
 

 

A 2018/2019. tanév fenntartói értékelése 

 

Az óvodai nevelési feladatainak ellátása 

 

Az óvoda szeptemberben 2 csoporttal, 27 fővel indult, majd 1 gyermek elment, kettő 
pedig csatlakozott a csoporthoz, így az óvoda év végi létszáma 28 főre emelkedett. 

 

 

Az általános iskolai oktatási-nevelési feladatainak ellátása 

 

Az alsó tagozathoz ebben a tanévben két új-régi kolléga csatlakozott. Mindketten 
lelkiismeretesen, tudásuk legjavát adva tanítottak, maximális egyetértésben és 
együttműködésben tanítópárjaikkal. Nagy előnyük volt fiatalságuk, ami új színt és 
frissességet vitt tantestületünkbe.  
Az alsós munkaközösség legtöbb tagja továbbra is szívesen és nyíltan beszél egymásnak 

szakmai munkájáról, módszeréről, elért eredményéről és nehézségéről. 

A továbbképzések terén nagyon szorgalmas volt az idei tanévben a tantestület. Az alsós 
munkaközösségben 9 kolléga 9 továbbképzésen vett részt 
 

A 2018/19-as tanév ünnepi műsorokban, megemlékezésekben és versenyekben is 

bővelkedett. Összesen 22 ünnephez kapcsolódó program, 11 jeles naphoz kapcsolódó 

megemlékezés, és 5-féle kirándulás volt. 

A szorgalom és a tanulási kedv megfelelő az alsó tagozaton, ahol a tanulók szorgalma 
nagyobb arányban példás. 

A kompetencia mérés eredménye a teljes felmérés egészére nézve a 4.a osztályban 
82,8 %, a 4.b osztályban 86,5 % volt. 

 
A felső- és gimnáziumi tagozatba az idei tanévben egy fizika és környezettan szakos 

tanár és egy régi angol és magyar nyelv és irodalom szakos kolléganő csatlakozott. 

 
 
 
 
 

 



A középfokú oktatási-nevelési feladatok ellátása 

 
A 8. évfolyamból 9 tanuló tett le sikeres, államilag elismert B2 (középfokú) szintet, ez az 
osztály 24%-a. A többi tanuló nyelvtudása B1-B2 szintnek felel meg. 
 
A 9. évfolyam végén a tanulók 50 %-a érte el a B2 szintet. 
 
Az érettségit megelőző évfolyamon a B2 szint teljesítése a tanulók 53%-ának megvalósult, 
a tanulók 47%-ának felsőfokú KER szerinti C1 típusú nyelvvizsgája van. 
 

 

 

 

Az érettségi vizsgák teljesítményének értékelése: 

Az érettségi vizsgán minden a megszokott rendben zajlott. 

 

Statisztikák 

 

EMELT szintű vizsgák 

Angol nyelvből 30 fő tett emelt szintű vizsgát, 77,6 %-os átlageredményt értek el. 

Magyar nyelv és irodalomból 5 tanuló 70,8 %-os eredmény ért el. 

Történelemből 3 tanuló vizsgázott, 45,33 %-os átlageredménnyel. 

Biológiából két tanuló próbálkozott, 52 %-os átlageredményt teljesítettek. 

Kémiából egy tanuló próbálkozott, 29%-os  eredménnyel. 

 

KÖZÉP szintű vizsgák 

Magyar nyelv és irodalomból 24 tanuló 59,83 %-os eredmény ért el. 

Történelemből 27 tanuló vizsgázott, 58,22%-os átlageredménnyel 

Matematikából 30 fő vizsgázott, az átlageredményük 45,37% lett. 

Biológiából 1 fő tett vizsgát, az ő eredménye 51%-os lett. 

Fizikából 3 tanuló vizsgázott, átlaguk 52% volt. 

 



Személyi feltételek 

A tantestületben folyamatos a megújulás és a továbbképzés. Több kolléga is minősült és 

többnek elindult a minősülési folyamata. 

 

Pedagógus 61 fő 

       ebből főállású 48 fő 

       részmunkaidős 13 fő 

       óraadó 11 fő 

 

tanító 18 fő 

tanár 24 fő 

fejlesztőpedagógus 1 fő 

angolos tanító 6 fő 

angol tanár 6 fő 

idegen nyelvi tanár 7 fő 

óvodapedagógus 2 fő 

 

 

A kollégáknak a jövőben is oda kell figyelni: 

 az órák pontos kezdésére, valamint a befejezésére 

 az adminisztráció pontos vezetésére: elektronikus napló naprakész kitöltésére, a 
jegyek beírása, haladási naplók beírása  

 továbbra is nagy hangsúlyt kell fektetni a vizsgafeladatok gyakoroltatására, a szóbeli 
vizsgákra való felkészítésre 
 

 

 

Külső partnerek, együttműködések 

Az iskola vezetése nagy hangsúlyt fektet a külső kapcsolatok ápolására, új kapcsolatok 

létesítésére. 

A Comenius Iskola elnyerte az Európai Parlament Nagykövet Iskolája címet. 

 

 

 

 

Székesfehérvár, 2019. június 30 . 

        Rockenbauerné Honfi Piroska 

         ügyvezető 


