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Jelen vannak: Varga Pálné igazgató, Zahar Béla hitoktató, Sőregi Bettina tanár, Végh Levente
tanár, Csuberda Orsolya tanár, Varga Gábor tanár, Tóth Zsuzsanna szakoktató, Filkorné
Gordos Mária óraadó, Fazekas György óraadó, Czene Zoltánné
Varga Pálné
– felolvassa az év végi beszámolót
– megköszöni az éves kitartó munkát az igazgatóváltás, a sok szintvizsga.
szakmunkásvizsga lebonyolítására tekintettel
– elmondja, hogy bár a második félév nagyon nehéz volt mindenki számára, hiszen
többen is tanulmányokat folytattak, illetve egyik pedagógusunk is távol volt betegség
miatt, mégis örül, hogy sikerült közös erővel zárni a 2014/2015-ös tanévet.
Végh Levente – Czene Zoltánné
- közreadja a 2014/2015-es tanév év végi statisztikáját
- felolvassa az intézményi önértékelést
- felolvassa a kompetenciaméréshez készült intézkedési tervet, amely közös munka
eredménye.
Varga Gábor
– szigorítani kell
– házirendben leírtak elgyengültek
– egységesen leírjuk, követjük az elveket
– elveket közösen lefektetni
– mindenkinek egységesen be kell tartani
– kevesen vagyunk, amely megnehezíti a munkánkat, ez megmutatkozott a testnevelő
tanár betegségekor is, mégis sikerült a NETFIT felmérést is megoldani
Varga Pálné
– részletesen le kell írni minek mi a következménye
– a későbbiekben a kis létszámú nevelőtestületre való tekintettel a pedagógusok
személyre szóló feladatokat fognak kapni, hogy így könnyítsük meg egymás munkáját
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Csuberda Orsolya
– a következő tanévben még szigorúbbak legyünk pl:
 felvetés pl. felszereléshiány
 emeljük értékké a rendszeres iskolába járást, próbáljuk materiális
dolgokkal megfogni a gyerekeket
 a diákoknál szünetközi ügyeletet kellene bevezetni, melyet a DÖK
segítő tanárja koordinál
Tóth Zsuzsanna
- a gyerekek szívesen részt vesznek a közösségi programokon
- a hiányzások száma bár csökkent. de még mindig magas, ezt csökkenteni kell
Czene Zoltánné
– aki bejött a bizonyítványért annak ki lett adva a javítóvizsga témakör
– aki nem annak ki lett értesítve a javítóvizsga időpontja
Varga Pálné
– mindenkinek ki kell küldeni a javítóvizsga témaköröket
Fazekas György
- mivel csak a második félévben érkezett, elmondta, hogy a fő hangsúlyt a tanulók
állampolgári magatartás kialakítására fektette, annak érdekében, hogy a tanulók ne
elszenvedői, passzív átélői legyenek a mindennapoknak, hanem aktív formálói.
Filkorné Gordos Mária
– matematika tantárgy a sereghajtók között van
– fő baj, hogy nagy az egymásra épülés a tananyagban és hogy az általános iskolából
hozott tudásanyaguk gyenge
– a munkához való hozzáállásukon javítani kell
– igenis tanulni kell, nem nyugodhatunk bele, hogy „nem értem”
– sokkal többet kell egyénenként beszélgetni a gyerekekkel
– kis csoportos foglakozásokat kell tartani
– köszöni, hogy itt lehetett, reméli jövőre is itt lesz
Zahar Béla atya
– aktivitásuk megfelelő, szívesen vesznek részt szereplőként is a liturgiában és az iskolai
ünnepeken is.
– hitélet megerősítésére, nemcsak a diákok körében, hanem a tantestület tagjai esetében
is folytattunk tevékenységet, 1 kollégánk a bérmálás szentségében részesült.
Végh Levente:
- sajnos az asztalos osztályban a felszereléshiány és a szorgalom hiánya okozta a
legtöbb problémát
- az elméleti órákon jobban kell motiválni a tanulókat, mivel hiába születnek, jó
eredmények a gyakorlatokon az elméleti tantárgyakra nagyobb hangsúlyt kell fektetni
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-

a kiérkező vizsgabiztosok teljes magabiztossággal állították, hogy ez a szakmai
színvonal, amit az iskolánkban kapnak a gyerekek, magasan meghaladja a többi
iskolában elért eredményeket

Varga Pálné
– megköszöni a kompetenciamérésnél végzett munkát, javasolja a hozzá szükséges
feladatok gyakoroltatását
– az adott szakmánál fontos számításokra kell a hangsúlyt fektetni
– 1-2 gyerek szétbombázza az órát
– akárkit már nem fogadhatunk
– a tanulni törekvő gyerekekkel kell dolgozni
– kiemeli, hogy a szintvizsgák és a szakmunkás vizsgák szép eredményeket hoztak
– a külső szemlélők (vizsgabizottsági tagok) elismerik munkánkat, erőfeszítéseinket
Czene Zolánné
– a szakmunkás vizsgán szép eredmények születtek
– a vizsgaelnökök színvonalasnak tartják az oktatást
– sok szép, dicsérő szó hangzott el
– meghívást kaptunk a szeptember fesztre Budapestre, külön sátorhellyel
Varga Pálné
– év végén felejtsük el a rosszat, tanuljunk hibáinkból, emlékezzünk a jóra.
A nevelőtestület az intézményi önértékelést, az intézkedési tervet kiegészítésekkel együtt
elfogadta az év végi beszámolót.
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