették és elfogadták 

munkájuk lényegét, miszerint tolmácsolják az osztály véleményét, illetve közvetítsék a 

megbeszélésen elhangzottakat. A már augusztus végén megvitatott, iskola büfével kapcsolatos 

véleményezés is a tanulók érdekében, illetve kérésükre történt. A bevált gyakorlatnak 

megfelelően heti rendszerességgel tartottak a gyűlést és a hagyományos rendezvényeken is újra 

aktivizálódhatott a DÖK. A tervezett programok mindegyike megvalósulhatott ebben az évben, 

így a tanulók tájékoztatása esetében is legjobb formának tűnt a rendszeressé vált szerdai, majd 

csütörtöki napokon tartott közgyűlés.  

A Működési Szabályzatot az iskola SZMSZ tartalmazza, annak megfelelően működött a DÖK. 

A hagyományos események, illetve az iskolavezetés által szervezett új témanapokon 

rendszeresen képviseltette magát a DÖK, valamint a Diákönkormányzat vezetője ezek 

levezetésében is sokat segített. Ebben az évben is nagy figyelmet szentelt ugyanakkor 

Intézményvezető Asszony a DÖK munkájának támogatására, illetve a diákelnök külső 

kapcsolatokba való bevonására, aki képviselte iskolánkat a város újonnan megnyílt 

intézményének átadásakor is. 

 A rendezvények, illetve a vezetéssel való kapcsolattartás mellett ugyanakkor egyik 

legfontosabb feladatának tartja a Diákönkormányzat a tanulók mindennapi életével, iskolai 

problémáival kapcsolatban felmerültek megbeszélését, kezelését. Az előtérbe került témák, a 

teljesség igénye nélkül, a következők: tanulói összetűzések elkerülése, közvetlen környezetünk 

megóvása, szemetelés helyzetének enyhítése, káros szerek használatának következményei, 

iskolai stúdió érdekesebbé tétele, zenei ízlés kialakítása. Folyamatosan jelezték a diákok a 

folyosókon található hangszórók hibáit, melyek elhárításában a karbantartók és rendszergazdák 

segítségére lehetett számítani. A gyűléseken felvetett problémák mellett ugyanakkor a diákok 

is megosztották mondanivalójukat, akár egyéni, akár az osztályt érintő kérdésről volt szó. Az 

ötödikeseket még kevésbé lehet az aktivitásba bevonni, viszont látják a „nagyok” 

tevékenységeit és ez jó hatással van későbbi munkájukra.  

Az év elején létrehozott, egy alkalmazáson keresztül kialakított csoport jól működött, ezen 

elérési formát jövőre is megtartjuk. 

A megyei és az országos Diákparlament ebben az évben nem valósult meg, de következő évben 

ezen is újra részt kívánunk venni, hiszen az írásbeli kapcsolat továbbra is megmaradt velük.  
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A tagok véleménynyilvánítása továbbra is fontos számunkra. A tanulók továbbra is érzik 

felelősségüket, valamint azt, hogy az osztályaik felé irányuló pontos kommunikációjuk 

számunkra lényeges. Köszönöm, hogy a munkatársak többnyire megértéssel viseltetnek a 

megbeszéléseink iránt. A közvetítő szerep felelősségteljes elvégzése továbbra is fontos tanulói 

feladat. 

 

 

2.6 Környezet-és egészségtudatos nevelés 

A környezet- és egészségtudatos nevelés fejlesztése is a pedagógiai munkánk középpontjában 

áll, összhangban a Karcagi Tankerületi Központ Fejlesztési Tervének 3.1 pontjában felsorolt 

fejlesztési területek, célkitűzések között szereplő egészség-és környezetfejlesztéssel. 

Egészséges életmódra nevelés, testi, lelki egészség, mely a tanórai és az egyéb foglalkozások 

során az egészségnevelési és környezeti nevelési programmal (benne a komplex intézményi 

mozgásprogrammal) koherensen jelenik meg a gyakorlatban a fizikailag aktív, egészségtudatos 

életvezetésre, a motoros műveltség eszközeivel való személyiségfejlesztésre és a 

tehetséggondozásra épül, továbbá az egészségmegőrzést is szervesen magában foglalja.   

 

Az egészségfejlesztési ismeretek témakörei az iskolában: 

 Az egészség fogalma 

 A környezet egészsége 

 Az egészséget befolyásoló tényezők 

 A jó egészségi állapot megőrzése 

 A betegség fogalma 

 A táplálkozás és az egészség, betegség kapcsolata 

 A testmozgás és az egészség, betegség kapcsolata 

 Balesetek, baleset-megelőzés 

 A lelki egészség 

 A társadalom élete, a társadalmi együttélés normái: illem és etika, erkölcs 

 A szenvedélybetegségek és megelőzésük (dohányzás, alkohol- és drogfogyasztás, 

játékszenvedély, internet- és tv-függés) 

 A média egészséget meghatározó szerepe 

 Fogyasztóvédelem 

 Iskola-egészségügy igénybevétele 
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Törekszünk arra, hogy figyelemfelkeltő, tájékoztató, motiváló módon közvetítsük az egészség-

értékeket. Ezek birtokában képesek lesznek egészségük megőrzésére, a betegségek 

megelőzésére, az egészséges személyiség kimunkálására, a helyes egészségmagatartás 

kialakítására.  Az iskolagyümölcs program keretén belül heti négy alakalommal kapnak az 5. 

és 6. évfolyamon tanuló diákok iskolagyümölcsöt illetve iskolazöldséget. (Szerződő partner: 

Garden Vega-Ház Kft.). 

2021.11.09-én a JNSZ Megyei Vöröskereszt Tiszafüred térség munkatársaival együttműködve, 

immár 3. alkalommal szolgált gimnáziumunk Véradás helyszínéül. Külső önkéntes véradók 

mellett gimnáziumunk alkalmazottai és végzős diákjai is fontosnak tartották, hogy önkéntes 

véradás révén hozzájáruljanak ahhoz, hogy megfelelő mennyiségű vérkészítmény álljon 

rendelkezésre az egészségügyben. Minden véradás alkalmával igyekszünk megszólítani a 18 

éves korosztályt, minél több diákot megnyerni ennek a fontos közügynek számító önkéntes 

tevékenységnek. Közügy, hiszen jól tudjuk, bármikor bármelyikünknek szüksége lehet vérre. 

Köszönjük a JNSZ Megyei Vöröskereszt Tiszafüred térség munkatársának, Varga Sándornénak 

az együttműködését, a véradás lebonyolítását, valamint Szabó Anikó Ildikó kolléganőnek a 

közreműködését. Hálás köszönet minden önkéntes véradónak. 

Mező István szaktanácsadó tartott gyakorlati bemutatóval tarkított előadást a tantestület 

számára "Elsősegélynyújtás oktatásának módszertana" címmel. Az elsősegély oktatásának 

fontosságát bizonygatni felesleges, hiszen balesetek bárhol, bármikor előfordulhatnak. Minden 

balesetnél, a sérülések ellátásánál az elsősegély alapvető fontosságú. Az elsősegélynyújtás nem 

igényel orvosi ismereteket, egyszerű technikák elsajátításával komoly segítséget nyújthatunk. 

Fontos, hogy minél több képzett elsősegélynyújtó legyen, növeli az esélyét, hogy egy balesetnél 

jelen legyen egy gyakorlott segítő. Az elsősegély életet menthet! 

A Tomajmonostorai Egészségfejlesztési Irodával újrakötöttük az együttműködési 

megállapodásunkat, melynek értelmében az Egészségfejlesztési Irodák alapfeladatát képezi a 

közösségi egészségfejlesztési szolgáltatások az egészségkommunikáció valamint az 

együttműködés részeként a köznevelési intézmények egészségfejlesztési tevékenységének 

szakmai támogatása, a megvalósításában való részvétel, és a Teljeskörű Iskolai 

Egészségfejlesztés támogatása. Ezt a munkát a Nemzeti Népegészségügyi Központ (NNK) 

Népegészségügyi Stratégiai, Egészségfejlesztési és Egészségmonitorozási Főosztály NSEF) 

szakmai előadásokkal támogatja. A köznevelési intézmények egészségfejlesztési 

tevékenységében a Tomajmonostora EFI munkájában, a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei 

Kormányhivatal Karcagi Járási Hivatal Népegészségügyi Osztálya és a Tomajmonostora 
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Egészségfejlesztési Iroda közötti Együttműködési Megállapodás keretében, a Népegészségügyi 

Osztály egészségfejlesztéssel foglalkozó munkatársa közreműködik. Tomajmonostora EFI 

egészségfejlesztési szakemberei szakmailag segítik intézményünk egészségfejlesztési 

programjainak megvalósulását, illetve megkeresésre a Népegészségügyi Osztály 

egészségfejlesztéssel foglalkozó munkatársával együtt egészségfejlesztési programokat 

szervez, a feladatok elvégzéséhez szükséges szakembereket, műszereket, eszközöket, a 

tájékoztató anyagokat biztosítja.  

Ökoiskolaként kiemelt célunk a környezetvédelem, a fenntarthatóság. Ennek érdekében minden 

lehetőséget megragadunk tanórai, tanórán kívüli programok, tevékenységek révén, hogy 

diákjaink ökotudatos szemléletmódját fejlesszük. Gimnáziumunkban rendszeresen gyűjtünk 

papírt, elemeket, régi elektronikai hulladékot, műanyag kupakokat is, szelektív hulladékgyűjő 

edényeket helyeztünk el a folyosókon. Minden évben csatlakozunk az Európai 

Hulladékcsökkentési Hét és a Fenntarthatósági Témahét programjához. 3. helyezett lett 

gimnáziumunk az Európai Hulladékcsökkentési Hét végrehajtott programjai alapján. 

Ökoiskolaként és EPAS iskolaként is kiemelt célunk megszólítani diákjainkat és rávilágítani a 

hulladékcsökkentés jelentőségére, felhívni figyelmüket a megelőzésre, az újrahasznosításra, 

valamint az újrafeldolgozásra. Reméljük, hogy a témahét programjai révén hozzájárultunk a 

tudatos fogyasztói magatartás kialakításához.  

Fontosnak tartottuk, hogy gyűjtőpontként  környezetünk megóvásához egy újabb 

tevékenységgel hozzájáruljunk. A CSEPPETSEM! PROGRAM a lakosság körében keletkező 

használt sütőolaj települési szintű, hálózatos rendszerű begyűjtését tűzte ki céljául. A Biotrans 

Kft. által összegyűjtött anyagot Magyarországon dolgozzák fel, így a program a hazai 

körforgásos gazdaságot erősíti – jelentős környezetvédelmi hasznán túl. Az összegyűjtött anyag 

100%-ban újrahasznosítható: biodízel alapanyag készül belőle. A CSEPPETSEM! PROGRAM 

„cseppmentes”: az anyagokat nem önteni kell, hanem lezárt csomagolásban (műanyag palack 

vagy befőttesüveg) kell a gyűjtőbe helyezni, így kizárható a gyűjtő környezetének 

beszennyezése. Nem csak a használt sütőolaj, hanem a sütőzsiradék, kókuszolaj, pálmaolaj, vaj 

és margarin is belekerülhet a gyűjtőbe, így a környezet nem csak a sütőolajtól, hanem egyéb, 

környezetre káros anyagoktól is megszabadulhat. A Hulladékgazdálkodási Törvény lehetővé 

teszi oktatási intézményekben gyűjtőpontok létesítését. Karcagon hamarosan megjelenik a 

város gyűjtőrendszere is. A környezetre káros használt sütőolajat nem csak intézményünk 

diákjai és dolgozói helyezhetik el a gyűjtőedényben, hanem városunk lakosai számára is adott 

a lehetőség. 
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A Fenntarthatósági Témahét keretében a reál munkaközösség tagjai (Szabóné Gyöngy 

Gyöngyi, Szabó Anikó, Gacsal Lilla, Dr. Ceglédi Erzsébet) kupakgyűjtő versenyt hirdettek, 

mely a szemléletformálás mellett jótékony célt is szolgált, egy kisgyermek gyógyulását 

segítjük. A kupakgyűjtő akcióhoz csatlakozó osztályok: 5.A, 6.A, 7.A, 8.A, 9.B, 9.C, 10.A, 

11.A, 11.B. 1. hely: 6.A 34,815 kg, 2.hely: 9.C 30,37 kg, 3. hely: 10.A 2,675 kg. 

A tanulók nagy lelkesedéssel láttak neki a tavaszi munkálatoknak az iskola gyógynövény- és 

virágoskertjében, ahol az előzőek mellett tanult növények is vannak. A gyerekek ügyesen 

gyomláltak, virágot, virágmagot ültettek. Az iskola karbantartói és a takarító nénik most is 

aktívan részt vettek a kert szépítésében, köszönjük a segítséget. A gimnázium vezetőségének 

köszönhetően a kaspók is virágokkal telve, tavaszi hangulatot varázsoltak a bejáratnál. Szabóné 

Gyöngy Gyöngyi tanárnő felajánlásának köszönhetően a 6.A osztályosok kerti mályvákat 

ültettek életvitel órán, ezzel is szépítve az iskolaudvart. Májusban környezetünk szépítése és 

„zöldesítése” érdekében az osztályok és a vezetőség által kiválasztott és megvásárolt fákat és 

bokrokat ültették el diákjaink karbantartóink segítségével.  

A Tiszafüred Kistérség Többcélú Társulás EFOP-1.4.2-16-2016-00024 projekt kódszámú 

„Ideális jövő ajándékba Tőlünk, Neked” elnevezésű nyertes pályázatának egyik megvalósuló 

tevékenysége a NE TEDD! összefoglaló nevet kapta. Prevenciós és kortárs segítő tevékenység 

a deviáns magatartás, a korai iskolaelhagyás, a korai terhességek és a káros szenvedélyek 

megelőzésének érdekében indított program, ahol a 8. osztályos tanulók a közvetlen célcsoport. 

A program célja a veszélyre való figyelemfelhívás a gyermekek körében. A továbbtanulás előtt 

álló diákok számára fontos segítség az új élethelyzet veszélyeinek felismerésére, a cselekedetek 

következményeinek tovább gondolására. A 8. évfolyamos tanulóink 4 kisfilmet tekintettek meg 

különböző témákban. (Ne lopj!, Drogcsúszda, Retorzió, Gyilkos játék) A filmekben jól 

követhetők voltak a szükségletek, a késztetés, továbbá azok a döntések, amelyek 

meghatározzák a kritikus élethelyzeteket. A visszajelzések alapján elmondható, hogy a tanulók 

magukévá tették a filmek által közvetített üzeneteket. A diákok a vetítések megtekintése után a 

kortárssegítő munkatárs vezénylésével a különböző témákat átbeszélték, letisztázták. Mindkét 

osztály emléklapban részesült éles meglátásaik és együttműködő magatartásuk miatt.  

Fontos célunk a tanulóbarát környezet megteremtése, az otthonosság, a környezetre való 

odafigyelés, mint magatartásminta erősítése. Igyekszünk rendezett környezetet kialakítani a 

folyosói terek formálása révén is. Köszönjük Tóth Krisztián és Tóthné Nógrádi Emese (Tóth 
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Laura 8.A) szülők önzetlen anyagi felajánlását, mely összegből a földszinten, az 1. és a 2. 

emeleten modern ülőkéket helyezhettünk el.  

Két évvel ezelőtt gimnáziumunk egyik osztálya egy folyamat elindítását tűzte ki célul. Akkor 

iskolánk környezetének megtisztítására vállalkoztak. Kezdetleges akciójuk mára -mondhatni 

„mozgalommá” nőtte ki magát. A 11. A osztály tevékenységéhez csatlakoztak a 7. A, a 9. B, a 

9. C osztály tanulói, illetve néhány segítőkész fiatalember a 8. A osztályból. A diákok a korábbi 

helyszínek (az intézményt körülvevő utcák, a Kiss Pál Múzeum parkja) mellett a 

Szabadstrandhoz vezető útszakaszt járták végig októberben, míg a kezdeményező közösség a 

Tisza folyón haladva, csónak segítségével tisztította lakóhelyük környékét. Példaértékű 

helytállásuk, összefogásuk és célkitűzésük. 

A kiértékelés alapján egyértelműen példaértékű az intézményünkben folyó preventív 

tevékenység, a Pedagógiai Programunkban, az éves Munkatervekben és az Ökoiskola 

Munkatervekben megfogalmazott célok, programok megvalósítása hatékony és eredményes. A 

témahetekhez kapcsolódó tevékenységek, egészségmegőrzés és egészségfejlesztés 

témakörében megvalósuló előadások, foglalkozások révén fejlesztjük a diákok 

egészségtudatosságát.  

„Kérdezze meg a jövő gyógyszerészét!” címmel tartott előadást a Kossuth Lajos Gimnázium 

egykori tanulója, Tasi Vanda, a Debreceni Egyetem negyedéves gyógyszerész hallgatója. A 

következő témákat érintette az előadása során: öngyógyítás, a gyógyszerek és mellékhatásaik, 

valamint a Covid-19. Kitért a gyógyszerek fajtáira, megmagyarázta mi a különbség a 

homeopátiás, fitoterápiás gyógyszerek között. Mi számít ideális gyógyszernek? Milyen 

alkalmakkor használhatunk vény nélkül kapható gyógyszereket? Mit tehetünk a lejárt 

gyógyszerekkel? Ellátott bennünket életmódtanácsokkal. Felvázolta az étrendkiegészítők, 

vitaminok, teák pozitív hatásait. Kevésbé súlyos betegségek esetében öngyógyítást is 

végezhetünk. Az öngyógyítás során az egyén az orvos által nem diagnosztizált és receptre fel 

nem írt gyógyszert alkalmaz betegségének kezelésére. Ennek előnyei az időtakarékosság, az, 

hogy a beteg növelheti a saját egészsége iránti felelősségérzetét és viszonylag olcsóbb, mintha 

jelentős pénzösszeget fizetünk ki különböző gyógyszerekért. Vannak azonban hátrányai is az 

öngyógyításnak, például a gyógyszermellékhatások előfordulása, a gyógyszerkölcsönhatások 

növekedése, a téves diagnózis miatt a gyógyulás elmaradása, esetleg a betegség súlyosbodása. 

Sőt előfordulhat az adagolási hiba miatt toxikus hatóanyag koncentráció kialakulása a vérben, 

esetleg a túl alacsony dózisok miatt elmaradhat a gyógyulás. A Covid vírussal kapcsolatban 

elmondta, hogy ez a vírus elsősorban az állatok közül a madarakat és az emlősöket támadja 
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meg. A Covid vírusnak 7 ismert típusa van, ezek közé tartozik a nátha kórokozója is. Először a 

SARS cov-1, majd a SARS cov-2 terjedt el. A Mers-cov a Közel-Keleten jelent meg, Szaúd-

Arábiában. Ezt a teve terjesztette az emberre. A járványért a Covid-19 felelős. Ez ellen a vírus 

ellen a védekezésben segítséget nyújthat a D vitamin szedése, és a fertőtlenítőszerek használata. 

A bíborlevelű kasvirág, szintén jó immunerősítő. A Covid helyzetről a legmegbízhatóbb 

tájékoztatási oldal: a Nemzeti Népegészségügyi Központ oldala. Az előadás nagyon érdekes 

volt, sok új információval gazdagodhattunk. 

2022.05.19-én Kiss Ildikó tartott előadást a gimnázium 8. és 9. évfolyamra járó diákok számára 

a dohányzás káros hatásairól. Az előadás során megtudtuk, hogy a dohányzás egy szenvedély. 

Napjainkban nagyon sok fiatal szív e-cigit is. A dohányzás során kátrány, szén-monoxid, 

nikotin és sok egyéb káros anyag jut a szervezetbe. A dohányzás megviseli a szervezetet, 

külsőleg is látszó tünetei is lehetnek. A dohányzás a koszorúér betegségek rizikótényezője. A 

leszokás csökkenti az infarktus kockázatát. A dohányosok körében nagyobb eséllyel jelenik 

meg az agyi ereket érintő probléma és az ezáltal megjelenő stroke esélye. Nem is gondolnánk 

de  dohányzás hatására több ránc jelenik meg az arcon és a kezeken, emellett nagyobb esély 

van a daganatos betegségek kialakulására is. Az a nő, aki a terhesség alatt dohányzik, nagyobb 

veszélynek teszi ki magát és magzatát is. Gyakoribb a vetélés és a koraszülés. Az előadást az 

tette különlegessé, hogy egy „bábu”  segítségével  szemléltették, hogy  a dohányzás  milyen 

károkat okoz az emberi szervezetben. Sok érdekes és hasznos információval gazdagodhattak 

diákjaink a foglalkozás során. 

A járványügyi készültség időszakában az iskola-egészégügyi ellátás védőnői vonatkozásban az 

iskola-egészségügyi ellátásról szóló 26/1997. (IX.3) NM-rendelet 3. számú melléklete, az 

egyeztetett munkaterv, az oktatási intézményekre vonatkozó, valamint a járványügyi 

helyzetnek megfelelő eljárásrend alapján történt, melynek alapját az iskola vezetőségének, a 

védőnő, az iskolaorvos és a tanulók folyamatos együttműködése jelentette. (iskolaorvos: Dr. 

Mélász-Szigetvári Réka; fogorvos: Dr. Balogh Sára, Dr. Nagy Gábor; védőnő: Lendvainé 

Kavisánszki Brigitta) 
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3 Eredményesség 

3.1     Tanulmányi mutatók 

3.1.1 Magatartás, Szorgalom 

Magatartás 

A magatartás jegyek átlaga a tavalyi év végi átlaghoz képest minimálisan csökkent. 

 2021/22 

év vége 

2020/21  

év vége 

2019/20  

év vége 

2018/19  

év vége 

2017/18  

év vége 

 

2016/17 

év vége 

   

Gimn. 4,66 4,68 4,78 4,61 4,58 4,58 

 

Szorgalom 

A szorgalom jegyek átlaga minimálisan nőtt az elmúlt évhez képest.  

  2021/22 

év vége 

2020/21 

év vége 

2019/20 

év vége 

2018/19 

év vége 

2017/18 

év vége 

2016/17 

év vége 

Gimn. 4,24 4,22 4,39 4,19 4,15 4,13 

 

Öt év távlatában elmondható, hogy mind a magatartás, mind a szorgalom jegyek átlaga 

ugyanazon értéken mozog, nagyon minimálisan ingadozik. 

 

3.1.2 Tantárgyi átlagok 

  2021/22 2020/21 

év vége 

2019/20 2018/19 2017/18  2016/17  

év vége év vége év vége év vége év vége 

Gimn. 4,11 4,12 4,15 4,02 4,06 4,09 

 

Az iskolai átlag tavaly év végi átlaggal megegyező.  A táblázatban szereplő adatok alapján 

elmondható, hogy a gimnázium átlaga az utóbbi hat évben négy egész körül mozog.   

 

Egyes tantárgyak átlagainak alakulása: 

 2021/22 2020/2021 2019/2020 2018/2019 2017/2018 2016/2017 

Irodalom 3,85 3,86 4,03 4 4 4,03 

Nyelvtan 3,85 3,91 3,95 4,02 4,06 4,05 

Történelem 3,73 3,88 4,16 3,89 3,72 3,84 

Matematika 3,42 3,53 3,47 3,44 3,24 3,29 

Angol 4,17 4,21 4,20 4,11 4,14 4,13 

Német 4,27 4,23 4,27 4,26 4,05 4,19 

Fizika 3,37 3,18 3,27 3,12 3,17 3,36 

Kémia 3,45 3,45 3,54 3,23 3,24 3,17 

Biológia 3,87 4,06 3,71 3,53 3,62 3,49 
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Földrajz 3,79 3,85 3,59 3,36 3,32 3,54 

Informatika 4,68 4,44 4,52 4,64 4,68 4,74 

 

Az osztályok rangsora tanulmányi munka alapján: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tanulói hiányzás, annak kezelése 

 

Mulasztás (Igazolt - igazolatlan órák összesen-óra/fő) 

 2021/22 

év vége 

 2020/21 

év vége 

 2019/20 

év vége 

 2018/19 

év vége 

 2017/18 

év vége 

2016/17 

év vége 

Gimn. 136,8 69,4 65,9 96,5 76,8 77,9 

Sorrend osztály 2021/22 

1. 5. A 4,66 

2. 6. A 4,57 

2. 12. A 4,57 

3. 7. A 4,43 

3. 10 A 4,43 

4. 8. B 4,40 

5. 11. A 4,25 

6. 8. A 4,24 

7. 9. B 4,23 

8. 9. A 4,18 

9. 12. B 3,98 

10. 10. B 3,96 

11. 11.B 3,87 

12. 11. C 3,43 

13. 9. C 3,33 

14. 10. C 3,07 
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Az osztályok rangsora hiányzások alapján: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Mulasztás (Igazolt - igazolatlan óra összesen) 

   2021/22 2021/22 2020/21 2020/21 2019/20 2019/20 2018/19 2018/19 

 igazolt igazolatlan igazolatlan igazolt igazolatlan igazolt igazolatlan igazolt 

Gimn.  54005 14 413 28319 137 25616 513 39 905 

 

 

3.1.3  Lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók 

A 2021/2022-es tanév végén 5 tanuló lemorzsolódással veszélyeztetett, ebből 4 fő 9. 

évfolyamon, 1 tanuló 11. évfolyamon végzi tanulmányait. A 9. évfolyamosok tanulmányi átlaga 

Sorrend osztály 2021/22 2020/21 2019/20 2018/19 

1. 12. A 89,72 22,52 47,43 53,08 

2. 5. A 102 87,83 - - 

3. 12. B 105 39,09 77,35 117,45 

4. 7. A 118,19 95,48 57,29 68 

5. 6. A 127,12 77,84 43,24 - 

6. 11. B 131,78 45,44 46,03 69,22 

7. 8. A 134,17 84,21 56,25 64,16 

8. 9. A 136,43 44,32 83,69 94,96 

9. 10. A 141,86 66,75 45,29 73,25 

10. 10. B 147,68 70,41 52,07 - 

11. 11. C 148,32 - - - 

12. 8. B 151,80 - - - 

13. 9. C 153,76 136,39 - - 

14. 10. C 161,32 62,74 86,58 - 

15. 9. B 171,27 44,35 - - 

16. 11. A 190,44 59,83 72,53 140,76 
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nem éri el a 2,5 átlagot, közülük egy tanuló átlaga a félévi jegyekhez képest 1,1-el romlott.  A 

9. évfolyamon 1 tanuló szülő kérésére egyéni tanrendben folytatta tanulmányait. A 9. 

évfolyamon tanuló 3 diák szorgalma hanyag. 3 tanuló évismétlésre kötelezett. 1 tanuló 100 

óránál többet hiányzott igazoltan, kiemelt figyelmet igénylő, rendszeres gyermekvédelmi 

kedvezményben részesül. A 11. évfolyamon tanuló 1 diák nem éri el a 2,5 tanulmányi átlagot, 

ezért lemorzsolódással veszélyeztetett. 

A lemorzsolódással veszélyeztetett diákok aránya elenyésző, hiszen az 5 lemorzsolódással 

veszélyeztett diák csupán 1%-a a teljes tanulói létszámnak (395 fő). 

 

 

3.1.4  Kiemelkedő (kitűnő) tanulmányi eredmények 

A 2021/22-es tanévet 52 diákunk fejezte be kitűnő bizonyítvánnyal: 

 

 5-8.évfolyam: 32 fő  

 9-12. évfolyam: 20 fő  

 

5. A 9. A 

Fodor Laura Dorina Bölkei  Viktória 

Gőz Fruzsina Zoé Kiss Adél 

Gyöngyösi Bálint Józsa János Zoltán 

Hamar Péter Tudesze Petra 

Józsa Attila Noel 9. B 

Lisztes Lilien Batki Panna 

Molnár Donát Boros Boglárka 

Pető Gréta Fodor Zsombor 

Pető Martin Mihály Szabó Veronika 

Sipos Illés Zsolt 10. A 

6. A Dékány Lili 

Árvai Péter Jóvér Attila 

Bajzáth Petra Nagy Timea 

Erős Anna Szűcs Evelin 

Juhász Viktória 10. B 

Kertész Attila Noel Hajdu Anna 

Nagy Nikolett 11. A 

Szarvas Kata Emília Budai Vivien 

7. A Moldován Dóra 

Farkas Noémi Tudesze Márk 

Fehér Viola 12. A 

Kiss Mór Márton Gyöngy Zalán 

Kriston Mihály Áron Hajdu Péter 

Nagy Levente Örs 12. B 

Szűcs Máté Gábor Arany Zsolt 
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Varga Kinga Vanessza Tajta István András 

Virág Marcell   

8. A   

Gulyás Alex   

Jakab Levente   

Kovács Kitti   

8. B   

Monori Gábor   

Nagy Viktória Vanessza   

Réz Adél   

Som Viktória   

 

3.1.5 Bukás és Évismétlések 

 

  2021/22 2020/2021 2019/20 2018/19 2017/18 2016/17 2015/16 

év vége év vége év vége év vége év vége év vége év vége 

Gimn. 14 16 3 18 16 18 17 

3,5 3,9% 0,77% 4,3% 3,68% 4,06% 3,89% 

 

3.1.6  Dicséretek, figyelmeztetések 

  

 Osztályfőnöki Szaktanári Igazgatói 

Dicséret 111 922 129 

Figyelmeztetés 16 80 7 

 

 

3.1.7  Érettségi vizsga 

 

Két év után végre a megszokott formában (írásbeli+szóbeli) zajlottak az érettségi vizsgák. A 

diákok 2022.02.15-ig megtették a jelentkezéseiket az érettségi vizsgára. Az írásbeli érettségi 

vizsgákat 2022. május 2. és 2022. május 23. között kellett lebonyolítani. 11 tantárgyból 

szerveztünk középszintű írásbeli érettségi vizsgát.  

Összesen 66 fő tett érettségi vizsgát: 

 12. A osztály 18 fő 

 12.B osztály 32 fő 

 ismétlő vizsgát tett: 1 fő 

 előrehozott érettségit tett: 14 fő (10 fő angol nyelv, 1 fő német, 3 fő informatika) 
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Vizsgabizottság neve Szóbeli kezdő napja Szóbeli befejező 

napja 

Érettségizők száma 

12.A  2022.06.20. 2022.06.21. 34 fő 

 

12.B 2022.06.14. 2022.06.16. 32 fő 

 

 

 

 

Középszintű írásbeli érettségik időpontjai: 
 

Magyar nyelv és irodalom: 

2022.05.02.   9.00-13.00    50 fő 

Matematika: 2022.05.03.                        

9.00-12.00                         48 fő 

Történelem:     2022.05.04.                        

9.00-12.00                 44 fő 

Angol nyelv: 2022.05.05.                       

9.00-12.15                         41 fő 

Angol nyelv: (a 2020-as NAT 

szerint tanulók számára)     1 fő 

Német nyelv: 2022.05.06.                    

9.00-12.15                          4 fő 

Német nyelv: (a 2020-as NAT 

szerint tanulók számára)     1 fő 

 

Földrajz: 2022.05.10.                          

14.00-16.00                      13 fő 

Biológia: 2022.05.12.                            

8.00-10.00                          6 fő 

Informatika: 2022.05.13.                     

8.00-11.00                        15 fő 

Művészettörténet:2022.05.13.             

14.00-16.00                         5 fő 

Ének-zene: 2022.05.13. 

 14.00-16.00                     1 fő 

Fizika:                 2022.05.17. 

8.00-10.00                        3 fő 

 

Emelt szintű érettségi vizsgát tett 29 fő diákunk 10 tantárgyból. 1 fő ismétlő vizsgázó 2 tantárgyból. 

   

 12.A (10 fő) 12.B (19 fő) 

Magyar nyelv és irodalom - 1 

Matematika 1 1 

Angol nyelv 2 3 

Történelem 3 4 

Informatika 1 5 

Földrajz 2 1 

Kémia - 1 

Biológia - 1 

Testnevelés - 2 

Német nyelv 1 - 
 

A szaktanárok 2022.05.23-ig voltak kötelesek az írásbeli dolgozatokat kijavítani és az 

intézményvezetőnek átadni. A diákok a kijavított középszintű és emelt szintű dolgozatokat 

2022. 05.30-án 8.00-16.00 között tekinthették meg, a fellebbezés jogával senki sem élt. A 

Kormányhivataltól a kijelölt dátumot megelőzően átvettük a kijavított emelt szintű 

dolgozatokat. Mind az írásbeli, mind a szóbeli vizsgák rendkívüli esemény nélkül, zavartalanul 

zajlottak le. 

Végzőseink közül 32 fő rendelkezik nyelvvizsga bizonyítvánnyal: 
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 angol felsőfok komlex 2  

12.A angol felsőfok  szóbeli 1  

 angol középfok komplex 13 16 fő 

 német középfok komplex 2  

 német alapfok komplex 1  

 angol középfok komplex 9  

12.B angol középfok szóbeli 6 16 fő 

 német középfok komplex 1  

 

Érettségi eredmények az elmúlt években: 

  A B C 

2015/16 Magyar 4,19 4,19 3,4 

 Matematika 3,48 3,69 2,59 

 Történelem 4,19 4,42 3,44 

2016/17 Magyar 4,22 4,3 3,16 

 Matematika 3,71 3,55 2,5 

 Történelem 4 4 3,13 

2017/18 Magyar 4,42 4,18 3,57 

 Matematika 3,96 3,56 2,3 

 Történelem 3,83 3,75 3,21 

2018/19 Magyar 4,7 4,35 3,58 

 Matematika 3,95 3,18 2,37 

 Történelem 4,6 4,35 3,48 

2019/20 Magyar 4,38 4,85 4,37 

 Matematika 3,62 3,6 2,36 

 Történelem 3,71 4,37 3,3 

2020/21 Magyar 4,57 4,3 3,8 

 Matematika 4,00 3,03 2,00 

 Történelem 3,96 3,29 2,85 

2021/22 Magyar 4,66 3,75 - 

 Matematika 3,38 2,75 - 

 Történelem 4,11 3,31 - 
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3.2  Eredményes továbbtanulás 

3.2.1 Beiskolázás 5. és 9. évfolyamra 

 

Az ötödik évfolyamra jelentkezők száma 16 fő, beiratkozott 18 fő. A kilencedik évfolyamra 

felvételt nyert 39 fő, beiratkozott 39 fő. A hagyományosnak mondható beiskolázási 

programunkat (nyílt hét, szülői tájékoztatók, ingyenes felvételi előkészítő, beiskolázási 

tájékoztató, beiskolázási tájékoztatók tartása az általános iskolákban) a pandémia átírta, csak 

azon elemeket tudtuk megtartani, melyek online formában is megvalósulhattak. A 

tagintézményeink egyre kevésbé tekinthetőek bázisnak, egyre kevesebb diák folytatja tovább 

tanulmányait a gimnáziumban 9. évfolyamtól. Tiszafüred egyházi iskoláiból és a környező 

települések általános iskoláiból jelentkeznek hozzánk. Egyre nagyobb a harc a diákok 

felvételéért és megtartásáért, ami érezhető az ötödik évfolyamra beiratkozott diákok számában 

is. Bár itt érdekes hullámzó tendencia figyelhető meg. Egyik évben jelentős túljelentkezés, 

másik tanévben minimum létszám alatti jelentkezők. 

Fenntartónk javaslatunkat támogatva, mivel az általános tantervű és a rendvédelmi tagozatra 

jelentkezők száma nem érte el a jogszabály által előírt minimális létszámot, az ide jelentkező 

diákok a B osztály részeként kezdik meg tanulmányaikat a 2022/23-as tanévben. 

 

3.2.2  Nyolcévfolyamos gimnáziumból 8. évfolyam után távozók 

 

A nyolcosztályos gimnáziumi tagozatról 3 fő távozott az idei tanévben. Tanév közben Ratkai 

Valentina 7.A osztályos diák tanulmányai eredményt figyelembe véve az egyeki Szent József 

Katolikus Általános Iskolában folytatta tanulmányait. Két diákunk a focista karrierjük 

érdekében vált iskolát, Bári Zalán 8.B osztályos diák a Diósgyőri Gimnáziumba, Tóth Zoltán 

8.B osztályos diák a DE Balásházy János Gyakorló Technikum, Gimnázium és Általános 

Iskolába nyert felvételt a 2022/23-as tanévtől. 

 

3.3 Verseny- és pályázat eredmények 

3.3.1  Versenyeredmények 

 

A 2020/2021-es tanévi Nyelvmester - országos projektverseny eredménye: 

8.A osztály csapata    országos 6. hely 

Csapattagok: Hegedűs Réka, Kis Liliána Barbara, Tudesze Petra, Drén Krisztina Nóra 
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Felkészítő tanár: Borbélyné Gyurcsák Judit 

A 2020/2021-es tanévi Szeresd a Földet - országos projektverseny eredménye: 

8.A osztály csapata    országos 4. hely 

Csapattagok: Hegedűs Réka, Kis Liliána Barbara, Bacsa Máté, Drén Krisztina Nóra 

Felkészítő tanár: Borbélyné Gyurcsák Judit 

A 2020/2021-es tanév London Bridge országos angol nyelvi verseny szuperdöntőjének 

eredményei: 

Fehér Viola  6.A  országos 2. hely 

felkészítő tanár: Hajdu Éva Mónika 

Sári Boglárka 6.A   országos 3. hely 

felkészítő tanár: Bekéné Németh Tímea 

2021/2022 tanév 

Megyei Diákolimpia – mezei futóverseny megyei fordulójának eredményei: 

Serucza Márk 6.A  megyei 1. hely országos döntőbe jutott 

felkészítő tanár: Szarvas Fanni 

Dékány Lili 10.A  megyei 4. hely országos döntőbe jutott 

felkészítő tanár: Magyarné Ficzere Andrea 

6.A csapata: Árvai Péter, Dorcsák Zoltán, Samodai Botond, Serucza Márk  

    megyei 2. hely országos döntőbe jutottak 

felkészítő tanárok: Magyarné Ficzere Andrea, Szarvas Fanni, Virág Imre 

A gimnázium csapata: Borbély László, Vincze Valentin, Vincze Viktor, Virág Krisztián 

    megyei 2. hely országos döntőbe jutottak 
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felkészítő tanár: Szarvas Fanni 

Pető Hanna 10.A  megyei 7. hely 

Borbély Ivett 7.A  megyei 10.hely 

felkészítő tanáruk: Magyarné Ficzere Andrea 

Virág Krisztián 9.B  megyei 10.hely 

felkészítő tanár: Virág Imre 

Bolyai matematika csapatverseny megyei/körzeti forduló eredményei: 

5. évfolyam - Felkészítő tanár: Tóth Judit 

20. hely Petőfi 

Czinege Rozina 

Fodor Laura Dorina 

Pető Gréta 

Pető Martin 

29. hely KLG Szárnyalók 

Borsós Zsombor 

Farkas Bianka 

Molnár Donát 

Polinszki Liliána 

35. hely Csillámpóni 

Józsa Attila 

Lisztes Lilien 

Sipos Illés 

Tajta Bence Martin 

 

6. évfolyam  - Felkészítő tanárok: Szabóné Gyöngy Gyöngyi Veronika, Tóth Judit 

6. hely Hatodikosok 

Árvai Péter 

Bajzáth Petra 

Erős Anna 

Szarvas Kata 

20. hely Bajnokok 

Kertész Attila 

Samodai Botond 

Teróczki Máté 

Ujvári Kinga 

31. hely Észbontók 

Belkó Ágoston József 

Bodri-Majoros Csaba 

Jakab Vajk Manó 

 

7. évfolyam - Felkészítő tanár: Tóth Judit 
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4. hely Nem oszt, nem szoroz 

Balázs Vilmos 

Czinege Bence 

Kriston Áron 

Virág Marcell 

8. hely Nekünk 8 

Farkas Noémi 

Fehér Viola 

Szűcs Máté 

Varga Vanessza 

 

8. évfolyam - Felkészítő tanár: Demján Mária, Tóth Judit 

2. hely Vadászok 

Lengyel Réka 

Mukus Helga Dorina 

Szabics Boglárka 

Ugró Anita 

7. hely Kisapám 

Ács Botond 

Borbély Bence Lajos 

Gulyás Alex 

Szabó János 

8. hely Többszörösök 

Ale Zsombor 

Csesznok Dávid 

Nagy Csanád Zoltán 

Sepsi Sándor 

9. hely Gyere el Pándra 

Czinege Nándor 

Novák Balázs 

Rácz Márk 

Szőke Szabolcs 

10. hely Észbontók 

Beke Botond 

Jakab Levente 

Kassa Dániel 

Neumann Angol nyelvi tanulmányi verseny – regionális  

Réz Adél    8.B   6. hely 

Felkészítő tanár: Dr. Pásztorné dr. Vass Anikó 

Bolyai anyanyelvi csapatverseny megyei/körzeti forduló eredményei: 

6. évfolyam  - Felkészítő tanárok: Dr. Pásztorné dr. Vass Anikó 

15. hely 6Almasok 
Bajzáth Petra 

Erős Anna 
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Halász Virág 

Rácz Maja 

7. évfolyam - Felkészítő tanár: Veres Enikő 

1. hely 

döntős 
Négyes rétes 

Czinege Bence 

Kiss Mór Márton 

Fehér Viola 

Sári Boglárka 

6. hely 3 fiú 

Balázs Vilmos 

Hegyi Zoltán 

Fodor Zsolt 

9. hely Nyertesek 

Nagy Levente Örs 

Kriston Mihály Áron 

Varga Kinga Vanessza 

- 

13. hely Legjobbak 

Kiss Zsófia 

Nemes Villő 

Lajtos Szabina 

Szűcs Máté Gábor 

8. évfolyam - Felkészítő tanár: Bukta Erzsébet 

6. hely Banánkenyérfa 

Borbély Bence 

Krekk- Kertész András 

Ács Botond 

Lengyel Réka 

7. hely Pándi nyelvtörők 

Rácz Márk 

Bári Zalán 

Fodor Levente Dominik 

- 

9. hely Cukorfa Zrt. 

Samodai Bíborka 

Ullmann Dorka 

Dorcsák Lili 

Tóth Laura 

10. 

hely 
8Ászok 

Gulyás Alex 

Szabó János 

Beke Botond 

Jakab Levente 

14. 

hely 
Név-ások 

Csesznok Dávid 

Nagy Csanád 

 

Bolyai anyanyelvi csapatverseny országos fordulójának eredménye 



63 

23. 

hely  

Négyes rétes – 7. A osztály csapata 

Czinege Bence, Kiss Mór Márton, Fehér Viola, Sári Boglárka  

Felkészítő tanár: Veres Enikő  

 

Arany Dániel Matematikai Tanulóverseny II. fordulójába jutott: 

Nagy Tímea   10.A 

Felkészítő tanár: Szabóné Gyöngy Gyöngyi Veronika 

„Bringing Green in My Region” interregionális verseny – videóverseny 

8.B osztály csapata    1. hely 

csapattagok: Réz Adél, Radics Rebeka, Som Viktória 

felkészítő tanár: Dr. Pásztorné dr. Vass Anikó 

„Bringing Green in My Region” interregionális verseny – fotóverseny- „Virtual Gallery 

of My Green Region” 

8.B osztály csapata    1. hely 

csapattagok: Réz Adél, Radics Rebeka, Som Viktória 

felkészítő tanár: Dr. Pásztorné dr. Vass Anikó 

„Bringing Green in My Region” interregionális verseny – tanári jó gyakorlat – „Closer 

while distancing” 

Dr. Pásztorné dr. Vass Anikó   3. hely 

Várhelyi Ferenc matematikaverseny megyei döntőjébe jutott: 

Nagy Timea  10.A, Szűcs Evelin 10.A és Arany Zsolt 12.B osztályos tanuló 

Felkészítő tanárok: Szabóné Gyöngy Gyöngyi Veronika, Kovács Péter, Dékány László   

Túrkevei Matematikaverseny döntő eredményei: 
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Jakab Levente 8.A   1. hely 

Erős Anna 6.A  2. hely 

Fehér Viola 7.A,   3. hely 

Mukus Helga 8.A  3. hely 

Felkészítő tanárok: Demján Mária, Tóth Judit  

Szeresd a Földet - országos projektverseny eredménye: 

9.A osztály csapata    országos 1. hely 

Csapattagok: Hegedűs Réka, Kis Liliána Barbara, Drén Krisztina Nóra, Szegedi Eszter 

Felkészítő tanár: Borbélyné Gyurcsák Judit 

Bolyai természettudományi csapatverseny megyei/körzeti forduló eredményei: 

5. évfolyam - Felkészítő tanár: Gacsal Lilla, Dr. Ceglédi Erzsébet 

43. hely Tökösök 

Boruzs Alexandra 

Fodor Laura Dorina 

Mihácsi Magdolna 

Farkas Gabriella Bianka 

 

6. évfolyam - Felkészítő tanár: Gacsal Lilla, Szabó Anikó Ildikó 

25. hely Tudósok 

Samodai Botond Bendegúz 

Teróczki Máté 

Árvai Péter 

Novák Kornél 

 

7. évfolyam - Felkészítő tanár: Szabó Anikó Ildikó, Szász Bettina Rebeka, Dányi Zsolt László 

7. hely Természetvédők 

- 

Szűcs Máté Gábor 

Farkas Noémi 

10. 

hely 
Bajos Csajok 

Beregszászi Rebeka 

- 

Nemes Villő 

Borbély Ivett Kata 

 

 

8. évfolyam - Felkészítő tanár: Szabó Anikó Ildikó, Gacsal Lilla, Dr. Ceglédi Erzsébet, Gyenge 

László István, Dékány László 
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4. hely 
Tengerparti 

kisgugyák 

Oczella Dorina 

Som Viktória 

Rácz Márk Péter 

Nagy Viktória Vaneszza 

7. hely (N)AGYMENŐK 

Monori Gábor 

Novák Balázs 

Nagy Csanád Zoltán 

Czinege Nándor 

9. hely 60 dkg zöldborsó 

Ale Zsombor Zoltán 

Tóth Zoltán 

Csesznok Dávid Kristóf 

Fodor Levente Dominik 

9. hely Fű 

Ács Botond 

Krekk-Kertész András 

Borbély Bence Lajos 

- 

12. hely Csakadízel 

Beke Botond Zsigmond 

Kassa Dániel 

Gulyás Alex 

Szalai Csaba 

 

Nyelvész verseny megyei döntőjébe jutott tanulóink: 

Kertész Attila Noel 6.A, Erős Anna 6.A, Varga Kinga Vanessza 7.A, Jakab Levente 8.A 

felkészítő tanárok: Bukta Erzsébet, Dr. Demján Adalbert, Veres Enikő 

 

Megyei Társaséneklési verseny  

A gimnázium két csapata arany (5.-6. évf.) illetve ezüst (7.-8. évf.) fokozatot szerzett. 

Felkészítő tanár: Fügéné Szádeczky Csilla 

 

Diákolimpia – kosárlabda megyei elődöntő  

A gimnázium csapata a II. helyen végzett.  

Csapattagok: Fejes Nagyfejeő Levente, Kovács Balázs, Nemes Botond, Gulyás Dániel, Fodor 

Gábor, Krausz Márk 

Felkészítő tanár: Virág Imre 

 

 

HEBE Kft. által megjelentetett Széchenyi emlékverseny országos projektverseny 

9.A osztály csapata    országos 4. hely 

Csapattagok: Tudesze Petra, Kis Liliána Barbara, Hegedüs Réka, Drén Krisztina Nóra 

Felkészítő tanár: Borbélyné Gyurcsák Judit 
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Palacsinta nap –  városi verseny 

8AB  csapata   5. hely 

Csapattagok: Sárkány Diána, Szabics Boglárka, Ugró Anita, Szalai Csaba 

7.A csapata  4. hely 

Csapattagok: Farkas Noémi, Lajtos Szabina, Varga Vanessza, Fodor Levente 

Felkészítő tanárok: Dr. Pásztorné dr. Vass Anikó, Bekéné Németh Tímea, Hajdu Éva Mónika 

„Színes Tinták” magyar irodalomverseny megyei döntő eredménye: 

Jakab Levente 8.A  6. hely 

Felkészítő tanár: Bukta Erzsébet   

 Természettudományos verseny a Debreceni Egyetem Gyógyszerésztudományi Karán: 

Moldován Dóra 11.A   országos 4. hely 

Felkészítő tanárok: Dr. Ceglédi Erzsébet, Szabóné Gyöngy Gyöngyi Veronika 

London Bridge országos angol nyelvi verseny országos döntőjébe jutott tanulóink: 

Fehér Viola 7.A, Sári Boglárka 7.A, Jakab Levente 8.A, Kovács Kitti 8.A 

Felkészítő tanárok: Bekéné Németh Tímea, Hajdu Éva Mónika, Monokné Andrási Edit 

London Bridge országos angol nyelvi verseny országos döntő eredményei: 

Jakab Levente 8.A   országos 2. hely 

Kovács Kitti 8.A   országos 5. hely 

Felkészítő tanár: Monokné Andrási Edit 

 

Sári Boglárka 7.A   országos 7. hely 

Felkészítő tanár: Bekéné Németh Tímea 

Fehér Viola 7.A   országos 8. hely  
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Felkészítő tanár: Hajdu Éva Mónika 

 

Nemzetközi Kenguru Matematikaverseny eredmények 

tanuló osztály megyei eredmény felkészítő tanár 

Nagy Tímea 10.A 2. Szabóné Gyöngy Gyöngyi 

Oláh Róbert 12.B 2. Tóth Judit 

Molnár Donát 5.A 7. Tóth Judit 

Dorcsák Zoltán 6.A 9. Szabóné Gyöngy Gyöngyi 

Jakab Levente 8.A 9. Demján Mária 

Józsa János Zoltán 9.A 11. Szabóné Gyöngy Gyöngyi 

Jóvér Dorina 11.B 11. Szász Bettina Rebeka 

Lisztes Lilien 5.A 14. Tóth Judit 

Samodai Botond 6.A 14. Tóth Judit 

Hidvégi Petra 11.B 14. Szász Bettina Rebeka 

Szóke Noémi 11.B 15. Szász Bettina Rebeka 

Csesznok Dávid 8.B 16. Tóth Judit 

Gulyás Alex 8.A 17. Demján Mária 

Teróczki Máté 6.A 18. Tóth Judit 

Krekk-Kertész András 8.A 20. Demján Mária 

 

Megyei Egyéni és váltófutó Atlétika Diákolimpia 

 

Eredmények: 

4x 100 m váltófutás   3. hely (Gulyás Dániel 10. B, Ónodi Krisztián 10. C, Virág 

Krisztián 9. B, Vincze Valentin 11. A) 

Krausz István 9. B  800 m síkfutás  1. hely 

1500 m síkfutás 3. hely 

Józsa János 9. A  1500 m síkfutás 2. hely 

    800 m síkfutás  2. hely 

Virág Krisztián 9. B   3000 m síkfutás  2. hely 

    100m síkfutás  4. hely 

Vincze Valentin 11. A 3000 m síkfutás  3. hely 

Vincze Viktor 11. A  400 m síkfutás  4. hely 

    3000 m síkfutás  4. hely 

Csengeri Evelin 12. B  200 m síkfutás  3. hely 

Barta Viktória 11. A   súlylökés  2. hely 

Nemes Botond 11. A  súlylökés  3. hely  

Krausz Márk 10. A  súlylökés  3. hely  

Nagy Vivien 10. B  súlylökés  4. hely 
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Varga Dániel 10. A  3000 m síkfutás  6. hely 

Felkészítő tanárok: Magyarné Ficzere Andrea, Szarvas Fanni, Bodnár Gábor, Szabó Attila, 

Virág Imre 

 

Legyél Te is Pénzügyi Junior Klasszis – megyei döntő 

 

Junior Nagykövetek csapata   1. hely  országos döntőbe jutottak 

csapattagok: Fodor Zsombor, Hajdu Anna, Moldován Dóra, Tajta István 

Felkészítő tanár: Dr. Pásztorné dr. Vass Anikó  

 

Legyél Te is Pénzügyi Junior Klasszis – országos döntő 

 

Junior Nagykövetek csapata   8. hely   

csapattagok: Fodor Zsombor, Hajdu Anna, Moldován Dóra, Tajta István 

Felkészítő tanár: Dr. Pásztorné dr. Vass Anikó 

27. Országos Szónoklatverseny eredménye: 

 

Nemes Botond 11.A   KÜLÖNDÍJ 

Felkészítő tanár: Borbélyné Gyurcsák Judit 

 

Atlétika Mezei Futóbajnokság Országos Döntője Gödöllő 

V. korcsoportos fiú csapat    országos 12. hely 

Borbély László (10. A), Vincze Valentin (11. A), Vincze Viktor (11. A), Virág Krisztián (9. 

B) 

III. korcsoportos fiú csapat    országos 38. hely 

Árvai Péter (6. A), Dorcsák Zoltán (6. A), Serucza Márk (6. A), Tajta Bence (5. A) 

Felkészítő tanárok: Magyarné Ficzere Andrea, Szarvas Fanni, Bodnár Gábor, Szabó Attila, 

Virág Imre 

Városi vers és prózamondó verseny 

Mazug Anett  11.C   1. hely 

Galyas Petra 9.C   2. hely 

Guba Zsófia 11.C   3. hely 
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Felkészítő tanár: Kissné Szedlacsek Gizella 

 

Francia – német kvíz 

A gimnázium csapata 35. helyen végzett.  

Csapattagok: Bugán Zsófia 10.B, Kovács Vivien 10.B, Szúcs Evelin 10.A, Mucza Liliána 

10.A 

Felkészítő tanár: Darmos Krisztina, Hegedűsné Trázsi Mária 

 

PETŐFI 200 – Kiss Pál Múzeum Pályázata 

 

Fehérvári Virág 10.B   1. hely 

Felkészítő tanár: Bodnárné Földi Zita 

 

V. Városkörzeti Floorball Bajnokság 

III. korcsoport: 

1. hely KLG 6.A – FÜRED SZÉGYENEI fiú csapata 

2. hely KLG 6. A – VAMAVIANKIK lány csapata 

IV. korcsoport 

1. hely KLG 8. B – BAJNOKOK csapata 

2. hely KLG 7. A – KIS FOCISOK csapata 

3. hely KLG 8. B – BLACK BULLS csapata 

Felkészítő tanárok: Magyarné Ficzere Andrea, Szarvas Fanni, Virág Imre 

 

„A Természetvédelem Határtalan” –pályázat eredményei: 

Tiszai trió    7. hely 

Csapattagok: Borbély Eliza Nelli, Juhász Viktória, Árvai Péter 

Felkészítő tanár: Borbélyné Gyurcsák Judit 

Eco- friendly gires   8. hely 

Csapattagok: Borbély Ivett Kata, Farkas Noémi, Varga Kinga Vanessza 

Felkészítő tanár: Hajdu Éva Mónika 

Greenies    9. hely 
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Csapattagok: Balázs Vilmos, Kriston Mihály Áron, Varga Kinga Vanessza 

Felkészítő tanár: Hajdu Éva Mónika 

 

2021. évi Európai Hulladékcsökkentési Hét magyarországi programsorozat 

A gimnázium országos 3. helyezést érte el. 

Szervező tanárok: Szabóné Gyöngy Gyöngyi Veronika, Dr. Ceglédi Erzsébet, Szabó Anikó 

Ildikó 

 

Országos Elsősegélynyújtó Verseny 

A gimnázium 8.B osztályos csapata megyei 5. helyezést ért el. 

Csapattagok: Kócs Amira, Oczella Dorina, Som Viktória, Dósa Sándor Zsolt, Nagy Viktória 

Vanessza 

Felkészítő tanár: Szabó Anikó Ildikó 

 

Országos Elsősegély-ismereti Verseny 

8.B osztály csapata   országos 16. hely 

Csapattagok: Kócs Amira, Oczella Dorina, Nagy Viktória Vanessza 

7.A osztály csapata   országos 17. hely 

Csapattagok: Varga Kinga Vanessza, Farkas Noémi, Lajtos Szabina 

10.B osztály csapata   országos 23. hely 

Csapattagok: Budai Fanni. Fehérvári Virág, Hajdu Anna 

Felkészítő tanár: Szabó Anikó Ildikó 

 

Tudásbajnokság – biológia 

Kovács Kitti 8.A   megyei 1.hely 

Felkészítő tanár: Dr. Ceglédi Erzsébet 

 

Tudásbajnokság – magyar nyelv 

Varga Kinga Vanessza 7.A  arany fokozat 

Felkészítő tanár: Veres Enikő 

 

Magyarság KicsiNagykövete Országos Verseny-JNSZ megye Agrár KicsiAttaséja 

Hamar Péter 5.A 

Felkészítő tanár: Dr. Demján Adalbert 
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Langwest Angol nyelv III. kategória Országos Tehetségkutató Tanulmányi Verseny 

Réz Adél 8.B írásbeli forduló 1.hely, országos döntős 

Felkéeszítő tanár: Dr. Pásztorné dr. Vass Anikó 

 

3.3.2 Nyelvvizsga eredmények 

A nyelvtudás az egyik legsokoldalúbban használható tudás. Nyelvtanáraink szakszerű és 

célirányos felkészítéssel segítik a nyelvvizsgázni vágyó diákokat. Nagyon büszkék vagyunk a 

nyelvvizsgák magas számára, egyre több diákunk szerez emelt szintű nyelvvizsgát a már 

meglévő középszintű bizonyítványa mellé.  Ma már nem csak a sikeres egyetemi felvételihez, 

diplomához, hanem egy jó állás megszerzéséhez is nélkülözhetetlen a magabiztos idegennyelv-

tudás. A gimnáziumban is kiemelten fontosnak tartjuk, hogy az intézményünkből kikerülő 

diákok megfelelő szintű nyelvtudással rendelkezzenek. Szintén fontos feladatunk a 

nyelvtanulást támogató környezet megteremtése, vagyis annak lehetővé tétele, hogy a diákok a 

tanóra keretein kívül is találkozzanak az idegen nyelvvel. Fontos, hogy a diákok a tanóra 

keretein kívül is találkozzanak az idegen nyelvvel (nyelvi verseny, csereprogramok, nyári 

táborok révén), amelyek alkalmával a diákok szabadabban, életszerűbb szituációkban 

fejleszthetik nyelvtudásukat. Ezt célozza meg az Erasmus + programunk, külföldi kirándulások 

(Olaszország). Diákjaink sikeres nyelvtudásához segítséget nyújthatunk, hogy a LanguageCert 

Nemzetközi Angol Nyelvvizsgaközpont nyelvvizsgahelyeként működik gimnáziumunk 2018 

januárja óta.  Diákjaink helyben, megszokott környezetben, gimnáziumi angol nyelvtanárok 

segítségével vizsgázhatnak, illetve erre a típusú nyelvvizsgára kapnak nyelvi órán felkészítést. 

 

A 2021/22-es tanévben 61 nyelvvizsga született angol illetve német nyelven különböző 

szinteken.  

 Angol nyelvből felsőfokú komplex nyelvvizsgát szerzett 4 fő 

 felsőfokú szóbeli vizsgát szerzett 3 fő 

 írásbeli vizsgát 0 fő 

 Angol nyelvből középfokú komplex nyelvvizsgát szerzett 30 fő 

 szóbeli nyelvvizsgát 11 fő  

 írásbeli nyelvvizsgát 9 fő 

 Német nyelvből középfokú komplex nyelvvizsgát szerzett 1fő 

 szóbeli nyelvvizsgát 2 fő 
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 írásbeli nyelvvizsgát 1 fő 

 

Angol C1 komplex 

Kecskeméti Márton 10. B 

Kovács Eszter 9.A 

Nagy Tímea 10. A 

Szarvas Péter 12. A 

Angol C1 szóbeli 

Kun Sándor 10. B 

Lányi Dóra 10.A 

Szabó Levente 10. A 

Angol B2 komplex 

Balázs András 12.B 

Bári Zalán 8. B  

Bölkei Viktória 9. A 

Budai Vivien 11. A 

Csőke Máté 10. B 

Fazekas Valter Tamás 12. B 

Fejes – Nagyfejeő Levente 11 A 

Fodor Zsombor 9.B 

Gulyás Martin 9.B 

Hegyi Ivett 11. B 

Hitrucz Heléna 10. B 

Józsa János 9. A 

Kecskeméti Márton 10. B 

Kökényesi Levente 12. A 

Krausz Márk 10. A 

Ladányi Levente Imre 11. B 

Mattyasovszky Laura 12.B 

Lázók Zinajda 9. A 

Mulicz Evelin 12.B 

Imre Előd 11. A 

Németh Jázmin Virág 9. A  

Papp Bettina 10. B 

Réz Adél 8. B 

Rézműves Napsugár Mónika 11. B 
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Serbán Fanni Réka 9.B 

Som Viktória 8. B 

Szabó Izabella Katalin 11. B 

Szabó Veronika 9.B 

Szűcs Evelin 10. A 

Tudesze Márk 11. A 

Angol B2 szóbeli 

Barta Boglárka 9. A 

Ficzere Szabina 11. C 

Kiss Adél 9. A 

Kovács Dániel Lajos 12.B 

Mattyasovszky Laura 12. B 

Muliter Zsombor 12. B 

Nagy Olivér 12. B 

Serbán Petra Mónika 12. B 

Szabó Panna Bíborka 10. A 

Szabó Péter 9.A 

Tajta István 12. B 

Angol B2 írásbeli 

Adorjáni Zsolt 10. A 

Erdős Gábor Attila 12. B 

Kun Sándor 10. B 

Moldován Dóra 11. A 

Nagy Csaba 12. A 

Oláh Róbert 12. B 

Poczok Virgínia Laura 11. B 

Radics Rebeka 8. B 

Szabó Konrád Előd 11.A 

Német B2 komplex 

Monok Balázs 12. A 

Német B2 szóbeli 

Bugán Zsófia 10. B 

Batki Panna 9. B 

Német B2 írásbeli 

Szűcs Evelin 10. A 
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4  Esélyegyenlőség 

4.1         Esélyegyenlőségi mutatók intézményi alakulása 

 

 

Nyolcosztályos gimnáziumi tagozat 5.A 6.A 7.A 8.A 8.B 9.A 10.A 11.A 12.A Összesen 

HH-s tanulók száma 1 4 1 0 1 1 0 0 0 8 

HHH-s tanulók száma 3 1 1 1 1 0 0 0 0 7 

Összesen HH és HHH-s száma 4 5 2 1 2 1 0 0 0 15 

RGYK - s tanulók aránya  száma 3 6 1 2 4 3 0 0 0 19 

 

 

Négyosztályos gimnáziumi tagozat 9.B 9.C 10.B 10.C 11.B 11.C 12.B Összesen 

HH-s tanulók aránya (%) 3.3 20 2.94 10.52 18.51 13.63 12.5 11.11 

HHH-s tanulók aránya (%) 0 8 8.8 10.52 3.70 4.54 3.12 5.29 

Összesen HH és HHH-s arány  (%) 3.3 28 11.76 21.05 22.22 18.18 15.62 16.40 

RGYK - s tanulók aránya (%) 3.3 32 17.64 21.05 29.62 31.81 12.5 20.10 

 

 

4.2 Tankerületi Esélyegyenlőségi Intézkedési Tervben foglaltak végrehajtására 

tett intézkedések 

 

A Kossuth Lajos Gimnázium és Általános Iskolában a Tankerületi Esélyegyenlőségi 

Intézkedési tervben foglaltak alapján nincs szükség beavatkozásra az alábbi területeken: 

esélyegyenlőségi mutatók, lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók aránya szempontjából.  

Nyolcosztályos gimnáziumi 
tagozat 

5.A 6.A 7.A 8.A 8.B 9.A 10.A 11.A 12.A Összesen 

HH-s tanulók aránya (%) 4.16 9.75 4.76 0 5 4.76 0 0 0 3.88 

HHH-s tanulók aránya (%) 12.5 2.43 4.76 4.34 5 0 0 0 0 3.39 

Összesen HH és HHH-s arány  (%) 16.66 12.19 9.52 4.34 10 4.76 0 0 0 7.28 

RGYK - s tanulók aránya (%) 12.5 14.63 4.76 8.69 20 14.2 0 0 0 9.22 

Négyosztályos gimnáziumi tagozat 9.B 9.C 10.B 10.C 11.B 11.C 12.B Összesen 

HH-s tanulók száma 1 5 1 2 5 3 4 21 

HHH-s tanulók száma 0 2 3 2 1 1 1 10 

Összesen HH és HHH-s száma 1 7 4 4 6 4 5 31 

RGYK - s tanulók aránya, száma 1 8 6 4 8 7 4 38 
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A Kossuth Lajos Gimnázium és Általános Iskola Rövid és középtávú Intézményi Komplex  

Cselekvési Tervének (2020–2023) módosítása határidőre megtörtént, 2021. május 31-ig. A 

helyi komplex intézményfejlesztés közvetett céljai, várható eredményei-tanulói eredményesség 

és előrehaladás elősegítése- érdekében a jövőben  az OKM matematika mérésben minden tanuló 

érje el a minimumszintet, s az alapszintet elérő diákok aránya a 10. évfolyamon 10%-kal 

csökkenjen. A vizsgálat kapcsán érintett évfolyam tanulói azóta sikeres érettségi vizsgát tettek 

matematika tantárgyból. 

Intézkedési Tervet dolgozunk ki a matematikai eszköztudás gyakorlásának módjára, 

ütemezésére, az előrehaladás nyomon követésére, a beavatkozási pontok megállapítására. A 

célunk ezzel az intézkedéssel, a 3. képességszint alatt teljesítő tanulók arányát a 10. évfolyamon 

10%-kal csökkentsük 2023-ra. 

 

5  Belső kapcsolatok, együttműködés, kommunikáció 

5.1  Szakmai munkaközösségek tevékenysége, együttműködése 

 

Az intézményünkben működő négy munkaközösséget- humán (művészettörténet, történelem, 

magyar nyelv és irodalom, ének-zene), idegennyelvi (angol, német, francia), reál (fizika, kémia, 

biológia, földrajz, informatika), testnevelés-kiegészítettük egy 5., úgynevezett osztályfőnöki 

munkaközösséggel, a 16 osztályfőnök munkáját segítve. Az osztályfőnöki munkaközösség 

feladata az is, hogy koordinálja a közösségi szolgálattal kapcsolatos teendőket, illetve segítse 

az osztályokkal kapcsolatos statisztikai feladatakat. 
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A munkaközösségek a munkaközösség-vezetők (Bukta Erzsébet, Hegedűsné Trázsi Mária, 

Magyarné Ficzere Andrea, Szabóné Gyöngy Gyöngyi, Tudeszéné Pallagi Erika) irányítása, 

vezetése mellett szakmai, módszertani kérdésekben segítséget adtak az intézményben folyó 

oktató nevelő munka tervezéséhez, szervezéséhez, ellenőrzéséhez. A munkaközösség-vezetők 

rendszeresen tartottak munkaközösségi megbeszéléseket. A szakmai munka összefogásán, 

figyelemmel kísérésén túl a vezetőségi értekezleteken elhangzottak továbbítása volt a feladatuk, 

konstruktív javaslattétel különböző témákban, illetve a nevelő-oktató munkát érintő kérdések 

megvitatása. A munkaközösségek vezetői folyamatosan egyeztettek az összes 

munkaközösséget érintő feladatok tervezése, megvalósítása során. A munkaközösségek tagjai 

között folyamatos munkakapcsolat van, illetve aktívan együttműködnek a többi 

munkaközösséggel, és az iskolavezetéssel. A szakos kollégák egyeztetnek a problémákról 

illetve a tananyagról. Más munkaközösség projektjeiben szívesen részt vesznek, segítik 

egymást.  

A tanév során a vezetőség részéről elsődlegesek voltak a Kréta naplón keresztül adott 

tájékoztatások, aktualitások. A munkaközösségek a tanév során többször tartottak 

megbeszélést, a vezetőségtől kapott versenykiírásokat továbbküldték a munkaközösség-

vezetők e-mail-ben a munkaközösség tagjainak. Valamennyi munkaközösség jól működött, 

mindenki tudta és végezte a feladatát. Munkaközösségenként Messenger csoportokat is aktívan 

és hatékonyan használták, mely meggyorsította az információáramlást és megkönnyített a 

kapcsolattartást. Rendszeresen konzultáltak a nevelőtestület tagjai a felmerülő problémákról. 

Közös egyeztetés után terjesztettek fel a diákokat a jutalmakra, ösztöndíjakra, támogatásokra, 

kollégákat elismerésekre. 

A honlapon a munkaközösségek feladatiról és tagjairól leírást olvasható a „Munkaközösségek” 

fül alatt. 

A tornateremben megrendezésre kerülő iskolai rendezvények lebonyolításához a testnevelés 

munkaközösség nyújtott segítséget. A Mozgástanítás felsőfokon közösségi csoport tagjaiként 

jó ötletekhez jutottak óráik színesítéséhez. Az idegennyelvi munkaközösséget segítették az 

Erasmus találkozón sportprogram levezetésével (nemzetközi floorball verseny). A Kossuth 

Napok sportrendezvényének lebonyolításához minden munkaközösség együttműködésére 

szükség volt. 
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5.2       Nevelőtestületi belső tudásmegosztás 

 

Munkaközösségen belül természetes a belső tudásmegosztás. A különböző mérésekhez, 

vizsgákhoz elkészített feladatlapokat, vizsgafeladatsorokat megosztjuk egymással, valamint a 

továbbképzéseken szerzett hasznos információkat továbbítjuk a kollégáknak. A tantestületben 

is folyamatos a jó gyakorlatok, módszerek egymás közötti megosztása. 

Azok a pedagógusok, akik továbbképzéseken vettek részt, tájékoztatták kollégáikat az ott 

megszerzett tudásról, annak hasznosíthatóságáról: beszámoltak tantestületi, illetve nevelési 

értekezleten, munkaközösségi foglalkozáson. A belső ellenőrzés keretében megvalósuló 

óralátogatások lehetővé tették a jó módszerek, eljárások átvételét. A munkaközösségek 

igyekeztek a feladatbankjukat folyamatosan bővíteni a vizsgák és versenyek feladatsorait 

archiválták. A minősítésre készülő kollégákat a vezetőség és munkaközösségének tagjai is 

segítették portfóliójának elkészítésében.  

 

 

5.3 Kommunikáció 

 

A vezetőség és a nevelőtestület közötti hatékony munkavégzés feltétele a megfelelő 

információáramlás, tényszerű tájékoztatás. A személyközi kommunikáció folyamatos a 

nevelőtestületen belül. A nevelőtestületi értekezletek összehívása célszerűségi alapon történt a 

tanév során. Nem csupán a hétfői kijelölt időpontban került rá sor, hanem szükség szerint, ha 

azonnali tájékoztatás volt indokolt. Az elengedhetetlen személyközi kommunikációt a hatékony 

információáramlás érdekében különféle online platformokkal egészítettük ki. A vezetőség 

online platformok segítségével értesítette a kollégákat a jogszabályi változásokról, a 

járványügyi intézkedésekről, követendő szabályokról, a várható eseményekről, 

rendezvényekről, illetve programokról, versenyeredményekről. A KRÉTA e-naplón keresztül 

nyújtottunk tájékoztatást a szülőknek, illetve a diákságnak is az iskolában folyó eseményekről, 

felmérésekről. 

A Youtube csatornára feltöltött kisfilmek az iskolai rendezvényeink szélesebb nézőközönséggel 

való megismertetését tette lehetővé. Például így jutott el a szülőkhöz az idei évi karácsonyi 

műsor, a szalagavató, a ballagás és egyéb iskolai programokról készült kisfilm. Az 

osztályfőnökök Facebook, Messenger, Google Meet segítségével érték el az osztály tanulóit, a 

szülőket. A szülői értekezletek többségükben online módon valósultak meg. 

Állandó kapcsolatot tartunk a fenntartóval, a városi önkormányzattal, a helyi köznevelési 

intézményekkel, egyéb szervezetekkel, vállalkozókkal, a művelődési házzal, a gyermekjóléti 
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szolgálattal, a könyvtárral, a helyben található pénzintézetekkel. Kapcsolatot tartunk a 

testvériskoláinkkal, keressük az alkalmat, hogy külföldi kirándulásokon vegyenek részt 

diákjaink, ahol az idegennyelvi kompetenciájukat fejleszthetik.  

A honlapunkon folyamatos az aktuális hírek, információk közzététele, elérhetőek a nevelő-

oktató munkával kapcsolatos hírek, tevékenységek, dokumentumok, beszámolók, 

versenyeredmények, nyelvvizsga eredmények, média megjelenések is. A helyi médiában is 

folyamatosan jelen vagyunk, a városi televízió tudósít a nálunk zajló programokról, diákjaink 

által elért versenyeredményekről. Rendszeresen jelentetünk meg cikket városunk lapjában, a 

Tiszafüredi Hírmondóban. Jelentősebb programjainkról, eseményeinkről, kiemelkedő 

eredményeinkről megyei hírportálok is tudósítanak (alföldhir.hu, szolnok.hu)  

Egy intézmény életében elengedhetetlen a folyamatos, naprakész tájékoztatás, ez egy elemi 

elvárás az iskolahasználók részéről. 

 

5.4  Gyakornok mentorálása 

 

Az új kollégáknak módszertani segítséget nyújtottunk, mindennapi munkájukat folyamatosan 

nyomon követtük. 2021/22-es tanévtől határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszonyban 

alkalmazott friss diplomás kolléga kezdte meg pedagógus pályafutását gimnáziumunkban.  

A gyakornoki évüket, a minősítésre történő felkészülésüket mentor kollégák segítették: Veres 

Enikő (magyar nyelv és irodalom-történelem)-Bukta Erzsébet, Szász Bettina Rebeka 

(matematika-fizika)- Dékány László, Gacsal Lilla (angol nyelv-földrajz)-Dányi Zsolt. A 

mentorok az intézményvezető által készített megbízásban foglaltak alapján látták el mentori 

feladataikat, készítették el a szükséges dokumentációkat, látogatták a gyakornokok óráit, 

ellenőrizték a gyakornokok tanügyi dokumentumait, segítették őket a portfólió elkészítésében 

és a minősítő vizsgára történő felkészülésben. A mentorok és a gyakornokok között hatékony 

szakmai együttműködés alakult ki. A gyakornokok sikeres minősítésére 2022 májusában került 

sor. 

 

5.5 Együttműködés az Intézményi Tanáccsal, Szülői Szervezettel 

 

A szülői munkaközösség a már megszokott segítőkészséggel végezte munkáját ebben a 

tanévben is. A szülőkkel rendszeres kapcsolattartásra törekedtünk, sor került 

esetmegbeszélésekre, szülői fogadóórákra. Sajnos jelenléti szülői értekezletekre csak néhány 
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osztály esetén nyílt lehetőség. A közösen szervezett rendezvények (Karácsonyi műsor, 

Szalagavató, Kossuth Bál, Ballagás) végre újra a megszokott módon kerültek megrendezésre.  

A szülők fontos feladata volt a módosított alapdokumentumok megvitatása és elfogadása 

augusztusban, valamint az iskolabüfé véleményezése. Megkapták az érettségivel kapcsolatos 

tájékoztatást, a szóbeli vizsgákon a részvétel lehetőségével nem kívántak élni. A jogszabályi 

kötelezettségének eleget téve az intézményvezető a szeptemberi SZMK ülésen tájékoztatta a 

szülőket a vezetőség terveiről, a tanévkezdésről, a jövőbeni feladatokról.  

Az Intézményi Tanács tagjai: Nagy Csabáné (elnök), Bekéné Németh Tímea (tantestület 

delegáltja), Vargáné Balogh Irén (Tiszafüred Önkormányzatának delegáltja). Az Intézményi 

Tanács tagjai SZMK ülésen meghívott vendégként részt vettek.  

A Karcagi Tankerületi Központ Tankerületi Tanácsa a tanév során csupán online ülésezett. A 

tanács munkájában tagként tevékenykedik az intézményvezető és a DÖK elnök, Szűcs Evelin 

is.  

6 Az intézmény külső kapcsolatai 

6.1 Együttműködés a településen működő társintézményekkel 

 

 

Kiemelt célunk a kialakított partnerkapcsolataink fenntartása és partnerkapcsolataink 

kiterjesztése. Az idei tanév is más volt az együttműködés szempontjából, hiszen a 

járványhelyzet még mindig nagymértékben átírta az eddig megszokott együttműködési 

formákat. 

Partnerkapcsolatunkat igyekszünk erősíteni a társadalmi környezettel, szülőkkel, pedagógiai 

szakszolgálat szakembereivel, tagintézményeinkkel, a városi könyvtárral, a művelődési házzal. 

Rendszeresen részt veszünk a városi rendezvényeken, szerepléseinkkel színesítjük azokat. A 

pandémiára tekintettel ebben a tannévben is csak korlátozottan került sor közös eseményre. Az 

iskola vezetőségének egy tagja minden városi rendezvényen képviselte intézményünket, 

koszorúzásokon elhelyeztük az emlékezés koszorúját. Október 23-án Bukta Erzsébet és Monoki 

Andrási Edit által betanított előadással színesítettük a városi megemlékezést, Június 4-én a 

Nemzeti Összetartozás Napján Dr. Demján Adalbert mondott ünnepi beszédet. Számos városi 

rendezvény levezetését vállalják diákjaink műsorvezetőként vagy közösségi szolgálat 

keretében közreműködnek városi programok megvalósításában, pl. Decathlon nap.  
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A Kovács Pál Művelődési Központ kiállításán Bodnárné Földi Zita festményeit is 

megtekintettük. A Városi Könyvtár és a Kiss Pál Múzeum programjain rendszeresen részt 

vesznek diákjaink és kollégáink. 

A tagintézményeink és az érdeklődő általános iskolások és szüleik számára beiskolázási 

tájékoztatót tartottunk. A beiskolázáshoz kapcsolódó nyílt hét programjait sikerült 

megvalósítani, munkaközösségünk több tagja is bemutatta a tanórán folyó munkát. A 

hagyományos ingyenes felvételi felkészítő foglalkozások nagy része jelenléti formában 

valósulhatott meg. Személyes találkozásra a Halloween és Palacsinta napi rendezvények is 

alkalmat nyújtottak a település általános iskoláiban dolgozó kollégákkal illetve diákokkal. A 

tanév során megvalósuló MTA Alumni és egyéb elődásokra is meghívott vendégek voltak 

tagintézményünk pedagógusai. 2021.10.15-én A KLG Kossuth Lajos Általános Iskolájának 

iskolai rendezvényén vettünk részt két rendvédelmis diákunkkal, Simon Sándorral (11.C) és 

Kalóz Imrével (9.C). A 4. Családi nap: a „Mesterségek napja” az iskola pályaorientációs 

tevékenységeinek körébe tartozik. A szervezők elsődleges célja az volt, hogy segítsék a diákok 

pályaválasztását, megkönnyítsék számukra az általános iskola-középiskola közötti átmenetet, 

illetve hogy tovább erősítsék, fejlesszék az iskola belső és külső partneri kapcsolatrendszerét. 

Ebbe a programba illeszkedett bele a gimnázium előadása a továbbtanulási lehetőségekről és 

itt láthattak bemutatót a rendvédelmi képzés erőnléti gyakorlatairól is. Ezt különösen a 

nyolcadikosok hallgatták és nézték érdeklődéssel, mivel hamarosan kezdődnek a nyílt órák, az 

ingyenes felvételi előkészítők intézményünkben. 

A Pedagógiai Szakszolgálattal is szoros és rendszeres az együttműködés. Szakmai segítséget 

nyújtottak tehetségazonosítás, SNI diákok felülvizsgálata során, illetve pszichológus igénylése 

esetén. 

A Városi Diáksportbizottság elnöke Virág Imre kollégánk, testnevelőink pedig a DSB tagjai. A 

várost érintő sportesemények szervezésében, lebonyolításában, díjazások megbeszélésében 

részt vesznek. Szabó Attila a City-Gas Kajak-Kenu Sportegyesület edzője is. 

A Benedek Gábor Városi Sportcsarnokkal szoros az együttműködés, hiszen helyszínül szolgál 

minden nagyobb létszámú sport-, illetve kulturális programunk számára. (Exatlon Sportnap, 

Szalagavató, Ballagás, Kossuth Bál) A testnevelés órák megtartásában is nagy segítséget jelent 

a sportcsarnok, illetve a műfüves pálya. 
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6.2  Közös szakmai feladatvállalás, együttműködés hazai intézményekkel 

 

Gimnáziumunk szerteágazó kapcsolatrendszerrel rendelkezik. Ennek legfontosabb elemei: a 

helyi önkormányzat, a külföldi testvériskolák, az Agria Universitas Egyesület, a DE, az Egri 

Katolikus Egyetem Anglisztika és Amerikanisztika Intézete, a BME, a Neumann János 

Egyetem, a Nemzeti Tudós Akadémia, a JNSZ Pedagógiai Szakszolgálat, a Debreceni 

Egyetem, MCC, Az EFOP 3.1.5. tanulói lemorzsolódással kapcsolatos pályázat során kiemelt 

feladat a partnerkapcsolatok fejlesztése, megújítása, kiterjesztése. Ezért az utóbbi években több 

együttműködési megállapodást is kötött az iskola más iskolákkal, egyházi intézményekkel. 

Rendszeres a Család-és Gyermekjóléti Szolgálat és a nevelési-oktatási intézményünk közötti 

kapcsolat, kommunikáció. Előadások, városi szintű egyeztetések, esetmegbeszélések révén 

havi rendszerességgel tartjuk a kapcsolatot. Az intézményvezető, tagintézmény-vezetők tartják 

a kapcsolatot a Család-és Gyermekjóléti Szolgálattal, a gyámokkal, folyamatosan figyelemmel 

kísérik az érintett tanulóink sorsát. Intézményünk szoros és jó kapcsolatot alakított ki a Magyar 

Vöröskereszt területi szervezetével. Gimnáziumunkban 3. alkalommal tartottunk véradást. 

LanguageCert Nyelvvizsgahely működése: 

Az English Language Skills Assessment Services KFT.-vel kötött együttműködési 

megállapodásban foglaltaknak megfelelően a Kossuth Lajos Gimnázium és Általános Iskola 

2017.12.12-től LanguageCert Vizsgahely, International ESOL-szóbeli és International ESOL –

írásbeli nyelvvizsgáztatásra jogosult. A vizsgahely a hatályos jogszabályok, illetve az 

Akkreditációs Kézikönnyvben foglalt feltételek szerint működik. A vizsgahely adatait az OH 

elektronikus adatbázisában rögzíti. A vizsgahely működtetéséért, a nyelvvizsgák szervezéséért 

és lebonyolításáért a Vizsgaszabályzatban foglaltak szerint a vizsgatitkár (intézményvezető) 

felelős.  

A 2021/22-es tanévben 8 angol nyelvtanár+1 fő teremfelügyelő közreműködésével, 5 

alkalommal szerveztünk közép- és felsőfokú nyelvvizsgát, összesen 46 fő vizsgázott: 

 2021. október: 3 fő 

 2021. december: 4 fő 

 2022. február: 14 fő 

 2022. március: 9 fő 

 2022. május 16 fő 
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2022.06.27-én a Karcagi Tankerületi Központ belső ellenőre vizsgálta a nyelvvizsgahely 

működését. 

ECDL Vizsgaközpont működése: 

Az előző tanévekben az online oktatás következtében az ECDL vizsgák lebonyolítása szünetelt. 

Idén nagyrészt a végzősök vizsgáinak pótlására fektettünk nagyobb hangsúlyt, de igyekeztünk 

a lehetőségekhez mérten az alsóbb évfolyamokon is továbbhaladni a modulok teljesítésében. 

Ebben az évben összesen 214 vizsgát bonyolítottunk le, melyből „külsős” 71 darab. Új 

vizsgázóként 28 főt regisztráltunk. 14 darab 4 modulos (Base), 27 darab 7 modulos (Standard) 

bizonyítványt vehettek át a diákok. A vizsgákra felkészítést és a vizsgáztatást szaktanáraink 

végzik: Tudeszéné Pallagi Erika, Rédai Attila, Tóth Judit 

 

 

6.3 Együttműködés civil szervezetekkel, alapítványokkal 

  

Agria Universitas Egyesülettel tehetséggondozás területén működünk együtt. A történelem és 

a társadalomismeret iránt érdeklődő diákjaink számára jelent lehetőséget, hogy a nemzetközi 

folyamatokról szerzett ismeretekkel, a kultúrák közötti eltérések és azonosságok megértésével, 

vitaképességük, kommunikációs készségük fejlesztésével alkalmassá váljanak aktív polgárrá 

válni. Elősegítjük ilyen irányú továbbtanulásukat. Az Agria Universitas Egyesület által 

szervezett országos versenyen minden évben megmérettetik tudásukat diákjaink és dobogós 

helyezéseket érnek el. 

 

Dr. Tokaji Ida Alapítványon keresztül,- amely alapító okiratában többek között a nyelvtanítás, 

a tehetséggondozás tárgyi és személyi feltételeinek javítását tűzte ki célul támogatjuk a 

tehetséggondozást, a tehetséges diákokat. 

 

A Korszerűsödő Gimnázium Alapítvány 2021-ben 334.442 ft összeget fordítottunk a könyvtári 

elavult bútorok pótlására, mely bútorokat a felújítást követően helyezzük majd el. 2022-ben az 

adó 1%-ból 375.210 Ft folyt be.  
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7 A pedagógiai munka feltételei 

7.1 Személyi feltételek alakulása 

A tanév során a KLG Kossuth Lajos Általános Iskolájának telephelyén, valamint a KLG 

Nagyiváni Általános Iskolájában és telephelyén jelentett megoldandó problémát a szakos 

ellátottság. A személyi feltételek biztosítása érdekében a www.kozigallas.hu oldalon 

folyamatosan hirdettük a betöltetlen álláshelyeket. Új kollégák alkalmazásával, megbízási 

szerződéssel, pedagógiai asszisztensek alkalmazásával, valamint áttanítással sikerült 

megoldani valamennyi feladatellátási helyen az órák ellátást. Az alkalmazottak személyét 

illetően több változás volt a nevelési év során. 3 feladatellátási helyen megbízási 

szerződésekkel, illetve valamennyi feladatellátási helyen túlmunkával tudtuk orvosolni a 

problémát. 

 

Az intézményünkben a fenntartó által jóváhagyott státuszok 2021.09.01-jén: 

 

 PEDAGÓGUS 

 

NOKS 

 

EGYÉB 

 

Kossuth Lajos Gimnázium 40,5 3 9 

KLG Kossuth Lajos Általános 

Iskolája                

Telephelye 

17,5 

 

0,5 

3 

 

0 

5 

 

1 

KLG Nagyiváni Általános 

Iskolája                

 

15,5 

2 

1 

0 

3 

1 

 

A tanévet 71 pedagógussal fejeztük be. (+4 fő felmentési idejét töltötte, 1 fő tanév során 

létesített jogviszonyt) 

 

Nyári szünetben, illetve tanév közben távozott:- 

    

 Nyári szünetben, illetve tanév közben érkezett: 

Kossuth Lajos Gimnázium: Szász Bettina Rebeka, Veres Enikő, Gacsal Lilla 

KLG Kossuth Lajos Általános Iskolája és Telephelye: Csesznok Gábor 

KLG Nagyiváni Általános Iskolája: Nagy Noémi, Papp Noémi   

 

Tartósan távol van:- 

 

Részmunkaidős:- 

   

Megbízási szerződések: 

http://www.kozigallas.hu/
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4 fő tanított az intézményben megbízási szerződéssel: 1 fő rendvédelem, 1 fő francia nyelv, 1 

fő tanító a KLG Nagyiváni Általános Iskolájában, 1 fő biológia tantárgyat a KLG Nagyiváni 

Általános Iskolájában. 

Áttanítottak az intézményen belül:  

 Puha István, testnevelés szakos (KLG Kossuth Lajos Általános Iskolájából a 

gimnáziumba Szarvas Fanni fizetés nélküli szabadsága időtartamára)  

 Borbélyné Gyurcsák Judit magyar nyelv és irodalom-történelem szakos (gimnáziumból 

Nagyiváni Általános Iskolájába)  

 Kájelné Matlák Erika magyar nyelv és irodalom szakos (gimnáziumból a KLG 

Nagyiváni Általános Iskolájába)  

 Ébner Gábor történelem szakos (KLG Nagyiváni Általános Iskolájából a gimnáziumba)  

 Kátai Andrea német nyelvtanár (gimnáziumból a KLG Kossuth Lajos Általános 

Iskolájába) 

 Jámbor Dóra angol nyelvtanár (gimnáziumból a KLG Kossuth Lajos Általános 

Iskolájába) 

 Csordás Valéria német nyelvtanár (gimnáziumból a KLG Kossuth Lajos Általános 

Iskolájába) 

 

Pedagógusok minősítésében és az országos pedagógiai-ellenőrzésben közreműködő 

pedagógusok névsora, szabadnapja: 

Név Szakterület Szabadnap 

Bodnár Gábor szaktanácsadó csütörtök 

Dékány László szakértő kedd 

Demján Mária szaktanácsadó csütörtök 

Dr. Demján Adalbert szaktanácsadó csütörtök 

Kájelné Matlák Erika szakértő kedd 

Pákné Vályi Angéla szakértő péntek 

Bercziné Bujdosó Hajnalka szakértő kedd 

 

Bukta Erzsébet és Dr. Pásztorné dr. Vass Anikó mesterpedagógusok mesterprogramot 

valósítanak meg. 

 

Személyi feltételek a gimnáziumban 

     Engedélyezett álláshelyek száma: 40,5 

         Pedagógus létszám: 39 fő, ebből 

 főállású pedagógusok létszáma: 39 fő  

 gyakornok: 3 fő (Szász Bettina Rebeka, Veres Enikő, Gacsal Lilla) 

 
                 Megbízási szerződéssel lát el feladatot: 
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 Dögei László: (6 óra) 

 Darmos Krisztina (9 óra) 

 
Nem pedagógus munkakörben foglalkoztatottak létszáma: 9 fő, 

 műszaki dolgozó: 2 fő 

 adminisztratív dolgozók száma: 1 fő 

 portás: 1 fő 

 kisegítő dolgozó: 5 fő 

Pedagógiai munkát közvetlenül segítők száma: 3 fő (1 iskolatitkár, 1fő rendszergazda, 

1 fő laboráns) 

Megváltozott munkaképességű foglalkoztatott: - 

Közfoglalkoztatott: 2 fő (2 fő kisegítő dolgozó) 
 

Új munkatársak: 

 Szász Bettina Rebeka matematika-fizika 

 Veres Enikő magyar nyelv és irodalom-történelem 

 Gacsal Lilla angol nyelv-földrajz 

 Molnár Péter laboráns  

Továbbképzésre jár a 2021/2022. tanévben (beiskolázási terv szerint): 

 

 Kissné Szedlacsek Gizella magyar nyelv és irodalom 

mesterképzés (EKKE) 

Intézményi önértékelést támogató munkacsoport tagjai: 
 

 Dr. Demján Adalbert (vezető) 

 Bukta Erzsébet 

                    Munkaközösség-vezetők: 

 Humán: Bukta Erzsébet 

 Reál: Szabóné Gyöngy Gyöngyi 

 Idegennyelvi: Hegedűsné Trázsi Mária 

 Testnevelés: Magyarné Ficzere Andrea 

 Osztályfőnöki: Tudeszéné Pallagi Erika 
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7.2 Tárgyi, infrastrukturális feltételek 

 

20 osztályteremmel, 5 szaktanteremmel, 2 nyelvi laborral, 3 tornaszobával, 1 könyvtárral 

rendelkezünk. A szaktantermek infrastrukturális ellátottsága megfelelő. A testnevelés órákat a 

tornateremben, 2 tornaszobában és a sportudvar kosárlabda-, kézi- és röplabda pályáin, az 5-8. 

évfolyamosoknak heti 2 óráját a sportcsarnokban, valamint a futball sportcsoport óráit a 

műfüves pályán tartottuk. Számos új sporteszközt szereztünk be a tanév során. 

A Karcagi Tankerületi Központ közreműködésével, a Klebelsberg Központ nyertes pályázata 

jóvoltából, az RRF-1.2.1-2021-2021-00001 Digitális oktatáshoz való egyenlő hozzáférés 

feltételeinek biztosítása a tanulók és a pedagógusok számára projekt keretében gimnáziumunk 

9. évfolyamos tanulói személyes használatra laptopot vehettek át ünnepélyes keretek között 

2022.03.26-án. Az ünnepélyes átadót megtisztelte jelenlétével Vargáné Balogh Irén 

alpolgármester asszony és Virág Tibor alpolgármester úr. Dr. Drénné Takács Krisztina 

intézményvezető-helyettes megnyitó beszédében összefoglalta a projekt célkitűzését: Az 

Európai Unió a 21. század kihívásaira felkészítő oktatásról szóló együttműködési programja az 

oktatás minőségének fejlesztését, az egész életen át tartó tanulást megalapozó 

kulcskompetenciák megszerzésének elősegítését, a hátrányos helyzetű tanulók kiemelt 

támogatását, a tanulási nehézségek korai felismerését és a személyre szabott pedagógiai 

megközelítések alkalmazását tűzte ki célul. A Klebelsberg Központ irányításával megvalósuló 

program során felmenő rendszerben négy év alatt minden 5-12. évfolyamra járó tanuló laptopot 

kap. A projekt keretében lehetőség nyílik további korszerű tantermi megjelenítő eszközök, -pl. 

interaktív táblák- beszerzésére is, amely a tanulói kreativitást, kognitív képességeket is 

hatékonyan fejleszti. A tanulók örömmel vették birtokukba a laptopokat Bodnár Gábor 

intézményvezető-helyettestől, valamint osztályfőnökeiktől szüleik, illetve gondviselőjük 

kíséretében. 

Az idei tanévben is sor került fejlesztésekre, a szakmai-dologi keretünkből elsősorban a 

munkaközösségek szakmai munkáját próbáltuk segíteni.  

 

Beszerzések, felújítások a 2021-2022. tanévben: 

A „Korszerűsödő Gimnázium” Alapítvány adó 1%-ából kapott 334.441 Ft felajánlásból 

vásárolt eszközök:  

 1 db közösségi lerakó asztal 43.200 Ft+11.664 Ft ÁFA 

 3 db közösségi leülő 220.140 Ft+59.438 Ft ÁFA 
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Tankerületi támogatással megvalósuló felújítás, beszerzés, karbantartás: 

 15 db belső nyílászáró és cseréje 3.175.000 Ft (nyári karbantartási összegből ősszel 

valósult meg) 

 lépcső felújítás anyagigénye 112.000 Ft 

 PVC szegélyléc, ragasztó: 59.570 Ft 

 9db szekrényajtó 72.675 Ft 

 1 db csiszológép 25.000 Ft 

 felújítás, karbantartás: kb. 300.000 Ft 

 könyvtár felújítása 3.391.748 Ft (1.891.748 Ft tankerület+1.500.000 Ft báli bevétel) 

 radiátor szelepek cseréje 298.308 Ft 

 lépcső anyagköltsége 112.000 Ft 

 nyári karbantartás 147.750 Ft 

 könyvtár felújítása: 3.391.748 (1.891748 Ft tankerületi támogatás+1.500.000 Ft báli 

bevétel) 

Szakmai Dologi Keret terhére munkaközösségek részére vásárolt eszközök: 

Az alábbi, munkaközösségek munkáját támogató eszközök kerültek beszerzésre: 

Testnevelés munkaközösség:522.228 Ft 

 Sporteszközök (1 db rack bodytraining, 1 db press bench,1 db 20kg bars, 10 db 

Mr.100 soft, 2db ballon futsal, 2 db bleu, 1 db cross-channel delivery): 386.828 Ft 

 Sporteszközök (6 db olimpiai öntöttvas súlytárcsa, 7 db röplabda: 135.400 Ft 

 

Reál munkaközösség:416.785 Ft 

 Mikroszkóp: 236.900 Ft 

 Táblai körző-körzőláb (6db körző+körzőláb, 6db szögmérő): 89.010 Ft 

 3 db gömbjuhar: 75.000 Ft 

 Honvédelmi alapismeretek könyvek: 15.875 Ft 

 

Humán munkaközösség:203.760 Ft 

 Molinó:71.120 Ft 

 Máz festékek: 27.830 Ft 

 Máz festékek: 8.800 Ft 
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 Agyag (15 kg): 10.010 Ft 

 Reflektoros hangfalállvány: 86.000 Ft 

 

Idegennyelvi munkaközösség:233.537 Ft 

 50 db fejhallgató: 199.500 Ft 

 3 db LanguageCert Practice Tests: 17.115 Ft 

 Halloween party:16.922 Ft 

Szakmai Dologi Keret terhére vásárolt eszközök (teljesség igénye nélkül): 

 molinó: 18.000 Ft 

 vendégkönyv: 7000 Ft 

 alapkőletételhez urna: 46.050 Ft 

 2 db zászló: 15.000 Ft 

 műfenyő: 52.890 Ft 

 dekoráció:15.000 Ft 

 virág kaspóba: 10.500 Ft 

 diáknap paintball: 50.000 Ft 

 tanári zsebkönyv:49.600 Ft 

 beiskolázási tájékoztató: 62.000 Ft 

 Kossuth jelvény és meghívó:32.000 Ft 

 Diáknapló:22.000 Ft 

 8 db párna raklapbútorhoz: 160.000 Ft 

 külső memória tárhely:19.500 Ft 

 10 db fejhallgató mikrofonnal: 32.000 Ft 

 Sportnapló: 80.000 Ft 

 KLG Bál meghívó: 52.000 Ft  

Szülői felajánlás: 

 Tajta István, 12. B osztályos diák szülei: 4 db köpeny, 300 db gumikesztyű, 10 db 

védőszemüveg kísérletek elvégzéséhez 

 Tóth Laura 8. A osztályos diák szülői: 100.00 Ft az 1. és a 2. emelten modern ülőkék 

megvalósításához 

Versenynevezés és utazási költség: 549.705 Ft 
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 Martfű Városi Sporttelepen Diákolimpia személyszállítás: 63.500 Ft 

 Debrecenben Főnix csarnokban kézilabda mérkőzés személyszállítás: 75.000 Ft 

 Kosárlabda verseny személyszállítás: 65.000 Ft         

 Országos Elsősegély ismereti verseny nevezési díja: 27.000 Ft 

 Gödöllő Országos Atlétikai verseny személyszállítás 33.431 Ft 

 Debrecen TÁG laboratóriumi gyakorlatra személyszállítás: 9.104 Ft  

 Matematika verseny személyszállítás:16.910 Ft 

 Shakespeare fesztivál személyszállítás: 75.000 Ft 

 Megyei Váltófutó verseny Szolnok személyszállítás:140.00 Ft 

 Zsinagógalátogatás Budapestre utazás: 18.000 Ft 

 Legyél Te is Pénzügyi Junior klasszis! Budapestre utazás: 15.000 FT        

 Szajolban elsősegélynyújtó versenyre utazás:11.760 Ft  

Vállalkozók felajánlása: 

 Eszenyi Imréné Dr. Tokaji Ida Alapítvány és a Korszerűsödő Gimnázium Alapítvány 

könyvelése 

 Ábrahám Tamás tantestületi értekezletek étkezés 

 Ferenczi Csaba kb. 60.000 Ft értékben sóder és cement 

 Demeter László programok anyagi támogatása 

 

 

7.3 Szervezeti feltételek 

 

A Karcagi Tankerület fejlesztési tervének 2.2.4.8 pontja taglalja a négy és nyolc évfolyamos 

gimnáziumot: „A Karcagi Tankerületi Központ egyetlen középfokú köznevelési intézménye a 

tiszafüredi Kossuth Lajos Gimnázium és Általános Iskola. A gimnáziumban az általános 

műveltséget megalapozó, valamint érettségi vizsgára és felsőfokú iskolai tanulmányok 

megkezdésére felkészítő nevelés-oktatás folyik. Fejlesztő célú képzési tartalmakkal, 

problémakezelési módokkal, hatékony tanítási-tanulási módszerekkel készíti fel tanulóit az 

élethosszig tartó tanulásra. „ 

 

Az igazgató tanácsot az intézményvezető, a 3 intézményvezető-helyettes, valamint a 4 

tagintézmény-vezető alkotja. Az intézményvezető felelős a fenntartó felé történő minden 
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adatszolgáltatásért, a dokumentumok eljuttatásáért és az információ megfelelő 

továbbjuttatásáért. A fenntartóval a gesztor intézmény köteles a kapcsolatot tartani, a 

tagintézmények csak a székhely intézményen keresztül intézhetnek mindent. A tagintézmény-

vezetőkkel a kapcsolattartás zökkenőmentes, az együttműködés maximálisan hatékony. A KLG 

Kossuth Lajos Általános Iskolájának és Telephelyének tagintézmény-vezetője Szeléné Varga 

Mariann.  A KLG Nagyiváni Általános Iskolájának és Telephelyének tagintézmény-vezetői 

feladatait Bajnok Matild látja el.  

 

A nyolc évfolyamos gimnázium első négy évfolyama ráépül az alsó tagozatos szakasz nevelő-

oktató munkájára. Ez a szakasz a készségek és képességek fejlesztésével olyan pedagógiai 

munkát igényel, amelyben a tanulók tudásának, képességeinek, egész személyiségének 

fejlődése, fejlesztése áll a középpontban, figyelembe véve, hogy az oktatás és nevelés színtere 

nemcsak az iskola, hanem a tanulók életének és tevékenységének számos más színtere, fóruma 

is. 

Nyolcosztályos általános iskolaként működik a KLG Kossuth Lajos Általános Iskolája, a KLG 

Tiszaszőlősi Általános Iskolája, valamint a KLG Nagyiváni Általános Iskolája.  A tanulók 

alacsony létszámára tekintettel Tiszaigaron, Tiszaderzsen, Tiszaörsön csak alsós tagozat 

működik és a tanulók összevont osztályokban tanulnak.  

 

A gimnáziumi tagozataink változatlan formában működnek. 

NYOLCOSZTÁLYOS GIMNÁZIUM (5-12. évfolyam) 

Az általános iskola 4. osztályát elvégző diákoknak kínálunk továbbtanulási lehetőséget. 

 • A fő hangsúlyt az egyetemi/főiskolai tanulmányokra előkészítő 

tevékenységre helyezzük. 

 • Emelt óraszámú képzés folyik magyar nyelv és irodalomból, 

matematikából és idegen nyelvből. 

 • A tanulóknak a 8. osztály elvégzése után lehetőségük van másik 

intézménybe, illetve az iskola gimnáziumi osztályába való átjelentkezésre is. 

 • Csoportbontásban oktatjuk a matematikát, a magyar nyelv és irodalom 

tantárgyat és az idegen nyelveket. 

 • Felkészülési lehetőséget biztosítunk középfokú nyelvvizsgára és 

ECDL-s vizsgákra. 

 • Diákjaink tudását kétévente (a 6. 8. és 10. évfolyamon) belső vizsgákon 

mérjük 
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NÉGYOSZTÁLYOS GIMNÁZIUM (9-12.évfolyam) 

  Emelt szintű (B) osztály 

 • A hangsúlyt az egyetemi/főiskolai tanulmányokra előkészítő tevékenységre 

helyezzük, de nem feledkezünk meg a munkavállalásra való felkészítésről sem. 

 • Magasabb óraszámban tanítjuk az idegen nyelveket (angol, német, francia), a 

történelmet és a matematikát. 

 • Lehetőség nyílik tehetséggondozásra és felzárkóztató pedagógiai munka 

végzésére is. 

 • A 11. és 12. évfolyam tanulói fakultáción vehetnek részt, elősegítve ezzel a 

sikeres érettségi, valamint felvételi vizsgát. 

 

Általános tantervű (C) osztály 

 • Emelt óraszámban tanítjuk az informatikát. 

 • A 11. osztályos diákok programozást is tanulhatnak. 

 • Felkészítjük a diákokat ECDL-s vizsgákra. 

 • Két idegen nyelvet (angol, német, francia) sajátíthatnak el a diákok. 

 • A 11. és 12. évfolyam tanulói fakultáción vehetnek részt, elősegítve ezzel a 

sikeres érettségi, valamint felvételi vizsgát. 

 

Általános tantervű (C) osztály, rendvédelmi képzés 

 Rendészeti pályára orientáló gimnáziumi képzés. 

 Speciális tantárgyakat-katonai ismeretek, belügyi rendészeti ismeretek, 

szakmai készségfejlesztés-külső szakemberek tanítják. 

A rendvédelmi képzés az általános tantervű gimnáziumi osztályunk részeként működik. A 

közismereti tantárgyak mellett számunkra kötelező szakmai tárgyak célja erősíteni a tanulók 

motivációját a belügyi rendészeti pályák iránt; felkészíteni a középszintű, szóbeli érettségi 

vizsgára; megalapozni a szakirányú továbbtanulást (rendészeti szakközépiskolák, Rendőrtiszti 

Főiskola); elősegíteni a későbbi munkába állást.  

A diákok általános ismereteket kapnak a rendészeti munkáról, annak különböző területeiről, 

sokszínűségéről, ezzel erősíti a korábban már kialakított motivációt. Megismerkednek a 

pályaalkalmasság feltételeivel, az egyes rendészeti szervek tagjaival szemben támasztott 

társadalmi, jogi, szakmai, etikai követelményekkel. A tananyag elsajátítása azoknak is 
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haszonnal jár, akik végül is nem kerülnek rendészeti pályára, hiszen a tartalmak 

megismerésével, az elsajátításhoz szükséges készségek, képességek fejlesztésével olyan 

állampolgárokká válnak, akik törvénytisztelő magatartásukkal, önkéntes jogkövetésükkel 

erősítik a társadalmi együttélést, közvetlenül is segíteni tudják a jogsértő tevékenységek 

megelőzését és az azokat üldöző szervek munkáját. 

 

A vezetői munka: 

  

Az intézményvezető, az oktatási-nevelési intézményvezető-helyettes, az általános 

intézményvezető-helyettes, valamint a szervezési intézményvezető-helyettes alkotja a 

vezetőséget. A vezetőség tagjainak együttműködése az elmúlt években megszokott módon 

gördülékeny, a feladatkörök jól meghatározottak. Célunk, hogy az intézményi anyagok a 

jogszabályoknak megfelelően, határidőre készüljenek el, pontos adatokat tartalmazzanak, és 

igényes formátumúak legyenek. A vezetők felkészültek a pedagógiai munka irányításának, 

ellenőrzésének feladataira.  

A 2018.12.13-án lezajlott Intézményi tanfelügyelet megállapítása a beszámolók és interjúk 

alapján: „Az intézmény vezetői rendelkeznek azokkal a kompetenciákkal, melyek alkalmassá 

teszik őket a pedagógiai munka irányítására, ellenőrzésére. Az intézmény vezetése személyesen 

és aktívan részt vesz a szervezeti és tanulási kultúra fejlesztésében. Az intézményvezető 

személyes példamutatásával, a működési feltételek biztosításával, pályázati lehetőségek 

kihasználásával, az intézményi eredmények kommunikálásával hozzájárul a pozitív intézményi 

arculat kialakításához és fenntartásához.” 

A vezetőség a 4 munkaközösség-vezetővel szorosan együttműködve hozza meg a tantestületet 

érintő döntéseket. Az információáramlást, a hatékonyabb demokratikusabb döntéshozatalt 

elősegítése érdekében a vezetői megbeszéléseket több alkalommal kibővítettük a 

munkaközösség-vezetőkkel. Az információáramlást elősegítve a munkaközösség-vezetők e-

mailen keresztül kapnak gyors tájékoztatást, például a versenykiírásokról. Intézményi 

tanfelügyelet megállapítása: „A munkaközösségek aktívan együttműködnek a többi 

munkaközösséggel és az iskolavezetéssel. A munkaközösségek bevonásával történik a 

pedagógiai folyamatok megvalósításának ellenőrzése, értékelése. Az éves munkaterv, az 

interjúk igazolják, hogy a munkaközösség-vezetők szakjaiknak megfelelően részt vesznek az 

ellenőrző, értékelő munkában.” 

 

A szakmai munkaközösségek együttműködésének területei a vezetéssel: 
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 Az intézményvezető ez alapján készíti el a végleges tantárgyfelosztást, s az esetleges, 

szükséges változtatásokat megbeszéli a munkaközösség-vezetővel.   

 A munkaközösségek pedagógus szükségletének megoldására álláshelyekre pályázati 

kiírást javasolnak.   

 A szakmai célokra rendelkezésre álló pénzeszközök felhasználásáról javaslatot tesz az 

intézményvezetőnek.   

 Javaslatot tesznek a pedagógusok továbbképzésben való részvételére. 

 Az intézményvezető 5 évre nevezi ki a munkaközösség-vezetőt. A munkaközösségek a 

munkaközösség-vezető személyére javaslatot tesznek. 

 Megtervezik és megvalósítják, majd értékelik az éves munkatervet. 

A változó törvényi szabályozás, az érettségi és felvételi rendszer változásainak követése, az 

informatikai felületek (KIR, ADAFOR, DARI, KIFIR, KÖZFELVIR) kezelése az 

iskolavezetés feladata. Mindezek mellett természetes módon „kötelező” feladat az iskola évközi 

oktató-nevelő munkájának irányítása és ellenőrzése.  

Az intézményvezetőre a rendkívüli helyzetben rendkívüli felelősség nehezedett. A megszokott 

szervezési és irányítási teendők mellett a digitális technikával támogatott távoktatási módszerek 

kialakításával és koordinálásával is meg kellett birkózni. Sajnos az idén is speciális feladatként 

jelentkezett a nevelőtestület digitális oktatásra történő átállásának támogatása, hogy 

valamennyi feladatellátási helyen az oktatás a lehető leghatékonyabban folytatódjon tovább. 

Komoly szervezési feladatot igényelt a Covid fertőzöttek jelentése, a fertőzött pedagógusok 

helyettesítésének megoldása, osztályok karanténba helyezése, tagintézmény alsó vagy felső 

tagozatának átállása digitális oktatásra a fertőzöttek magas számára tekintettel, valamint az 

oltások megszervezése. A fizikális teher mellett jelentős lelki terhet is jelentett a több hónapig 

tartó időszak.  

Iskolavezetés-nevelőtestület: 

A tanév során több nevelőtestületi értekezletet tartottunk: alakuló értekezlet, tanévnyitó 

értekezlet, félévi értekezlet, félévi osztályozó értekezlet, év végi osztályozó értekezlet, 

tanévzáró értekezlet, valamint hétfőnként 8. órában tartottunk nevelőtestületi megbeszéléseket 

vagy munkaközösség-vezetőkkel kibővített vezetői megbeszéléseket. Szükség esetén 

rendkívüli nevelőtestületi megbeszélést hívtunk össze, a kollégákat folyamatosan tájékoztattuk 

az e-krétán keresztül, személyes megbeszélések révén, illetve a munkaközösség-vezetőkön 

keresztül. A személyes kommunikációt kiegészítettek a messenger csoportok, az e-mailek és 

természetesen használtuk a Kréta felületen keresztüli tájékoztatást. 
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A tagintézményekben szintén rendszeresek voltak a nevelőtestületi megbeszélések. A tanév 

során a tagintézményekben tartott alakuló, tanévnyitó, osztályozó, félévi és tanévzáró 

értekezleteken az intézmény vezetőségének egy-egy tagja is lehetőség szerint jelen volt.  

 

7.4 A pedagógus továbbképzési terv megvalósulása  

 

Az alábbi táblázatban felsorolt kollégák képzése van folyamatban és folytatódott a 2021/22-es 

tanévben: 

 

 

A táblázatban alább felsorolt kollégák jelezték továbbtanulási szándékukat a 2021/22-es tanévben: 

Név Lakcím Végzettség 

Szakképzettség 

Munkakör Szakmai 

gyakorlat 

ideje/közal-

kalmazott 

Várható 

költség 

Tervezett 

továbbképz

és helye, 

szakiránya 

Dorcsákné 

Papp Márta 

5350 

Tiszafüred

Madách út 

50. 

felsőfokú 

idegenforgalmi 

szakmenedzser 

szálláshely 

szervező 

menedzselő 

szakirány (OKJ) 

kommunikáció 

szakos bölcsész 

piar szakirány  

pedagógus 2/2 év 9  félév 

államilag 

finanszí-

rozott 

EKE 

angol nyelv 

és kultúra 

tanára, 

média-

mozgókép és 

kommunikác

ió tanár 

Név Lakcím Végzettség 
Szakképzettség 

Munkakör Szakmai 
gyakorlat 
ideje/köz-
alkalmazot
t 

Várható 
költség 

Tervezett 
továbbképzés 
helye, 
szakiránya 

Bekéné 

Németh 

Tímea 

4032 

Debrecen 

Thomas 

Mann út 

33.4.e.18. 

történelem(E) -

angol nyelv és 

irodalom szakos 

tanár(F) 

pedagógus 20 /23 év 300.000 

Ft/félév 

(2 félév) 

DE 

angol nyelv és 

kultúra tanára 

MA, levelező 

Kissné 

Szedlacsek 

Gizella 

5350 

Tiszafüred 

Csillag út 

16. 

 

magyar nyelv és 

irodalom 

pedagógus 

 

5/12 év 2 félév 

államilag 

finanszí-

rozott 

400.000 

Ft/félév 

(2félév)  

EKE 

magyar nyelv és 

irodalom szak 

MA, levelező 

Szeléné 

Varga 

Mariann 

5361 

Tiszaigar 

Rákóczi út 

24./A 

tanító 

 

fejlesztő-

differenciáló 

szakpedagógus 

 

pedagógus 

tagintéz-

mény-vezető 

24/31 év 180.000 

Ft/félév 

(4 félév) 

EKE Pedagógiai 

Kar 

közoktatási 

vezető,  

pedagógus 

szakvizsga 
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Bekéné Németh Tímea nem kezdte meg tanulmányait. Kissné Szedlacsek Gizella nem igényelte 

a tankerületi támogatást, mivel államilag finanszírozott képzésre nyert felvételt. Illésné Oláh 

Anna továbbtanulását nem támogatta a tankerület. Kissné Szedlacsek Gizella sikeresen 

államvizsgázott, gratulálunk! 

 

Továbbképzések: 

Korunk tanárainak tevékenységi köre nem korlátozható csupán a követelményekben előírt 

szaktudás átadására. Egy mai pedagógus feladat-, kompetencia-, és attitűd listájának igen széles 

skálán szükséges mozognia ahhoz, hogy oktató-nevelő munkája sikeres, illetve hatékony 

legyen. Büszke vagyok rá, hogy intézményünk pedagógusai motiváltak arra, hogy 

folyamatosan fejlesszék magukat. Nem csupán a pályázatokhoz fűződő „kötelező” 

továbbképzéseken vesznek részt, hanem keresik a szakjukhoz fűződő fejlesztés, önfejlesztés 

lehetőségét. 

 

A tanév során a következő továbbképzéseken vettek részt gimnáziumunk pedagógusai: 

 

 Kréta 30 órás online 2021.11.15. Gacsal Lilla, Szász Bettina Rebeka, Veres Enikő 

 Robotika továbbképzés online Dr. Demján Adalbert, Tudeszéné Pallagi Erika, Szász 

Bettina Rebeka 

 „Testnevelés a pandémia után-Kihívások a XXI. században” Országos Módszertani 

Konferencia 2021.10.15-16. Szarvas Fanni, Szabó Attila, Virág Imre 

 Szótár és nyelvhasználat a digitális oktatásban online továbbképzés Dr. Pásztorné dr. 

Vass Anikó 2021.11.18. Hegedűsné Trázsi Mária 2021.11.17. Gacsal Lilla, Hajdu Éva 

Mónika 

 LanguageCert továbbképzés 2021. december 01. online Dr. Pásztorné dr. Vass Anikó, 

Monok Péter 

 Ökoiskola fenntarhatóság műhelymunka 2021. november 23.Szabó Anikó Ildikó 

 Élménytanulni EFOP 3.3.5 pályázat keretén belül 10 órás továbbképzés 2022 május 

 Fenntarthatósági témahét pedagógusképzése 2022.03.21 Szabó Anikó Ildikó 

 ECDL online továbbképzés 2022. február 27. 3 alkalommal Tudeszéné Pallagi Erika, 

Tóth Judit 

 LanguageCert Workshop: Creative Writing 2022. április 23. 

 Zoom Webinar: Learn to do more for inclusive education (Az inkluzív oktatás 

lehetőségei) 2022. május 4. K. Nagyné Pataki Noémi 

Illésné Oláh 

Anna 

5350  

Tiszafüred 

Belsőfok-

part út 

14./A 

tanító 

 

magyar nyelv és 

irodalom szakos 

tanár(E) 

pedagógus 13/16 év 125.000 

Ft / félév 

(4 félév) 

Debreceni 

Református 

Hittudományi 

Egyetem 

drámapedagó-

gus 
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 Megőrizve, megújítani- A földrajz érettségi vizsga új vonásai 2021.08.24 Dányi Zsolt 

 Az új tantervi-tartalmi szabályozók matematikából: NAT, kerettanterv, érettségi 

követelmények 2021.08.24 Dékány László, Szász Bettina Rebeka 

 A Digitális kultúra tantárgy a NAT-ban és az érettségin 2021.08.25 Rédai Attila, 

Tudeszéné Pallagi Erika 

 Az új NAT tartalmáról és szellemiségéről a kémia tantárgy példáján keresztül 

2021.08.25 Szabóné Gyöngy Gyöngyi 

 Beszélgetés a fizika tanításának jövőbeli útjairól a NAT, az érettségi követelmények és 

a tankönyvfejlesztés tükrében 2021.08.25 Szász Bettina Rebeka 

 "Szakmai műhely pályaorientációs felelősöknek" 2021.10.18 Tudeszéné Pallagi Erika 

 "A természettudomány műveltségi terület az országos kompetenciamérésben és a 

tudatos médiamagatartás kísérleti mérése a köznevelésben" szakmai előadás 2021.10.19 

Szász Bettina Rebeka 

 "A természettudomány műveltségi terület az országos kompetenciamérésben és a 

tudatos médiamagatartás kísérleti mérése a köznevelésben" szakmai előadás 2021.10.21 

Dékány László 

 NPK Szakmai konferencia – Matematika tagozat 2022.02.03 Dékány László, Szabóné 

Gyöngy Gyöngyi 

 Magyar Kémikusok Egyesülete által szervezett "Kémiatanárok szakmai fóruma” 

2022.03.04 Szabóné Gyöngy Gyöngyi 

 BBTE Magyar Kémia és Vegyészmérnöki Intézet által szervezett "Kémiatanár 

továbbképző 2022." – 7 előadás 2022.03.09., 2022.03.23., 2022.03.30., 2022.04.06., 

2022.04.26., 2022.05.04., 2022.05.11.Szabóné Gyöngy Gyöngyi 

 „Élmény tanulni!”-Pedagógus felkészítés 10 órás továbbképzés Szabó Anikó Ildikó 

2022.05.22. 

 Pedagógusok felkészítése a minősítésre – webinar: 2021. július 20., 10 órás Jámbor 

Dóra 

 OUP - For the Love of Teachig – webinar: 2021. augusztus 26., 270 perc Jámbor Dóra 

 OUP-For the of teaching-webinar:2021.08.26. Hajdu Éva Mónika 

 Kahoot! EDU Meetup to make learning awesome! – webinar: 2021. szeptember 22., 

180 perc Jámbor Dóra 

 OUP -Pronunciation – webinar: 2021. szeptember 29., 180 perc Jámbor Dóra 

 OUP -Literature and Extensive Reading – webinar: 2021. október 1., 180 perc Jámbor 

Dóra 

 OUP -How Languages Are Learned – webinar: 2021. október 4., 180 perc Jámbor Dóra 

 OUP -Learner Agency – webinar: 2021. október 6., 180 perc Jámbor Dóra 

 OUP -Diversity and Inclusion – webinar: 2021. október 8., 180 perc Jámbor Dóra 

 OUP -Get Talking with English File – webinar: 2021. október 14., 180 perc 

 Using Kahoot! in the World Languages Classroom: Maximizing Question Techniques 

with Audio Features – webinar: 2021. október 27., 180 perc Jámbor Dóra 

 13th IH Teachers Online Conference - 2021. október 29., 6 óra (360 perc) Jámbor Dóra 

 OUP - Read your way to Xmas – webinar: 2021. december 2., 150 perc Jámbor Dóra 



97 

 Innovatív Nyelvtanár konferencia 2022. január 15. Jámbor Dóra 

 ELTOC (English Language Teaching Online Conference) 2022. március 5., 240 perc 

Jámbor Dóra 

 2021.10.15 MKKSZ RAR oktatási hét 5 kredit Szabó Attila 

 2021.12.03 Kajak Kenu Regionális Akadémiák Országos Konferenciája Szabó 

Attila 

 2022.02.08 Regeneráció a versenyidőszakban Szabó Attila 

 2022.02.15    A nonverbális kommunikáció szerepe és jelentősége az edző-sportoló 

kapcsolatban Szabó Attila 

 2022.02.22 Erőfejlesztés a XXI. században Szabó Attila 

 2022.03.01 Gyermek-, ifjúság- és szakembervédelem a sportban Szabó Attila 

 2022.03.08 Újrakezdés Covid után Szabó Attila 

 2022.03.11 MKKSZ Online országos tavaszi szakmai konferencia Szabó Attila 

 2022.03.22 Állóképességfejlesztés a XXI. században Szabó Attila 

 2022.04.12 Az edzhetőség Szabó Attila 

 Budapesti Gépészeti SZC Magyar Hajózási Technikum Felnőttképzés Sportedző 

(kajak-kenusport)  OKJ. 2021.10.15 és 2022.04.15 között 360 óra Szabó Attila 

 az E/2020/000111 szám alatt nyilvántartott IWI Project Kft. felnőttképzést folytató 

intézményben az B/2020/000171 engedélyszámmal rendelkező képzési program 

alapján szervezett Személyi edző megnevezésű szakmai képzése 200 óra Szarvas Fanni 

 

Szaktanácsadói látogatások: 

Tantestületünk tagjainak szakmai munkáját, szakmai fejlődését szaktanácsadói látogatások 

igénylésével is segítettük. A választásnál prioritást élvezett a minősítés előtt álló kollégák 

szakmai megsegítése, segítségnyújtás, felkészítés a minősítő vizsgára. 

A tantárgygondozó szaktanácsadó abban segíti elsősorban az egyes pedagógust-közvetve 

azonban az intézményvezetőt és az egész intézményt is-, hogy folyamatos szakmai fejlődése 

által egyre jobban megfeleljen a jogszabályok által meghatározott pedagógus kompetenciákhoz 

kapcsolódóan kidolgozott pedagógiai szintleírásokban megfogalmazott szakmai elvárásoknak, 

amelyek a pedagógusok minősítésének, egyúttal az életpályán való előrehaladásuknak képezik 

a szakmai alapját. Megvalósult szaktanácsadói látogatások: 

 2021.09.09.  Mályiné Koór Cecília 

Támogatás az egyéni fejlesztési terv elkészítéséhez 

(Bukta Erzsébet, Csordás Valéria, K. Nagyné Pataki Noémi, Kátai Andrea, Kissné Szedlacsek 

Gizella, Kovács Péter, Tudeszéné Pallagi Erika, Borbélyné Gyurcsák Judit, Veres Enikő) 

 2021.10.01. Veres Dénes 

Tantárgygondozó szakmai látogatás, matematika (Szász Bettina Rebeka) 

 2021. 10.07. Borosné Szlávik Mária 
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Tantárgygondozói látogatás az 5. A osztályban Hogyan lesz a gyakornokból Pedagógus I.? 

(Gacsal Lilla) 

 2021.10.14. Majnárné Varga Tünde 

Tantárgygondozó szaktanácsadás (Veres Enikő) 

 2022. 03.03. Királyné Túri Andrea és Makai Péter Attila 

Online portfólió védésre felkészítés segítése (Jámbor Dóra) 

 2022.04.07. Mező István 

Az elsősegélynyújtás alapjai (Tantestület)  

 

7.5 Pedagógus életpálya-modell, minősítési rendszer 

 

 2022.01.01-től Ped II. kategóriába sorolták: Csordás Valéria, Tóth Judit, Fügéné 

Szádeczky Csilla 

 2022.01.01-től Mester kategóriába sorolták: Dr. Pásztorné dr. Vass Anikó, Demján 

Mária 

 2022-ben minősítési eljáráson vett részt: Veres Enikő, Gacsal Lilla, Szász Bettina 

Rebeka, Jámbor Dóra 

 

7.6 Pályázati tevékenység 

 

 A nemzeti identitás erősítését célzó programokról szóló 1042/2019. (II. 18.) Korm. 

határozat alapján elindított Lázár Ervin program 

 RRF-1.2.1-2021-2021-00001 Digitális oktatáshoz való egyenlő hozzáférés 

 EFOP-3.3.5-2019-2020-00010 Csodaszarvas iskolai program megvalósítása a Karcagi 

Tankerületi Központban 

 2019-1-IT02-KA229-062208-2 Create Your Own Business!-Készítsd el saját 

vállalkozásod! 

 2018-1-1IE01-KA229-038754-4 Read, count and play… Olvass, számolj és játssz…. 

 2020-1-IE01-KA229-065961 Think global, act local across Europe-Gondolkodj 

globálisan, cselekedj lokálisan Európában 

 2020-1-KIo1-KA229-066456 Be the solution to pollution-Légy Te a megoldás a 

környezetszennyezésre 
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 HAT-20-03-0272 Al-Duna és a Kazán szorosok-Hajós kaland a déli végeken-

Tanulmányi kirándulás 

 Lázár Ervin Program 

 EFOP-3.1.5-16-2016-00001 A tanulói lemorzsolódással veszélyeztetett intézmények 

támogatása (fenntartási időszak) 

 Külföldi Nyelvtanulási Program (Rengeteg energiát belefektetve kezdtünk hozzá újra a 

szervezői munkába, de sajnos a megvalósítást egy évvel elhalasztotta a Kormány.) 

 

 

8 A tantervi szabályzó dokumentumokban megfogalmazott elvárásoknak és a 

pedagógiai programban megfogalmazott céloknak megfelelés 

8.1 Koherencia a központi szabályzó dokumentumokkal 

 

Az alapdokumentumok módosításait, az intézmény Munkatervét, a munkaközösségek a 

Munkaterveiket, az Ökoiskola és EPAS Munkatervet, a központi felvételi vizsgát, valamint az 

érettségi vizsgát a következő jogszabályok alapján készítettük, illetve szerveztük: 

A Kossuth Lajos Gimnázium és Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata; 

 Pedagógia Programja és Helyi tanterve; az intézményben működő szervezetek 

működési dokumentumai; 

 21/2021. (VI.8.) EMMI rendelet a 2021/2022. tanév rendjéről; 

 a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény; 

 Kormány rendelete a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és 

alkalmazásáról szóló 110/2012. (VI. 4.) Korm. rendelet módosításáról. 

 a kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjéről szóló 51/2012. 

(XII.21.) EMMI rendelet; 

 a 2020-as NAT-hoz illeszkedő kerettanterv a 9-12.évfolyam számára; 

 az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról szóló 100/1997. (VI.13.) 

Korm. rendelet; 

 az érettségi vizsga részletes követelményeiről szóló 40/2002. (V.24.) OM rendelet; 

 a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények 

működéséről és a köznevelési intézmények névválasztásáról; 

 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről 

és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 

köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról; 
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 a pedagógus-továbbképzésről, a pedagógus-szakvizsgáról, valamint a 

továbbképzésben résztvevők juttatásairól és kedvezményeiről szóló 277/1997. 

(XII.22.) Korm.rendelet; 

 a 2012. évi I. törvény a Munka törvénykönyvéről; 

 Az emberi erőforrások minisztere 21/2015. (IV. 17.) EMMI rendelete a 

tankönyvvé, pedagógus-kézikönyvvé nyilvánítás, a tankönyvtámogatás, 

valamint az iskolai tankönyvellátás rendjéről szóló 17/2014. (III. 12.) EMMI 

rendelet módosításáról; 

 20/2021. (VI.8.) EMMI rendelete; 

 a nemzeti köznevelés tankönyvellátásáról szóló 2013. évi CCXXXII. törvény; 

 a Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének irányelve és a Sajátos 

nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának irányelve kiadásáról szóló 32/2012. 

(X.8.) EMMI rendelet. 

 

 

 

 

8.2 Az intézményi stratégiai és operatív dokumentumok összhangjának 

bemutatása, a dokumentumok átdolgozása  

 

Az átszervezéssel kapcsolatos módosításokat az alapdokumentumokban a nyár folyamán meg 

kellett tennünk. A tanév folyamán a következő pontokra kiterjedően történt meg a Pedagógia 

Program áttekintése és átdolgozása:  

 az intézményi célok esélyegyenlőségi és tanulói eredményességi szempontból történő 

felülvizsgálata, újra fogalmazása; 

 lemorzsolódás megelőzését szolgáló korai jelző és pedagógiai támogató rendszer 

működtetésére vonatkozó elvek, feladatok beépítése; 

 ILMT alapú fejlesztés elemei az IKCST dokumentumban foglaltak alapján; 

 Komplex Alapprogram felmenő rendszerben történő bevezetése; 

 esélyegyenlőséget támogató pályázati lehetőségek kihasználása (Útravaló 

Ösztöndíjprogram, Csodaszarvas Iskolai Közösségi Program); 

 beiskolázást követően a tanulók esélyegyenlőségi szempontból történő osztályba 

sorolásának elvei; 

 magasabb évfolyamokon az osztályba, csoportba sorolás elveit, szabályait kell 

megvizsgálni és átalakítani úgy, hogy ne következhessen be a párhuzamos osztályok, 
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tanulócsoportok közötti 25% pontot meghaladó aránykülönbség a HHH vagy SNI tanulók 

arányában. Ennek alapján kell megfogalmazni az intézményen belül a feladatellátási helyek, 

illetve intézményi szinten az egy évfolyamon lévő osztályok közötti esélyegyenlőségi 

szempontok érvényre juttatásának elvei, a felülvizsgálat és a szükséges korrekció módjai;  

 hátránykompenzációs feladatok beazonosítása és megvalósításának elvei, módjai; 

 szervezetfejlesztés; 

 közösségépítés; 

 szakmai, módszertani megújulás lehetséges elemei; 

 tanulószervezet kialakítására vonatkozó célok. 

Év elején megjelentettük az intézmény honlapján valamennyi tagintézményünk Különös 

közzétételi listáját. Az intézményünk eredményességéről, felkészültségéről, személyi 

feltételeihez (személyes adatokat nem sértve) kapcsolódó információkról a szülőket 

kötelességünk tájékoztatni. 

 A 35/2017.(XII.19.) EMMI rendelettel módosított 49/2016.(XII.28.) EMMI rendelet előírása 

alapján elkészített, a különleges jogrend bevezetésekor alkalmazandó Honvédelmi Intézkedési 

Tervet (HIT) a tanév során felülvizsgáltuk. 

 

8.3 Megfelelés a helyi tanulói sajátosságoknak (pedagógiai, tanulásszervezési 

módszerek, eljárások célirányos alkalmazása) 

Az 2019 nyarán átdolgozott Nyolcosztályos Tagozat Vizsgaszabályzat dokumentum szerint 

folytattuk le a belső vizsgáinkat a tanév végén.  A vizsgaszabályzat áttekintése, módosítása, 

pontosítása vált szükségessé, melyre augusztusban sor kerül.  

A csoportösszetételekből adódóan folyamatosan differenciálnunk kell. 

Tanév elején felmértük a felmentett tanulókat, a könnyített testnevelésben részesülőket, 

gyógytestnevelésre irányított tanulókat és ennek megfelelő terhelést, feladatot kapnak. 

Tanmeneteinkben szerepel a  mozgásszervi fogyatékos, a hallás- és látássérült tanulók, a 

beszédfogyatékosok, az autizmus, a  BTMN, és a ADHD-s gyermeknek testnevelése és sportja, 

milyen ismereteket igényelnek, milyen feladatokat nem végezhetnek, melyek fokozottan 

javasoltak.  
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8.4 Az éves munkaterv összhangja a stratégiai dokumentumokkal  

Éves munkatervünket a pedagógiai programunknak megfelelően tervezzük és végezzük. A 

munkaközösségek az éves munkatervüket természetesen a Pedagógiai Programunkban 

megfogalmazott stratégiai célok és a kiemelt célkitűzések figyelembe vételével, az intézményi 

munkatervre építve készítették el és valósították meg, alkalmazkodva a vírushelyzet által 

előidézett kihívásokhoz. Az új NAT-nak megfelelően készítettük el dokumentumainkat. 

8.5 Éves szintre lebontott feladatok teljesülése 

 

A 2021/22-es Munkatervben megjelölt feladatokat, programokat hiánytalanul sikerült 

megvalósítani. Néhány esetben szükségessé vált a dátum vagy a felelős/megvalósító személy 

módosítása.  

A jogszabályok által előírt és a tanév során felmerülő tanügyigazgatási feladatok határidőre és 

hiánytalanul megtörténtek. A címekhez kapcsolódó feladatok, programelemek megvalósítását 

az egyes beszámolók tartalmazzák. 

 

8.6 A tanév kiemelt pedagógiai feladatainak megvalósulása 

 

 

Kiemelt célkitűzéseink megvalósulása: 

- A gimnáziumi profilunk erősítése, az iskola alapdokumentumainak (Pedagógiai 

Program, SZMSZ, Házirend) szükséges módosítása megtörtént. 

- Az előző tanévek példája és eredményessége nyomán, 9-12. évfolyamon 

célnyelvből a minimum középfokú nyelvvizsga letételének szorgalmazása, a 

szükséges felkészítés biztosításával sikeresnek mondható a nyelvvizsgák számát 

tekintve. 

- LanguageCert nyelvvizsgahely működtetése, nyelvvizsgáztatás zökkenőmentes és 

folyamatos volt. 

- ECDL vizsgáztatás folyamatos volt. 

- Az Akkreditált kiváló Tehetségpont, az Ökoiskola, EPAS cím által támasztott 

követelmények teljesítése az adott munkaterveknek megfelelően megtörtént. Az 

Akkreditált kiváló Tehetségpont cím megújítása, az OH Bázisintézménye cím 

elnyerése még várat magára. Az akkreditációt elhalasztották tavaszra, majd 2022 
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őszére. Az OH Bázisintézmény pályázat benyújtására már csak háromévente 

nyílik lehetőség. (2023) 

- Pedagógusminősítési eljárások lebonyolítását, pedagógusok felkészülését 

segítette a vezetőség és mentor kollégák.  

- Beiskolázási mutatóink fenntartása, illetve javítása a legnehezebb feladat.  

- A rendvédelmi képzés sikeres működtetése óraadó kolléga alkalmazásával volt 

megoldott. 

 

Kiemelt feladataink megvalósulása: 
 

- A jogszabályi változások nyomon követése, alkalmazása. Az állandóan változó jogi 

környezet szükségessé teszi annak folyamatos nyomon követését, ami a vezetőség 

kiemelt feladata. Szintén a vezetőség feladata, hogy a megismerést követően 

tájékoztassa arról a tantestületet, vagy akár az egész alkalmazotti közösséget, és 

gondoskodjon arról, hogy a változásokat végre is hajtsák az érintettek. 

- Alapdokumentumaink átdolgozása vált szükségessé többek között az 

intézményátszervezés miatt. 

- A 70 éves múlt arra kötelez minket, hogy büszkék legyünk iskolatörténetünkre, és 

méltó módon emlékezzünk meg a fontosabb eseményekről, kiemelkedő 

tanárszemélyiségeinkről. Két év kihagyás után újra meg megszervezhettünk olyan 

hagyományosnak mondható különféle programokat, eseményeket, melyek a 

hagyományok ápolását hivatottak biztosítani. Névadónkra emlékezve, a 

tagintézményeinkkel együtt háromnapos rendezvénysorozatot szerveztünk Kossuth - 

napok címmel márciusban. Megrendeztük a Kossuth-napok záró eseményeként a 

Kossuth Bált. Nagyszabású Európa-napot tartottunk, valamint a tanévet jubileumi 

tanévnyitóval indítottuk. A KLG-s közösség számára kiemelten fontos Szalagavatón és 

Ballagáson újra gyönyörködhettünk maturandusainkban és felhőtlen szórakozást 

nyújtott a Diáknap. 

- 2018-ban elnyertük az Akkreditált Kiváló Tehetségpont címet, köszönhetően 

annak, hogy nagy hangsúlyt fektetünk a tehetséges gyerekek beazonosítására, 

tehetségük gondozására. Ötödik alkalommal tartottunk Tehetségnapot, melyen 

különféle tehetségterületbe kóstolhatnak bele diákjaink a „tehetségkuckók” révén. 

- A sikeres továbbtanulás biztosítása, illetve a tehetséggondozás elősegítése 

érdekében nagy hangsúlyt fektettünk az elmúlt években felsőoktatási 
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partnerkapcsolatok kiépítésére (EKKE, BME, Mathias Corvinus Collegium, DE, 

Nemzeti Közszolgálati Egyetem). A hatékony együttműködést az idén is ápoltuk.  

- A felsőoktatási intézményekbe történő továbbtanuláshoz megfelelő információhoz 

jussanak diákjaink az előző évekhez hasonlóan Pályaorientációs napot tartottunk, mely 

eseményen partnerintézményeink és több más egyetem is vendégünk volt. 

- Felkészülés az országos mérésre. Ez azért is fontos az intézmény számára, mert a 

munkánk hatékonyságát a mérési és érettségi vizsgák eredményei alapján ítéli meg a 

fenntartó és a szülő egyaránt. Fontos feladatunknak kell tekinteni a felkészítő munkát, 

részben a korábbi feladatsorokkal történő gyakoroltatást, részben pedig olyan 

dolgozatok megíratását, amelyek hasonló kompetenciákat igényelnek. Eddig az 

országos mérések a szövegértési képességet, a matematikai eszköztudást, valamint az 

idegen-, illetve célnyelven nyújtott tanulói teljesítményt vizsgálták – és mindezt 

papíralapú mérőeszközökkel. 2021/2022-es tanévben a pedagógiai mérési rendszer 

kiegészült a természettudomány kompetenciaterülettel, és a méréseket a tanulóknak 

online felületen kellett teljesíteniük. Az online mérés korántsem volt zökkenőmentes, 

az online felület nem működött tökéletesen, óriási szervező munkát igényelt és több 

tanítási nap rovására ment. 

- Érettségi és egyéb vizsgák előkészítése, lebonyolítása. Egy gimnázium életében az 

egyik legfontosabb feladat az érettségi vizsgákra történő felkészítés, a végzősök évében 

pedig a vizsgák előkészítése és lebonyolítása. Mindez nem kis feladat, hiszen az 

előkészítés januártól az érettségi bizonyítványok, tanúsítványok, törzslapkivonatok 

átadásáig tart, de maga a lebonyolítás is közel két hónapos munka az alsóbb 

évfolyamosok tanítása mellett. Két év rendkívüli érettségi vizsgaidőszaka után az idén 

már nem csonka vizsgákra került sor. 

- Beiskolázás biztosítása. Az iskola eredményességét, jövőjét döntően meghatározó 

fontosságú ez a hónapokon át tartó tevékenység. Gyakorlatilag szeptembertől június 

végéig folyamatosan foglalkoznunk kell tanulói utánpótlásunk biztosításával. 

Középiskolai beiskolázási tájékoztatót készítettünk október közepéig, megjelölve benne 

a felvétel feltételét. Felvételi tájékoztatónkat megjelentettük a megyei Iránytű 

magazinban. Novemberben nyílt napokat és tájékoztató szülői értekezleteket tartunk. 

Beiskolázási filmet készítünk. Ingyenes felvételi felkészítőt szervezünk a 

nyolcadikosok számára (magyar nyelv és irodalom, matematika, angol és német nyelv). 
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- A jogszabályi előírásoknak megfelelően folytattuk az intézményi önértékelési 

programot. Az intézményi önértékelést támogató csoport tájékoztatta a feladatokról a 

tantestületet, összeállította éves munkatervét.   

- Az intézményvezetés fontos feladata volt a kollégák segítése a minősítésre történő 

felkészülésben, a portfólió elemzése és a minősítő eljárásban történő részvétel. A 

gyakornokok éves munkáját és a minősítésre felkészülését az intézményvezető által 

kijelölt mentorok segítették. 

-       Részt vettünk az Útravaló pályázatban. Pedagógusaink mentorálási tevékenységet 

láttak el diákjainknál. „Út az érettségihez 2021” alprogram 2021/2022-es tanévben 16 

nyertes diákot segített 7 mentor kolléga.  

- Tanulmányi és sportversenyeken indítottuk tanítványainkat szép eredményekkel 

(melléklet). 

- Vállaltuk ebben a tanévben is a Bolyai csapatversenyek megszervezését 

megyénkben és a régióban. (Magyar nyelvi, Matematika, Természettudomány) 

- A járványhelyzetre tekintettel a meglévő „nemzetközi kapcsolataink” -Chotebor, 

Plonsk, Durham-még nem éledtek újjá. 

- Folyamatban lévő Erasmus + pályázatok tanévi feladatainak lebonyolítása 

sikeresen megtörtént. A COVID helyzet miatt elhalasztott utazásokra is sor kerülhetett. 

- Határtalanul pályázatot valósított meg a 11. évfolyam. 

- Az iskola honlapját folyamatosan frissítettük. 

- Folyamatos tájékoztatást nyújtottunk az intézmény munkájáról, eredményeiről, az 

iskola jó hírének erősítése céljából. (A sajtómegjelenések: Tiszafüredi Hírmondó, 

alföldhír.hu)   

- Egységes írásbeli felvételi vizsgát szerveztünk azoknak a nyolcadik 

osztályosoknak, akik az emelt szintű osztályunkba, illetve a rendvédelmi képzésre 

jelentkeztek. 

- Próbaérettségi vizsgákat szerveztünk több tantárgyból. 

- Egységes év végi felmérőt írattunk matematikából évfolyamonként. 

- A 10. évfolyam tanulói számára idegennyelvi és irodalom vizsgát szerveztünk. 

- Megszerveztük a tanulók fizikai állapotának és edzettségének vizsgálatát a NETFIT 

mérést 

- Elkészítettük és végrehajtottuk az EPAS és az Ökoiskola Munkatervet. 

- Kapcsolódtunk a tematikus hetekhez. 
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- Erdei iskolát, osztálykirándulásokat, színházlátogatásokat, szerveztünk – igény és 

lehetőség szerint – diákjainknak.(szülői beleegyező nyilatkozattal önköltséges, illetve 

külső forrásból vagy pályázati pénzből) 

- Gólyatábort szerveztünk a bejövő ötödikes és kilencedikes tanulóknak. 

 

     

ZÁRSZÓ 

 

A COVID árnyékában zajló tanév változatlanul bővelkedett megoldandó problémákban és 

feladatokban, azonban ezt felülírta, hogy a közösségi élet újra felpezsdülhetett, pótolhattunk 

olyan kirándulásokat, iskolai és osztály programokat, amire már mindenkinek mentálisan nagy 

szüksége volt. A Munkatervben szereplő hagyományos tanórán és tanórán kívüli, iskolai és 

iskolán kívüli programjainkat újra jelenléti formában tarthattuk. 

Az általános és kiemelt célkitűzéseinket, valamint a kiemelt feladatainkat szinte maradéktalanul 

sikerült megvalósítanunk. A gesztor intézményben, valamint a tagintézményekben a tervezett 

programokat sikeresen megvalósítottuk. A pályázati tevékenységünk is sikeresnek mondható. 

Az új tanév előkészítése és a tanév lezárása (statisztikák, munkaterv készítése, javító-osztályozó 

és különbözeti vizsgák megszervezése, stb.) a felújítási munkálatok, valamint a pályázatok 

koordinálása még rengeteg munkát ró az iskolavezetésre a nyár folyamán.  

 

 

Köszönöm intézményünk valamennyi dolgozójának az éves munkáját, a nyárra mindenkinek 

kellemes pihenést és feltöltődést kívánok.  
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LEGITIMÁCIÓS ZÁRADÉK 

 

 Az intézményvezetői beszámolót az intézmény vezetőjének előterjesztése alapján a 

nevelőtestület hagyja jóvá. 

 Az intézményvezetői beszámolót az intézmény fenntartója hagyja jóvá. 

 Az intézményvezetői beszámoló tájékoztatás céljából megküldésre kerül az Intézményi 

Tanács részére. 

 Az intézményvezetői beszámolót a Diákönkormányzat képviselője megismerte. 

 Az intézményvezetői beszámolót az intézményünk alkalmazotti közössége megismerte. 

A gesztor intézmény és valamennyi tagintézmény nevelőtestületének jelenlévő tagja 

tartózkodás nélkül elfogadta az intézményvezetői beszámolót. A tanévzáró értekezletek 

jegyzőkönyvei és jelenléti ívei a             iktatószámon szerepelnek. 

 

Melléklet:  

 2021/22-es tanév EPAS beszámoló 

 2021/22-es tanévben megvalósult programok összefoglalója 

 2021/22-es tanév Ökoiskola beszámoló 

 

Tiszafüred, 2022.07. 

                                                                                       Dr. Pásztorné dr. Vass Anikó 

                                                                                                     intézményvezető
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BESZÁMOLÓ AZ EURÓPAI PARLAMENT NAGYKÖVET ISKOLÁJA PROGRAM KERETÉBEN VÉGZETT MUNKÁRÓL 

2021-2022-ES TANÉV 

 

Az iskola neve, település: Kossuth Lajos Gimnázium és Általános Iskola 

Az iskola tanulólétszáma: 714 fő (gimnázium: 396 fő) 

A Senior Nagykövet/Nagykövetek neve: Dr. Pásztorné dr. Vass Anikó 

1. Junior Nagykövetek a tanévben 
NÉV, ÉVFOLYAM PROGRAMOK, MELYEKBEN RÉSZT VETT 

Fodor Zsombor 9.B 
2021/22-es munkaterv elkészítése, faliújság aktualizálása, Junior nagykövetek 

bemutatkozása, Európai Diáksport Napja, EU nap, versenyek 

Hajdu Anna 10.B 
2021/22-es munkaterv elkészítése, faliújság aktualizálása, Junior nagykövetek 

bemutatkozása, Európai Diáksport Napja, EU nap, versenyek 

Moldován Dóra 11.A 
2021/22-es munkaterv elkészítése, faliújság aktualizálása, Junior nagykövetek 

bemutatkozása, Európai Diáksport Napja, EU nap, versenyek 

Tajta István 12.B 
2021/22-es munkaterv elkészítése, faliújság aktualizálása, Junior nagykövetek 

bemutatkozása, Európai Diáksport Napja, EU nap, versenyek 

2. Az éves Munkatervből megvalósult egyes programelemek bemutatása 

IDŐPONT A TEVÉKENYSÉG MEGNEVEZÉSE 

A 

RÉSZTVEVŐK 

SZÁMA 

A PROGRAM LEÍRÁSA 

2021.09.24. 

Európai Diáksport Napja kb. 400 fő Az Európai Diáksport Napján arra ösztönöztük gimnáziumunk diákjait, hogy a felajánlott 

sportolási lehetőségeket kiaknázva, a másfél évig tartó, mozgásszegény időszakot 

követően újra megtapasztalhassák a közösségi sportolás örömét. A három tanórát 

követően Magyarné Ficzere Andrea és Szarvas Fanni testnevelők vezényletével kb. 150 

diák és pedagógus zumbázott a két épület közötti iskolaudvaron. A zenés-táncos 

mozgással egyidőben a salakpályán, 6 csapat, összesen 50 diák részvételével elindult a 

salakfoci bajnokság. A bajnokság szervezője és lebonyolítója Dányi Zsolt testnevelő volt. 

A lelátón a „kevésbé sportos” diáktársak buzdították a focistákat. A testnevelés 

munkaközösség, a Junior (Fodor Zsombor, Hajdu Anna és Moldován Dóra) és Senior 

Nagykövet (dr. Pásztorné dr. Vass Anikó) szervezésében biciklitúrára indult kb. 150 diák 

és pedagógus. A program megvalósításában segítségünkre volt a Tiszafüredi Kistérség 

Ifjúsági Egyesület elnöke, Szabó Attila testnevelő is, aki „Szabadidős programok 

Tiszafüreden” CLLD Tiszafüred TOP-7.1.1-16-2017-00091 kódszámú pályázatnak 

köszönhetően bicikliket biztosított a sportolni vágyó diákok számára, majd a programban 

résztvevő több száz résztvevőt egy állófogadással is megvendégelte. A 6.A egy játékos 

sportolási formát választott a mai napra, számháborúztak. 
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2021.10.09. 

Találkozás dr. Varga Judit igazságügyi 

miniszterrel 

5 fő A junior nagykövetek az igazságügyi minisztérium standjában képviselték 

gimnáziumunkat a Belvárosi Ősz elnevezésű rendezvényen. Az Igazságügyi Minisztérium 

sátrában, megismerkedhettek a Konferencia Európa jövőjéről elnevezésű program 

képviselőivel. beszélgettek az Európai Unióval kapcsolatban, valamint a gimnáziumi 

rendezvényeinkről, melyek kapcsolódnak az unióhoz. A junior nagykövetek 

fogalmazhattak meg kérdéseket 10 témakörben, melyek azt a célt szolgálták, hogy 

együttesen, ötleteikkel alakítsák Európa jövőjét. A témák érintették az egészségügyet, a 

migrációt, a demokráciát, az oktatást, a gazdaság alakulását, a környezetvédelmet, a 

digitális átállást, valamint az állampolgári jogokat, biztonságot és értékeket. Személyesen 

találkozhattak dr. Varga Judit igazságügyi miniszterrel, és bemutathatták a gimnázium 

Európai Parlament Nagykövet Iskolája programját.  

2021.11.02. 

Európai Mézes Reggeli Program kb 350 fő Diákok a tanórák közötti szünetekben mézes kenyeret fogyaszthattak Kereki Beatrix szülő 

és Dányi Zsolt pedagógus felajánlásának köszönhetően. 13.30-tól a nagyelőadóban Dányi 

Zsolt előadásán vehettek részt az érdeklődő diákok és pedagógusok. Az előadás témája:  

méhek biológiája, szaporodása és a méhek élete. 

2021.10.04-

09. 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Világ Legnagyobb Tanórája 

 

 

 

 

 

 

 

 

kb 150 diák 

Az idei témák a minőségi oktatás és fellépés a klímaváltozás ellen voltak. Több 

osztályunk, csoportunk is megismerkedett ezekkel a témákkal. A programsorozat 

nyitórendezvényeként Áder János köztársasági elnök rendhagyó órát tartott, amely online 

közvetítéssel 2021. október 4-én az egész országban elérhető volt. A hét során az 

érdeklődők felvételről is megtekinthették az órát. Hegedűsné Trázsi Mária irányításával a 

12. B osztály is csatlatokozott az élő közvetítéshez. Az osztály a korábbi években még 

nem vett részt a projektben, ezért előtte egy ismertető videó segítségével megismerkedtek 

a 17 globális céllal, beszélgettek az aktuális témáról. Kátai Andrea a 9. C osztállyal, 

valamint Csordás Valéria a 11. B osztállyal felvételről követték Áder János rendhagyó 

óráját, majd megismerkedtek a fiatal klímaaktivisták nézeteivel, eredményeivel. Dr. 

Pásztorné dr. Vass Anikó a 8. AB angol nyelvi csoportjával több hete a COP26 nemzetközi 

klímakonferenciára készül, így a Világ Legnagyobb tanórája program keretében 

megvalósított két tanóra szervesen illeszkedett és folytatása volt az eddig elvégzett 

munkájuknak. Az 1. órát a Become a Climate Changemaker! óraterv alapján a 

klímaváltozás okairól, hatásáról és a megoldási módokról történő beszélgetéssel 

indították, majd 3 aktivista angol nyelvű videó üzenetét tekintették meg. A student note-

taking template kitöltése alkalmat nyújtott arra, hogy a diákok saját szavaikkal is kifejtsék 

véleményüket a klímavédelemmel kapcsolatban. A 2. órán klímaaktivistákról olvastak a 

világ minden tájáról, akik arról beszéltek, hogy miért fontos a klímaoktatás, mit 

tanulhatunk a klímavédelemről és mit tehetünk egyénileg a klímavédelem érdekében. 

Mindenki lehet Climate Changemaker, tehet a klíma krízis megoldása érdekében, így az 

órát egy kvíz kitöltésével fejezték be a diákok, melynek eredményéből megtudhatták, hogy 

milyen típusú klmívédők (Mobiliser, Innovator, Champion, Story-teller.) K. Nagyné 

Pataki Noémi szintén 8. AB angol csoportja a Fellépés az éghajlatváltozás ellenglobális 
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céllal ismerkedett meg angol nyelvű videók és beszámolók segítségével. Végül a tanulók 

angol nyelvű kvízt töltöttek ki, melyből kiderült, hogy hogyan léphetnek fel és mit 

tehetnek a klímaváltozás elleni védekezésben. A 11. A osztály 11 diákja Dékányné Szabó 

Enikő irányításával szintén angol nyelven valósította me a Világ Legnagyobb Tanóráját. 

Mivel számukra ez volt az első alkalom, hogy bekapcsolódtak a programba, a 17 Globális 

Cél megismerése volt az első feladat. A rövid bevezető videó megtekintése után az 

„esküvői torta – modell” alapján csoportosították a célokat, ezzel is jobban megértve az 

ENSZ által megjelölt alapvető célkitűzéseket. A következő feladatban a biodiverzitás 

csökkenésének problémája került sorra. Sir David Attenborough vitaindító idézetéből 

kiindulva beszélték meg a diákok, hogy a fajok sokszínűségének csökkenése milyen 

további problémákat idéz elő. Végül a „Legyél te is klímavédő” akcióhoz csatlakozva 

ötleteket fogalmaztak meg az ökológiai krízis megoldására, és javaslatokat tettek, hogy 

mely személyek vagy intézmények számára kellene elküldeni a klímavédelmi üzeneteket. 

Hajdu Éva Mónika a 11. B osztály angolos csoportjával a „Become a climate change 

maker”című aktuális téma feldolgozása után egy angol nyelvű üzenetet fogalmazott meg 

a klímavédelem oktatásának fontosságával illetve tantárgyi integráció lehetőségével 

kapcsolatban, melyet fel is töltöttek a Világ Legnagyobb Tanórájának portáljára. 

2021.10.09-

24. 

 

 

Code Week 

 

 

 

kb 100 diák 

Az Európából érkező Code Week project célja, hogy a két héten át a lehető legtöbb diák 

ismerkedjen meg a programozás alapjaival, vagy éppen tanuljon programozni magasabb 

szinteken. Tudeszéné Pallagi Erika és Rédai Attila informatika tanárok irányításával az 

idén a gimnázium ökoiskola státuszához szervesen kapcsolódó mobilapplikációt 

készítettek, mely segítségével játékos formában lehet kitalálni a különböző 

gyógynövényeket. Szakkörökön a Scratch és a Python fejlesztői környezetének 

segítségével igyekeztünk a programozást népszerűsíteni a diákok körében. 

2021.10.14. 

 

ECO2 Smart School Program 

26 diák+2 

pedagógus 

A 8. évfolyam 2 angolos csoportja részt vett az ECO2 Intelligens Iskolák 

Klímakonferenciáján dr. Pásztorné dr. Vass Anikó és K. Nagyné Pataki Noémi  tanárnők 

vezetésével. A klímakonferencián Franciaország, Németország, Görögország, 

Olaszország, Spanyolország, valamint Ausztrália, tanzánia és az USA iskolái vettek részt. 

A klímakonferencia országok közötti tapasztalatcserét jelentett az éghajváltozás elleni 

küzdelemet érintően. 

2021.11. 

 

 

 

 

 

Európai Hulladékcsökkentési Hét 

 November utolsó hete az Európai Hulladékcsökkentési Hét. Ezen időszak során 
igyekszünk a szokásosnál is nagyobb mértékben felhívni a diákok figyelmét a 
fenntartható fogyasztás, a hulladékcsökkentés, hasznosítás és újrahasznosítás 
jelentőségére. dén online kérdőívet készítettünk, melyet az iskola tanulói és pedagógusai 
töltöttek ki. Az űrlapon szerepelt az iskolai étel- és italfogyasztás csomagolására, a 
vásárláskor használt tasakok- táskák újra felhasználhatóságára, a szelektív 
hulladékgyűjtésre illetve a szemétszedő akciókra vonatkozó kérdés is. y figyelemfelhívó 
film segítségével mélyebben átérezhették a diákok a szennyezett víz és levegő 
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egészségünkre, illetve a klímára gyakorolt hatását, mely ellen, ha kis mértékben is, de 
minden egyén tehet. Bodnárné Földi Zita, Dr. Ceglédi Erzsébet, Szabó Anikó Ildikó, 
Szabóné Gyöngy Gyöngyi és Veres Enikő tanárnők közreműködésével dolgozták fel a 
témát. Egy tartalmas előadás keretében ismerkedhettünk meg a helyi hulladékgyűjtési és 
újrahasznosítási lehetőségeket, eredményeket. Vendel Zsolt, az NHSZ Tisza Nonprofit Kft. 
ügyvezetője mesélt az elmúlt években Tiszafüred és környékének szelektív 
hulladékgyűjtésben elért pozitív változásairól. Kolléganője, Nagy Izabella pedig 
újrahasznosított PET palackokból, befőttes üvegekből, tojástartókból stb. készült 
játékokat és használati eszközöket mutatott be az érdeklődő diákoknak. Az előadás végén 
Dékány Lili, K. Nagy Noémi és Nagy Tímea 10. A osztályos tanulók foglalták össze a 
kitöltött kérdőívek tapasztalatait. E szerint gimnáziumunk tanulóinak, illetve 
pedagógusainak többsége igyekszik környezettudatosan vásárolni, újrahasznosítani. 
Viszont van még, amin változtatnunk kell, hogy kevesebb szemetet termeljünk. 

2020.11.30. 

 

 

Európai Hulladákcsökkentési Hét 

 

 

kb.60 fő 

Az Európi Hulladékcsökkentési Hét 2009. óta minden év novemberében felhívja 

figyelmünket a fenntarthatóságra, a hulladékmentes életmód fontosságára. Idén a 

Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. is különleges módon szerepet vállalt a 

szemléletformáló akcióban. Egy videoklipet készítettek a vízvédelem jegyében, így 

szólítva meg a fiatalokat. Úgy gondolták, hogy az ifjúsághoz a zene nyelvén, az általuk 

kedvelt műfaj segítségével, a rappel lehet a legkönnyebben eljutni. És valóban, a 

kisgimiseknek nagyon tetszett az „A te kezedben is” című videóklip, mely kapcsán 

beszélgettünk, ötleteltünk, mit is tehetnénk mi, kisemberek a tudatos hulladékkezelés 

érdekében. 

2022.01. 

 

Meglepetés dobozok a külföldi 

partnerintézményektől 

 

25 fő 

A Think global, Act local across Europe című pályázat keretében meglepetés dobozokat 

küldtünk és kaptunk külföldi partnereinktől. Különféle édességek, sós rágcsálnivalók, 

brossúrák, kézzel készített karácsonyi üdvözlőlapok, valamint az adott országra jellemző 

tárgyak voltak a csomagokban, amiket postáztak nekünk. A diákjaink nagy izgalommal 

bontották fel a csomagokat és kóstolták meg a finomságokat. 

2021/22 

 

“Bringing Green in my Region” 

interregionális projekt 

 

4 fő 

A versenyző 15 csapatból gimnáziumunk csapata (Som Viktória, Radics Rebeka, Réz 

Adél) Dr. Pásztorné dr. Vass Anikó felkészítésében a “Virtual Gallery of My Green 

region” fotóversenyen, valamint a “My Green Agenda” video-versenyen 1. helyezést ért 

el. A JNSZ Megyei, a Máramaros Megyei és a litván Panevezys Megyei Europe Direct 

Irodák közreműködésében megvalósuló project részeként pedagógusok jó gyakorlatok 

kidolgozásával is versenyeztek. A partnerrégió 25 jó gyakorlatából dr. Pásztorné dr. Vass 

Anikó által kidolgozott jó gyakorlata 3. helyezett lett. 

2022.05.09. 

Európa-nap 450 fő EURÓPA NAP-KLG 

 2022.05.09. 

10.00-12.00 /Helyszín: tornaterem/ 

I. Megnyitó 



112 

 EU Himnusz (KLG Kamarakórusa) 

 Köszöntő (Dr. Pásztorné dr. Vass Anikó intézményvezető, senior nagykövet) 

II. „Az Ifjúság Európai Éve” Rácz Zsófia, a Miniszterelnökség fiatalokért felelős 

helyettes államtitkára  

III. Litkei Máté, Klímapolitikai Intézet igazgatója 

IV. Béres Béla, a Jogi Szolgálat tagja, Európai Bizottság 

V. Kulturális műsor (angol, német és francia nyelvű előadások) 

VI. EPAS program bemutatása (junior nagykövetek) 

VII. Erasmus+ programunk bemutatása (Monokné Andrási Edit és a diákok) 

VIII. Európa dal (Lányi Zsolt, Rácz Márk) 

12.00-12.30 /Helyszín: könyvtár/ 

 Kiállítás az Erasmus+ projekttalálkozókról 

 VIP büfé „Európa ízei címmel” 

13.00-14.00 /Helyszín: nagyelőadó/ 

 Kerekasztal beszélgetés (Téma: EU és Magyarország) 

Résztvevők:  

 Rácz Zsófia, a Miniszterelnökség fiatalokért felelős helyettes 

államtitkára  

 Litkei Máté, Klímapolitikai Intézet igazgatója 

 Béres Béla, a Jogi Szolgálat tagja, Európai Bizottság 

 Ujvári Imre, Tiszafüred Város polgármestere 

10.00-14.00 /Helyszín: kijelölt termek/ 

 5-6. évf. Francia népi játék bemutató a francia EU-elnökség alkalmából és 

Kahoot kvízes EU-tanóra (szolnoki Europe Direct munkatársai) 

 7-8.év. Fenntarthatóságra nevelés-interaktív feladatok (Zöld Európa Tanoda-

MTVSZ munkatársai) 

Vendégünk lesz: László Cecília, a szolnoki Europe Direct Iroda vezetője, Horváth 

Kinga, Zöld Európa Tanoda-MTVSZ, fenntarthatóságra nevelési programvezető, 

valamint Sági István, a Karcagi Tankerületi Központ igazgatója 

 

2021/22 

tanév 

 

Legyél Te is Pénzügyi klasszis!  

4 fő+ 1 fő 

felkészítő 

Az országos versenyen, mely európai uniós vonatkozású kérdéseket is tartalmazott, 

megyei 1. helyezést ért el Junior Nagykövetek csapatunk. Az országos döntőt a 8. helyen 

fejeztük be. 
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tanár(senior 

nagykövet) 

2021/22 

tanév 

 

Erasmus+ találkozók 

találkozóként 

10-20 diák és 

4-5 pedagógus 

Lezárult a Read, Count and Play project novemberben. Októbertól a futó pályzatok-Create 

your own business,  Be the solution to pollution, Create your own business-  -

magyarországi találkozói és a külföldi mobilitások valósultak meg. 

2021/22 
Európai dimenzió szakkör 4 junior 

nagykövet 
heti 1 alkalommal valósult meg 

 

3.A Junior részvétel az EP Magyarországi Kapcsolattartó Irodája vagy az Europa Direct irodák által meghirdetett vagy ajánlott programokon, 

vetélkedőkön 

IDŐPONT A TEVÉKENYSÉG MEGNEVEZÉSE A RÉSZTVEVŐK SZÁMA MEGJEGYZÉS 

2022.02.09 

 

Online Euroscola 

 

4 fő(Junior nagykövetek)+ 1 fő felkészítő 

tanár(Senior nagykövet) 

18 országból bejelentkező iskolák diákjai és a 

parlamenti képviselők számára a közös nyelv az angol 

nyelv volt. A fő téma a klímaváltozás volt és az unió 

által nyújhtaó megoldási javaslatok.  

2022.03.28 

Euroscola 4 fő(Junior nagykövetek)+ 1 fő felkészítő 

tanár(Senior nagykövet) 

Az 1. fordulón az Európai Unióval, annak 

intézményeivel kapcsolatos online feladatokat kellett 

megoldaniuk junior nagyköveteinknek. Sajnos a 2. 

fordulóba nem jutottak tovább. 

2022.04.22 

 

Shakespeare Fesztivál 

 

12 diák+1 tanár 

A szolnoki Varga Katalin Gimnázium és a Verseghy 

Ferenc Könyvtár szervezésében és a Szolnoki Europe 

Direct Iroda részvételével megrendezett Shakespeare-

Fesztiválon vett részt gimnáziumunk 8.AB angol 

nyelvi csoportjának diákjaiból(Radics Rebeka, Réz 

Adél, Tóth Laura, Ugró Anita, Sárkány Diána, Som 

Viktória, Szabó János, Szőke Szabolcs, Szalai Csaba), 

valamint Rácz Márk 8.B, Moldován Dóra 11.A és 

Kasza Imre 9.B osztályos diákokból verbuválódott 

“KLG English Group”. Megyénk 3 másik fellépő 

gimnáziumi csoportja mellett- a legfiatalabb 

fellépőkként-fantasztikus zenés-prózai előadást adtak 

elő angol és magyar nyelven Shakespeare KLG Style 

címmel. Felkészítő tanár: Dr. Pásztorné dr. Vass 

Anikó 

 

3.B Szenior részvétel az EP Magyarországi Kapcsolattartó Irodája vagy az Europa Direct irodák által meghirdetett vagy ajánlott programokon, vetélkedőkön 

IDŐPONT A TEVÉKENYSÉG MEGNEVEZÉSE A RÉSZTVEVŐK SZÁMA MEGJEGYZÉS 
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2022.01.12 

 

EPAS Szenior Nagykövetek online 

Euroscola felkésztő 

 

1 fő (senior nagykövet) 

A február 9-ei online Euroscola-ra tortönt tanári 

felkészítés az esemény tervezett programjának 

bemutatásával, a használandó platformok 

ismertetésével, az Intagramon megvalósuló foot 

versenyről informáltak bennünket, senior 

nagyköveteket. Kédések megvitatásával zárul a 

délelőtt.  

2022.04.22 

 

Shakespeare fesztivál 

 

12 diák+ 1 tanár(senior nagykövet) 

A szolnoki Varga Katalin Gimnázium és a Verseghy 

Ferenc Könyvtár szervezésében és a Szolnoki Europe 

Direct Iroda részvételével megrendezett Shakespeare-

Fesztiválon vett részt a senior nagykövet a 8.AB angol 

nyelvi csoportjával. 

2021/22 

“Bringing Green in my Region” 

interregionális projekt 

4 fő A versenyző 15 csapatból gimnáziumunk csapata 

(Som Viktória, Radics Rebeka, Réz Adél) Dr. 

Pásztorné dr. Vass Anikó felkészítésében a “Virtual 

Gallery of My Green region” fotóversenyen, valamint 

a “My Green Agenda” video-versenyen 1. helyezést 

ért el. A JNSZ Megyei, a Máramaros Megyei és a 

litván Panevezys Megyei Europe Direct Irodák 

közreműködésében megvalósuló project részeként 

pedagógusok jó gyakorlatok kidolgozásával is 

versenyeztek. A partnerrégió 25 jó gyakorlatából dr. 

Pásztorné dr. Vass Anikó által kidolgozott jó 

gyakorlata 3. helyezett lett. 

2021/22 

 

 

 

 

ECO Smart Schools project 

 

 

 

 

26 diák+2 pedagógus (senior nagykövet) 

A tanév során anfolos csoprtjainkkal 4 kötelező 

klímavédelemmel kapcsolatos óratervet és 1 választott 

óratervet valósítottunk meg. Dokumentáltuk az 

elvégzett tevékenységeket és fotóversenyben is részt 

vettünk. 2021.10.14-én a 8. évfolyam 2 angolos 

csoportja részt vett az ECO2 Intelligens Iskolák 

Klímakonferenciáján dr. Pásztorné dr. Vass Anikó és 

K. Nagyné Pataki Noémi tanárnők vezetésével. A 

klímakonferencián Franciaország, Németország, 

Görögország, Olaszország, Spanyolország, valamint 

Ausztrália, tanzánia és az USA iskolái vettek részt. A 

klímakonferencia országok közötti tapasztalatcserét 

jelentett az éghajváltozás elleni küzdelemet érintően. 
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4. A programba bevont pedagógusok, vezetők 
NÉV SZAK, BEOSZTÁS TEVÉKENYSÉG, PROGRAMELEM, AMELYBEN RÉSZT VETT 

Magyarné Ficzere Andrea, 

Szarvas Fanni, Dányi Zsolt, 

Szabó Szabó Attila, Virág imre 

testnevelés Európai Diáksport Napja: salakfoci házibajnokság, zenés-táncos mozgás 

Kátai Andrea német nyelvtanár  Európai Diáksport Napja: biciklitúra 

Magyarné Ficzere Andrea biológia-testnevelés Erasmus Day 

Virág Imre történelem-testnevelés Erasmus Day 

Dr. Ceglédi Erzsébet, Szabóné 

Gyöngy  Gyöngyi, Szabó 

Anikó, Tudeszéné Pallagi Erika, 

Rédai Attila 

real munkaközösség 

tagjai 

témahetek megvalósítása 

Hegedűsné Trázsi Mária, Kátai 

Andrea, Csordás Valéria, Dr. 

Pásztorné dr. Vass Anikó 

nyelvtanárok Világ Legnagyobb Tanórája 

Monok Péter, Monokné Andrási 

Edit, K. Nagyné Pataki Noémi, 

Dékányné Szabó Enikő, Hajdu 

Éva Mónika, Bekéné Németh 

Tímea, Dr. Drénné Takács 

Krisztina 

nyelvtanárok Erasmus+ pályázatok lebonyolítása 

Dr. Pásztorné dr. Vass Anikó, 

K. Nagyné Pataki Noémi 

angol nyelvtanárok COP26 projekt 

Dr. Pásztorné dr. Vass Anikó 

intézményvezető/senior 

nagykövet/magyar nyelv 

és irodalom-angol 

nyelvtanár 

Shakespeare fesztivál, Európa-nap, Európai Diáksport Napja, “Bringing Green in my Region” 

Bukta Erzsébet 

munkaközösség-vezető, 

magyar nyelv és 

irodalom 

Találkozás Dr. Varga Judit igazságügyi miniszterrel 

 

5. A programba bevont egyéb szereplők /szülők, partnerek/ 

NÉV TITULUS/SZERVEZET PROGRAMELEM, SZEREP, TEVÉKENYSÉG 

Zöld Tanoda 

Zöld Európa Környezetvédelmi Oktatási 

Programot megvalósító Zöld tanoda 

munkatársai 

A Magyar Természetvédők Szövetsége és az Európai Bizottság Magyarországi 

Képviseletének megbízásából éghajlatvédelemmel kapcsolatos interaktív 

szemléletformáló foglalkozásokat szervez 7-12. évfolyamos diákok számára. Az 
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Európa-napon a 7-8. évfolyamos diákoknak a Zöld Tanoda munkatársainak 

részvételével 90 perces fogalakozások megtartására került sor. 

Szolnoki Europe Direct Iroda 

László Cecília igazgató és munkatársai Az Európa-nap folyamán diákjaink a szolnoki Europe Direct Iroda földszinten 

elhelyezett standjánál különféle európai uniós kiadványt találhattak és készséggel 

álltak az iroda képviselői a segítségükre bármilyen uniós témájú kérdés esetén. 

Rácz Zsófia 
Miniszterelnökség fiatalokért felelős helyettes 

államtitkára 

Európa-napon előadása: „Az Ifjúság Európai Éve” című címmel, valamint kerekasztal 

beszélgetés résztvevője 

Dr. Béres Béla 

Európai Bizottság Jogi Szolgálat tagja Dr. Béres Béla nemzetközi szakjogász, az Európai Bizottság jogi szakszolgálat tagja 

előadásában ismertette az Európai Unió intézményeit, az intézmények funkcióit, működését.  

 

Litkei Máté 

 

Klímpolitikai Intézet igazgatója 

Előadásának tervezett témáját-a 2020-as évtized rendkívüli kihívásai, koronavírus után 

nyakunkba szakadt az energiaválság, az ukrán-orosz háború kockázatai-meghagyta a 

kerekasztal-beszélgetésre, és mint egykori KLG-s diák a diákokat a lehetőségek kiaknázására 

biztatta, a nyelvtanulás és az ismeretek elsajátítására ösztönözte, miközben visszaemlékezett a 

középiskolás évek fontosságára, az őt ért impulzusokra. 

Ujvári Imre Tiszafüred Város polgármestere Kerekasztal-beszélgetés résztvevője, “európa tortát” ajándékozott az Európa-napra 

 

6.  A legjobban sikerült programelem leírása (legfeljebb 5 000 karakter) és egyéb megjegyzés, javaslat 
A megszokott csengőhang helyett 2022.05.09-én a KLG kamarakórusa által megszólatott EU Himnusszal ünnepeltük a Kossuth Lajos Gimnáziumban az európai békét és egységet jelképező 

Európa-napot. Dr. Pásztorné dr. Vass Anikó a senior nagyköveti posztot is betöltő intézményvezető ünnepi köszöntőjében kiemelte, hogy az idei Európa-napunk különleges, mivel 2019-ben 

a megtisztelő Európai Parlament nagykövet Iskolája címet elnyerve ünnepelte először együtt a KLG közössége az Európa napot majd ezt követő két évben a COVID-19 világjárvány okozta 

kihívásokkal teli körülmények között, digitális tanrend kínálta lehetőséggel élve csupán online Európa- napra nyílt lehetőség. Beszédében hangsúlyozta a fiatalok jövő alakító szerepének 

fontosságát a városuk, országok és egész Európa jövőjének alakításában. A diákok tájékoztatásának motiválásának, a közéletbe történő bevonásának egy hatékony eszközének tekinti az EPAS 

programot, amit minden tanévben 4 motivált, tehetséges, kreatív, versenyeken és programok megvalósítása során kiemelkedő teljesítményt nyújtó junior nagykövet segítségével valósít meg 

2018 óta. Olyan iskolai eseményt, Európa-napot hozott létre az idén is a junior nagykövetekkel, ahol a vezetőség, pedagógusok, a diákok, szolnoki Europe Direct Iroda és a Zöld Európa 

Tanoda segítségével és támogatásával egy sikeres, programokban gazdag napot tölthessen el együtt a KLG-s közösség. Az EPAS program és az Európa-nap célja az Európai Unió és az Európai 

Parlament szerepének és működésének megismertetésén kívül az, hogy a fiatalok megértsék az európai demokratikus gondolkodás lényegét, és az európai egység fontosságát. Arra törekszünk, 

hogy egyféle szakmai tudással rendelkezzenek a gyerekek, és amikor ez a szakmai tudás megvan, ezt próbálják használni. Ezért támogatjuk a vitakultúrát, hogy olyan képességekre, készségekre 

tegyenek szert, melyekkel boldogulnak az élet bármely területén. Ezt a célt szolgálták az európai közösséghez és az Unió nagy kérdéseihez kapcsolódó előadások valamint a kerekasztal-

beszélgetés „ A fiatalok lehetőségei Magyarországon és az EU-ban” címmel illetve másik fő érintendő téma a környezetvédelem és a fenntartható fejlődés volt.Külön köszönet meghívott 

vendégeinknek Rácz Zsófia helyettes államtitkár asszonynak, Dr Béres Bélának, az Európai Bizottság Jogi Szolgálat tagjának, valamint Litkei Máténak, a Klímapolitikai Intézet igazgatójának, 

hogy ezen kérdésekben segítségünkre voltak. Izgalmas előadásokra és beszélgetésre került sor, melyek köszönhetően is bővült a diákok tudása és tájékozottsága.  

Kátai Andrea köszöntötte a jelenlévőket, majd műsorunk nyitányaként a KLG Kamarakórusa előadásában hallhattuk az Európai Unió egyik jelképévé vált, Ludwig van Beethoven 1823-ban 

komponált IX. szimfóniájának egy részletét, Friedrich von Schiller 1785-ös lírai költeményének, az Örömódának a megzenésített változatát. A himnusz nemcsak az Európai Uniót, hanem 

Európa egészét jelképezi. Az Örömóda Schillernek az emberek közötti testvériségről szóló – Beethoven által is osztott – idealista világnézetét fejezi ki. A művet 1985-ben az EU vezetői az 

Európai Unió hivatalos himnuszává tették, mely a zene egyetemes nyelvén szól a szabadság, a béke és a szolidaritás európai eszményeiről. A kamarakórust felkészítette és vezényelte: Fügéné 

Szádeczky Csilla.  

Dr. Pásztorné dr. Vass Anikó, intézményvezető köszöntőjét követően Rácz Zsófia, a Miniszterelnökség fiatalokért felelős helyettes államtitkárának előadása következett, „Az Ifjúság 

Európai Éve” című címmel. Az Európai Unió mindig is fontos szereplője volt a környezetvédelemről és klímaváltozásról szóló nemzetközi ENSZ-tárgyalásoknak és napjainkban 

is kiemelt szerepet játszik a globális felmelegedés ellen folytatott harcban. Litkei Máté, a Klímapolitikai Intézet igazgatója előadásának fő témáját-a 2020-as évtized rendkívüli kihívásai, 

koronavírus után nyakunkba szakadt az energiaválság, az ukrán-orosz háború kockázatai-meghagyta a kerekasztal-beszélgetésre, és mint egykori KLG-s diák a diákokat a lehetőségek 
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kiaknázására biztatta, a nyelvtanulás és az ismeretek elsajátítására ösztönözte, miközben visszaemlékezett a középiskolás évek fontosságára, az őt ért impulzusokra. Dr. Béres Béla nemzetközi 

szakjogász, az Európai Bizottság jogi szakszolgálat tagja előadásában ismertette az Európai Unió intézményeit, az intézmények funkcióit, működését.  

Az Európai Uniónak jelenleg 24 hivatalos nyelve van. Az Európai Unió többnyelvűségi politikájának küldetése kettős: egyrészt védelmezi Európa gazdag nyelvi örökségét, másrészt pedig 

ösztönzi a nyelvtanulást. Az idegennyelv-tudás elősegíti, hogy többen folytassanak tanulmányokat, illetve vállaljanak munkát külföldön, és belföldön is javítja az emberek elhelyezkedési 

esélyeit; valamint az idegen nyelvek ismerete megkönnyíti, hogy a különböző kulturális közösségek tagjai megértsék egymást, ami elengedhetetlenül fontos a nyelvileg és kulturálisan is 

sokszínű Európában. Gimnáziumunkban is kiemelt fontosságú a nyelvoktatás, bizonyítja ezt a nyelvvizsgák magas száma, valamint az hogy LanguageCert nyelvvizsgahelyként működik 

gimnáziumunk. Testvériskolai kapcsolatok, Erasmus + pályázatok és külföldi tanulmányutak révén is ösztönözzük a nyelvtanulást. Kulturális műsorokat tekinthettünk meg angol, francia és 

német nyelven. William Shakespeare-t a „legnagyobb angol nyelvű írónak” tartják, Anglia nemzeti költőjeként, The Bardként vagy The Bard of Avonként ismerik. Moldován Dóra 11.A, 

Kasza Imre 9.B osztályos diák és a 8.AB angol csoport tagjaiból, verbuválódott csapat Shakespeare KLG style című előadásában ismertük meg Shakespeare-t egy kicsit rendhagyó módon. 

Az előadásukkal a szolnoki Shakespeare fesztiválon képviselték gimnáziumunkat. Mottójuk: irodalom komoly remekműveit sem szabad túl komolyan venni. Felkészítő tanárok: Dr. Pásztorné 

dr. Vass Anikó.A 10.osztály franciás csoportja egy zenés produkcióval készült Darmos Krisztina felkészítésében. ZAZ: Je veux dalát hallhatjuk tőlük, mely dal 2010-ben jelent meg és 

listavezető dal lett Franciaországban, Belgiumban és Lengyelországban. Veres Bianka és Parázsó Tünde 11.B osztályos diákok tolmácsolásába Ludwig Uhland Einkehr ’Betérés’ című versét 

hallgathattuk meg. Felkészítő tanár: Csordás Valéria. 

 A kulturális műsort követően junior nagyköveteink, Fodor Zsombor 9.B, Hajdu Anna 10.B, Moldován Dóra 11.A, Tajta István12.B mutatkoztak be és ismertették az EPAS vagyis 

gimnáziumunk Európai Parlament Nagykövet Iskola Programját. Az Erasmus+ program az Európai Unió oktatási, képzési, ifjúsági és sport programja. Az elmúlt években megvalósult és a 

futó pályázatainkat pályázatainkat mutatta be Monokné Andrási Edit és a pályázatokban résztvevő diákok. Délelőtti programunkat Varga Miklós a Vén Európa című szerzeményével zártuk 

Rácz Márk 8. B osztályos diák előadásában. A rendszerváltás idején született meg a Vén Európa című dal, és a szerzője a mai napig minden koncertjét ezzel a slágerrel zárja. A dal napjainkban 

aktuálisabb, mint valaha.  

Műsorunkkal egyidőben a szolnoki Europe Direct Iroda, valamint a Zöld Európa Tanoda képviselői tartottak foglakozást az 5-8. évfolyamos diákok számára. A Könyvtárban meghívott 

vendégeink Kiállítást tekinthettek meg az Erasmus+ projekttalálkozókról, valamint büfé várta őket "Európa ízei” címmel.  

13.00 órától Ébner Gábor moderátor irányításával, a nagyelőadóban kerekasztal- beszélgetés indult „Az EU és Magyarország” címmel, két fő területet-ifjúságpolitika és klímavédelem- érintve. 

A diákok kérdéseket intézhettek a résztvevőkhöz (Rácz Zsófia, a Miniszterelnökség fialakért felelős helyettes államtitkára, Béres Béla, az Európai Bizottság Jogi Szolgálatának tagja, Litkei 

Máté, a Klímapolitikai Intézet igazgatója és Ujvári Imre, Tiszafüred Város Polgármestere). Olyan kérdésekre keresték a választ diákjaink, mint: „Statisztikai adatok szerint a felsőoktatásban 

tanuló magyar diákok hány százaléka jár az országhatárokon túli Unión belüli egyetemekre? Vannak-e különösen preferált egyetemek illetve országok? Készült-e olyan statisztika, hogy a 

külföldön tanuló egyetemisták a diplomájuk kézhez vétele után „hazahozzák-e” a tudásukat? Milyen mozgástere van a kormánynak az energiapolitika terén az orosz-ukrán háború tükrében? 

Valóban a körforgásos javaslatcsomag lesz az energiafüggetlenségünk egyik megoldása? A hétköznapi ember (diák) mikor és milyen formában találkozik a Jogi Szolgálattal? Kell-e egyáltalán 

találkoznia vele? Milyen uniós vonatkozású pályázatok futnak Tiszafüreden?”  

A nap folyamán diákjaink a szolnoki Europe Direct Iroda földszinten elhelyezett standjánál különféle európai uniós kiadványt találhattak és készséggel álltak az iroda képviselői a segítségükre 

bármilyen uniós témájú kérdés esetén. Európa-napi rendezvényünk figyelemfelkeltő volt, így a diákok tudatosabban fogják figyelni, mi is történik körülöttük. Információt kaptak az Európai 

Unióról, az Unió adta lehetőségekről, a fiatalok kérdéseket tehettek fel olyan témákban, amikről nap mint nap hallanak a médiában. Tartalmas napot tölthettünk együtt. 

 

 

7.B Van-e saját közösségi média (pl. Facebook, Instagram) oldala az programnak  
LINK Követők száma  

https://www.facebook.com/EUKLG 156 

https://www.facebook.com/Kossuth-Lajos-Gimn%C3%A1zium-%C3%A9s-%C3%81ltal%C3%A1nos-

Iskola-1669750446368329 
1886 

 

8. Volt-e rendezvény EP-képviselővel? Ha igen kivel, és mi volt a képviselő szerepe a rendezvényen?  
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- 

 

9. Volt-e együttműködés más belföldi vagy külföldi EPAS iskolával?  Ha igen, röviden leírás:  
- 

 

10. Egyéb megjegyzés (pl. EPAS oktatási segédanyag, e-Twinning, EPAS nemzetközi kapcsolatok, stb.) 
A Szolnoki Europe Direct irodától számos kiadványt, oktatási amyagot kaptunk 

Fotódokumentáció 

☒ 5 darab fénykép feltöltése a 2021/2022-es tanévben megvalósult programokkal kapcsolatosan a Google drive felületre1 

☒ azon képek esetében, ahol látszik a tanulók arca, beleegyező nyilatkozat feltöltése2 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                      
1 Kérjük az eseményeken készült 5 legjobban sikerült fotó feltöltését, az alábbi szempontok szerint: éles, jó minőségű képek, lehetőleg különböző eseményekről vagy különböző beállításokkal, 
ahol a programok európai uniós vonatkozása jól látszik. A fotók nevében szerepeljen az iskola neve illetve az iskolaév, pl: a 2021/2022-es tanév során készült képeknél 2021-deak-gyor-01, 

2021-deak-gyor-02, stb Feltöltés helye: https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1iz4IpUq1smROjNhYtD61af0kuEjnVCtv a releváns folderbe.  
2 A beleegyező nyilatkozatot innen lehet letölteni: https://docs.google.com/document/d/1tWYPGL0gWe_XgLRmsxYEZArZoeqA-gm4/  
18 évnél fiatalabb tanuló esetén a szülőnek kell kitölteni. Kérjük, hogy a nyilatkozat elnevezésében szerepeljen, hogy melyik képre vonatkozik, pl: beleegyezo-2021-deak-gyor-03 

https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1iz4IpUq1smROjNhYtD61af0kuEjnVCtv
https://docs.google.com/document/d/1tWYPGL0gWe_XgLRmsxYEZArZoeqA-gm4/edit
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KLG TAGINTÉZMÉNYEINEK BESZÁMOLÓI: 
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KLG Kossuth Lajos Általános Iskolája és Telephelye 

                                                                                                                                                                                                

 

 

 

 

B e s z á m o l ó  a  

K o s s u t h  L a j o s  G i m n á z i u m  

K o s s u t h  L a j o s  Á l t a l á n o s  I s k o l á j á n a k   

é s  T e l e p h e l y é n e k  

2 0 2 1 / 2 0 2 2 .  t a n é v b e n  v é g z e t t  m u n k á j á r ó l  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Készítette: Szeléné Varga Marian 

tagintézmény-vezető 
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KLG Nagyiváni Általános Iskolája 

 

 

 

 

 

A KLG NAGYIVÁNI ÁLTALÁNOS  

 

 

ISKOLÁJA ÉS TISZAÖRSI TELEPHELYE 
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