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Tisztelt Képviselőtestület! 

 

Iskolánk 2010. június 22-én számolt be a végzett munkáról Pápa Város Önkormányzatának 

Képviselőtestülete előtt. 

2011. július 7-én tárgyalta a Képviselőtestület az intézmény vezetésére benyújtott 

pályázatokat.  

 

Az azóta eltelt időszakban történt változásokról, eredményekről szeretnék beszámolni. 

 

 

 Személyi feltételek alakulása 

A 2011-2012-es tanévben Nemes István megbízott igazgató vezetése alatt működött az iskola. 

Vezetői megbízásom 2012. augusztus 1-jétől érvényes. 

 

Az oktató-nevelő munka feladatait jelenleg 47 pedagógus látja el.  

A munkakörök betöltése az alábbiak szerint alakul: 

- iskolavezetés 3 fő (igazgató, 2 helyettes) 

- 18 tanár, 16 tanító, 2 fejlesztő pedagógus, 1 iskolapszichológus, 1 könyvtáros,  

   1 szabadidő-szervező, 5 logopédus a szakszolgálatban 

A szakos ellátottság 100%-os. 

2010 óta 4 pedagógus vonult nyugdíjba a Prémium évek program keretében. Jelenleg 1 fő van 

még a programban, akinek 2012. október 9-én szűnik meg a közalkalmazotti jogviszonya.  

2 pedagógus a Tarczy Lajos Általános Iskolában dolgozik kirendeléssel heti 7 órában. Ez a 

kirendelés segítséget ad a foglalkoztatásban. Nagyobb odafigyelést igényel az 

órarendkészítésnél, a rendezvények összehangolásánál a két iskola között. Ezek 

zökkenőmentesen lezajlottak, de a több helyszínen tanító pedagógusoknak nagyobb a 

leterhelésük. 

Munkatársaim nagy gondot fordítanak arra, hogy megfeleljenek a kihívásoknak, tudásukat 

folyamatosan frissítsék. Hat kolléga rendelkezik szakvizsgával. Heten jelenleg is képzésben 

vesz részt. (3 fő továbbképzési támogatásban részesül, 2 fő költségtérítéses képzésben, 2 fő 

államilag finanszírozott képzésben vesz részt.) 

Tantestületünk személyi állománya stabil, átlag életkora 48 év.  
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 Tárgyi feltételek 

Tárgyi feltételeink továbbra is kiválóak. 10 éve használjuk a felújított épületet. Minden 

erőnkkel azon vagyunk, hogy megőrizzük az állagát. Természetesen nem múltak el 

nyomtalanul az épületben eltöltött évek, hiszen itt éljük mindennapjainkat és néha akadnak 

gondjaink. Tisztasági festéssel, parkettalakkozással, folyamatos karbantartási munkákkal, 

gondos odafigyeléssel igyekszünk fenntartani az iskola rendjét. 

Fontosnak tartom az aula festését a közeljövőben, hiszen a rendezvényeink, hangversenyeink 

itt zajlanak, amit szeretnénk a későbbiekben is esztétikus, rendezett környezetben szervezni. 

Nyolc tanterem parkettájának csiszolása és lakkozása lenne még kívánatos, amit az 

állagmegóvás érdekében szeretnénk majd a közeljövőben megtenni. 

Tanítványainkat is arra neveljük, hogy vigyázzanak a környezetükre. Valamennyien a 

felújított épületben kezdték meg tanulmányaikat. Nekik már „történelem”, hogy milyen is volt 

a régi Erkel. 

Az épületben működő két intézmény jó kapcsolatot ápol, közös felelősséget érez az épület 

állagmegóvásáért. 

Nagy gondot fordítunk arra, hogy az információs és kommunikációs eszközparkot is 

fejlesszük. Az Erkel bál bevételéből két új digitális táblával bővült az iskola eszközparkja. 

 

 

 Szakmai munka 

Tanulólétszámunk stabil, 2010. október 1-jén 451 fő, 2011. október 1-jén 436 fő volt. 

16 tanulócsoportban folyik az oktató-nevelő munka. Egy normál tantervű ’a’ osztályban és 

egy emelt szintű zenei képzéssel működő ’z’ osztályban. 

Beiskolázási mutatóink - több évre visszamenőleg – nagyon jók. A zenei osztályban évek óta 

túljelentkezés van. 

 

Az iskola alapfeladatán túl a zenei nevelést helyezi előtérbe. A magasabb énekóraszám, a 

zenei és a nem zenei kórusok a művészeti nevelés részei. Az ezekre épülő hangversenyek az 

iskola éltének szép pillanatai. 
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Tanulmányi eredmények 

 

Sok a jól teljesítő, jó képességű tanuló, ezt is mutatják az év végi tanulmányi eredmények 

grafikonjai. 2010 szeptemberétől az első évfolyam kivételével, osztályozással történik az 

értékelés. 

Statisztika 2009-2010 II. félév
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Statisztika 2010-2011 II. félév
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Továbbtanulás 

 

Továbbtanulási eredményeink 100%-ot mutatnak, az iskolai megoszlások az alábbiak: 

 

iskolatípus 2010. 2011. 2012. 

gimnázium 33% 15% 34% 

szakközépiskola 57% 70% 50% 

szakiskola 10% 15% 16% 

 

A visszajelzésekből tudjuk, hogy az erkeles gyerekek megállják a helyüket a középfokú 

oktatási intézményekben. 
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Országos kompetenciamérés eredményei 

 

2010. 

 

 országos iskolai 

8. matematika 1622 1644 

8. szövegértés 1583 1656 

6. matematika 1498 1537 

6. szövegértés 1483 1536 

 

2011. 

 

 országos iskolai 

8. matematika 1601 1553 

8. szövegértés 1577 1592 

6. matematika 1486 1423 

6. szövegértés 1465 1527 

 

A felmérés időpontja (május vége) nem éppen ideális, mert amikor már minden továbbtanulót 

felvettek a középfokú intézménybe, nem egyszerű a végzősöket komoly, eredményes 

munkára fogni. 

A FIT-jelentés elemzése szerint az erkeles diákok jó alapokkal rendelkeznek, képesek a tanult 

kompetenciákat alkalmazni. 

 

Versenyeredmények 

2010-2011 tanév 

 

Tanulmányi eredmények: 

- Ari Anna   Simonyi Zsigmond Helyesírási Verseny  megyei   3 hely 

- Hegedűs Johanna  Nyelvész Anyanyelvi verseny   országos  3. hely 

- Hegedüs Eleonóra  Simonyi Zsigmond Helyesírási Verseny  országos  5. hely 

- Kőhalmi Márton  Német Nyelvi Verseny    megyei  2 hely 

Felkészítő tanár: Németh Zoltánné 
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Sportolóink is kimagaslóan szerepeltek a tanévben.  

- Baky Boglárka   Tollaslabda Diákolimpia  országos  1. hely 

Felkészítő tanár: Horváth Attila 

- Joó Gerda - Tóth Dorina   Tenisz Országos Diákolimpia   5. hely 

Felkészítő tanár: Németh József 

- Fiú tornászok       területi 2,     országos 9. hely 

Felkészítő tanár: Nemes István 

- Sakk     csapatverseny   megyei   2. hely 

- Pekárdi Sára    sakk egyéni   megyei   2.hely 

Felkészítő tanár: Sztanics Istvánné 

- Úszás      váltóverseny   megyei   1. hely 

Felkészítő tanár: Horváth Imre 

Emellett focistáink és röplabdázóink is sok versenyen vettek rész és értek el jó eredményeket. 

 

Az év végi minősítő hangverseny eredményei: 

„A” kategóriában:  Arany minősítés diplomával - Tagozatos nagykórus, Nótafa 

„B” kategóriában:  Arany minősítés   - 4.5.a osztálykórus, Nem tagozatos kórus 

Karvezetők: Dr. Szatmáry Péterné Rédei Margitta, Kálmán Frigyes, Iványi Noémi, Kindertné 

Surányi Lívia, Nemeréné Fejes Emília 

 

Jó tanuló jó sportoló   22 tanuló 

Jó tanuló jó zenész  4 tanuló 

Erkel Plakettet kapott  4 tanuló  

Kórus munkáért jutalmazott 14 tanuló 

 

Kitűnő:  29 tanuló 

1 négyes osztályzat: 13 tanuló 

2 négyes osztályzat: 21 tanuló 

3 négyes osztályzat: 14 tanuló 
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2011-2012 tanév 

 

Tanulmányi eredmények 

- Hegedűs Eleonóra Aranytoll helyesírás verseny   megyei    1. hely 

- Hegedűs Johanna Aranytoll helyesírás verseny   megyei    2. hely 

- Hegedűs Eleonóra Nyelvész Anyanyelvi Verseny  országos 10. hely 

Felkészítő tanár: Németh Zoltánné 

- Kőhalmi Márton Nyelvész Anyanyelvi Verseny  országos 26. hely 

Felkészítő tanár: Kovács Tiborné 

- Pusztai Boglárka Bendegúz Nemzetközi Nyelvész verseny országos 13. hely 

Felkészítő tanár: Háriné Gregorics Judit 

- Kutschera Ágnes Kaán Károly Természetismeret Verseny megyei    2. hely 

Felkészítő tanár: Horváthné Somogyi Judit) 

 

Év végi minősítő hangverseny: 

Okleveles dicséret: Tagozatos nagykórus 

Karvezető: DR. Szatmáry Péterné Rédei Margitta 

 

- Fiú tornászok I-II. korcsoport  megyei 1. területi 3. országos  10. hely 

- Fiú tornászok III.-IV. korcsoport megyei 1. területi 2. országos  10. hely 

Felkészítő tanár: Nemes István 

- Lány tornászok III-IV. korcsoport megyei 2. területi 9. 

Felkészítő tanár: Horváthné Somogyi Judit 

- Szücs Laura Úszó Diákolimpia megyei 1.   országos  10. hely 

Felkészítő tanár: Horváth Imre 

- Baky Boglárka Tollaslabda Diákolimpia megyei 3. területi 3. országos 3. hely 

Felkészítő tanár: Horváth Attila 

- Joó Gerda -Tóth Dorina  Tenisz Diákolimpia  megyei 1. 

Felkészítő tanár: Németh József 

- MLSZ Bozsik Labdarugó torna  leányok megyei 1.  fiúk megyei 1. 

Felkészítő tanár: Horváth Imre 
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Új színfoltja az iskolának a szeptembertől működő a barokk csoport. Zászlóforgatók és 

táncosok tevékenykednek heti egy alkalommal szakköri keretben. Több mint 17 helyszínen 

25-nél több fellépésen vannak túl a gyerekek. Mindenhol nagy sikert arattak. 

 

 

 Pedagógiai szakszolgálat 

A szakszolgálat ellátja a beszédjavítást, diszlexia, diszgráfia prevenciót.  

 

Logopédia 2010 / 2011. tanév 

Logopédiai terápiák típusok szerint: 

 pöszeség,  

 dadogás,  

 megkésett / akadályozott beszédfejlődés,  

 diszlexia, diszgráfia, 

 diszfázia, 

 nyelv- és beszédfejlődési zavar, 

 orrhangzós beszéd. 

  

ELLÁTOTT INTÉZMÉNYEK  

2010/2011 

3 logopédus, 2 gyógypedagógus,  

Gyermekszám 

 (fő) 

Óvodák 10 intézmény 192 

Általános iskolák 4 intézmény  42 

ÖSSZESEN 234 

Ebből súlyos 

(SNI, általános pösze, megkésett/akad. beszédfejl., 

diszfázia stb.) 

96 

  

5. életévüket betöltött gyermekek beszéd- és nyelvi fejlettségének szűrés eredménye 

- 2011. május-június  

(2011. május 9-től június 10-ig a 2006. 05. 31 – 2007. 06. 01-ig született középső 

csoportosok.) 
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  INTÉZMÉNY 
Szűrésen részt vett 

(fő) 

Ebből előjegyzésbe 

került (fő) 

          Javaslat 

(fül-orr-gége 

vizsgálat stb.) 

  VÁROSI ÓVODÁK 177 116 46 

  

Szűrés: az 5. életévüket betöltött gyermekek beszéd- és nyelvi fejlettségének szűrése - 

pedagógiai szakszolgálatokról szóló 4/2010. (I. 19.) OKM rendelet szerint 

 

 Logopédia 2011 / 2012. tanév 

Logopédiai terápiák típusok szerint: 

 pöszeség,  

 dadogás,  

 hadarás, 

 megkésett / akadályozott beszédfejlődés,  

 diszlexia, diszgráfia, 

 diszfázia, 

 nyelv- és beszédfejlődési zavar, 

 beszédfogyatékosság/mentális retardáció 

 

Ellátott intézmények 

2011/2012 

4 logopédus, 1 gyógypedagógus 

Gyermekszám 

(fő) 

Óvodák (10 intézmény) 187 

Általános iskolák (4 intézmény) 72 

ÖSSZESEN 259 

Ebből súlyos 

(SNI, általános pösze, megkésett/akad. beszédfejl., 

diszfázia stb.) 

98 

  

5. életévüket betöltött gyermekek beszéd- és nyelvi fejlettségének szűrés- 2012. május-június 

(2012. május 9-től június 10-ig a 2007. 05. 31 – 2008. 06. 01-ig született leendő középső 

csoportosok.) 
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  INTÉZMÉNY 
Szűrés 

(fő) 

Ebből 

előjegyzésbe 

került (fő) 

 Javaslat 

(fül-orr-gége 

vizsgálat stb.) 

  Városi Óvodák 255 folyamatban folyamatban 

  

Szűrés: az 5. életévüket betöltött gyermekek beszéd- és nyelvi fejlettségének szűrése – 

pedagógiai szakszolgálatokról szóló 4/2010. (I. 19.) OKM rendelet szerint. 

 

 

 Tervek – megvalósítás 

 

Néhány gondolat a pályázatomban leírtakról és a megvalósításról. Az eltelt időszak 

mindössze tíz hónap, de már néhány területen láthatóak az eredmények. 

 

1. „Nagyon fontos feladatomnak tartom az iskola ének-zenei profiljának megőrzését,  

támogatását.” 

A 2012-es beiratkozáskor a 78 főből 51 gyermek szülője választotta az emelt szintű 

zenei képzést adó osztályt. 

2. „Szeretném, ha ismét lenne arra lehetőség, hogy az Erkelben néptánccal is 

foglalkozzanak a gyerekek.” 

 Minden alsó tagozatos osztályban újra indult a néptánc oktatás heti egy órában. A 

munka eredményességéről a kulturális bemutatón győződhettek meg a szülők is. 

3. „Az idegen nyelv oktatása az iskolában két nyelvre korlátozódik, angolra és németre. 

A jövőben harmadik választható nyelvként az orosz nyelv is felkínálható lehetne.” 

Az iskolában 2011 szeptemberétől orosz nyelvi szakkör működik a felső tagozatosok 

számára. 

4. „Bizonyára lenne arra is szülői igény, hogy egy kis bepillantás erejéig más 

évfolyamokon is megnézhessék, hogyan folyik a munka. Egy nyílt hét keretében 

lehetne erre lehetőséget biztosítani.” 

2012. február második hetében valamennyi osztályban, bármely tanítási órára 

látogathatott az érdeklődő. Várakozásainkat felülmúlta, hogy milyen sokan jöttek el 

hozzánk. Természetesen az alsóbb évfolyamokon volt a jelentősebb létszám. 
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5. Nyitottabbá kell tenni az iskolát a szülők számára. (Erkeles bál) Javaslom ezt annak 

reményében, hogy ha sikerül megnyernünk a szülők bizalmát a tanórákon kívül, akkor 

nagyobb támogatást remélhetünk az oktató-nevelő munkánkhoz is.  

Nagyon sikeres volt ez idei Erkel bál. A szülők támogatásával, a báli bevételből két új 

digitális táblával bővült az iskola eszközparkja. 

6. Hosszú távú elképzeléseim között szerepelt az ökoiskolai cím elnyerése. 

A Nemzeti Erőforrás Minisztérium és a Vidékfejlesztési Minisztérium megbízásából 

az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet nyílt pályázatot hirdetett nevelési-oktatási 

intézmények számára "Ökoiskola" cím elnyerésére. Ezen a pályázaton iskolánk is 

képviseltette magát. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma által felkért Értékelő 

Bizottság javaslatára Dr. Gloviczki Zoltán közoktatásért felelős helyettes államtitkár 

úr döntése értelmében intézményünk a 2012-2015 közötti időszakra elnyerte az 

Ökoiskola címet. A cím azoknak a nevelési-oktatási intézményeknek az elismerése, 

amelyek átgondoltan és intézményesítetten, rendszerszerűen foglalkoznak a 

környezettudatosság, a fenntartható fogyasztás és fejlődés pedagógiájának gyakorlati 

megvalósításával, a környezeti és egészségneveléssel. 

 

Az Erkel Ferenc Ének-Zenei Általános Iskolában egy jól együttműködő, összeszokott 

tantestület végzi a munkáját. Növendékeink, stabil szülői és pedagógus hátterünk alapja a 

nyugodt munkavégzésnek.  

Sok minden fontos az iskola életében, amiről még lehetne szólni. Igyekeztem a 

leglényegesebb területeket kiemelni. 

 

Kérem, a Tisztelt Képviselőtestületet, hogy beszámolómat elfogadni szíveskedjék.  

 

Pápa, 2012. június 5. 

 

         Heizer Zoltánné sk. 

               igazgató 

 


