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Jelen vannak: Szabó Gyula Sándor igazgató, Varga Pálné igazgató helyettes, Végh
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Napirendi pontok:
1. Éves beszámoló
2. Az éves oktató-nevelő munkát kiegészítő statisztikai elemzés, grafikonokkal.
3. Kollégák véleménye, észrevételei

-

-

Egy rövid ima kíséretében kezdődött az értekezlet.
Szabó Gyula Sándor igazgató értékelte a 2013/14 es tanév oktató-nevelő
munkáját
Igazgató úr beszámol az elmúlt tanév eredményeiről, nehézségeiről és
kiemeli, hogy a továbbiakban milyen konkrét teendőkre, erőfeszítésekre van
szükség.
Tóth Zsuzsanna és Czene Zoltánné grafikai bemutatója az első és második
félév eredményeiről.
Varga Pálné igazgatóhelyettes asszony ismerteti a tanév fennálló részének
teendőit, tudnivalóit. ( ügyeleti rend, szabadságok stb.)

Nevelők hozzászólásai:
-

Varga Gábor megjegyzi, hogy túl sok negatívumot hallott a 9. osztályról a
nevelők részéről, szerinte sokkal jobb a magatartásuk, mint az előző évek
tanulóinak.

-

Varga Pálné hozzászól Egyedi Norbert véleményéhet, mint mentora, hogy a
tanbolt hiánya persze nagy probléma, de ha a tanár úr kreatívabb,
találékonyabb lett volna és nagyobb hangsúlyt fektet a gyakorlati oktatásra,
akkor hatékonyabban folyhatott volna a tanítás.

-

Juhász Csilla kolléganő szavaihoz pedig, annyit főzött hozzá, hogy a tanulók
felszerelés hiányát enyhíthette volna a tanáriban és a könyvtárban
rendelkezésre álló eszközökkel.

-

Kovács Sándor tanár úr véleményével pedig azért nem ért egyet, mert
észrevételei szerint a tanulóknak gyenge osztályfőnökük volt és nem vívta ki a
tiszteletet a diákjai között, amely nagyon fontos az ilyen tanulói közösségnek.
Ezért is lehet, hogy ilyen nagy volta széthúzás az osztályközösségben.

Rövid összegzés:
Sajnos az idei tanév során a fegyelmezési gondokból bővelkedett az iskola, amely
nevelők nem egységes oktató-nevelő munkájára vezethető vissza.
A nevelők egybehangzóan megállapították, hogy a statisztikai adatok alapján
láthatóan csökkent a hiányzások száma, de azt is megállapították, hogy mindezt
befolyásolta a létszám csökkenése is.
Miután több észrevétel nem hangzott el, a beszámolót a nevelőtestület kisebb
kiegészítésekkel egyhangúan elfogadta.

Egyházasgerge, 2014.06.30
Szabó Gyula Sándor
igazgató

Czene Zoltánné
jegyzőkönyvvezető

