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Tájékoztató – Önkormányzat 

2021/22-es tanév 

 

Személyi változások: 

 A tanév végével két kollégánk távozott – ideiglenesen (1 év fizetés nélküli szabadságot kérve, ill. anyai örömök elé nézve), továbbá 1 fő tanító 
augusztus 31-i dátummal, közös megegyezéssel távozik. 

 Helyüket sikerült pótolni, így megtartva a minőségi oktatás alapját jelentő 100%-os szakos ellátottságot. Szükségünk van azonban min. 1 szolgálati 
lakásra. Hosszútávon – szembesülve a pedagógushiánnyal – szükség lesz további lakás(ok)ra, mivel 5-10 éven belül még nagyobb problémák lesznek, 
lakhatás nélkül nem jön Tordasra tanár… 

 A kieső tanerők pótlása rövid távon a 2022/23-as tanévre (még) sikeres 

 Tanár hiány nincs az iskolában 

 

·         A  2022-2023-as tanévben változatlanul Varga Szabolcsné Gál Gabriella (felső tagozat igh.), Szabóné Hegedüs Mónika (alsó tagozat igh.) és Balogh 
Zoltán igazgató alkotják az iskola vezetését. 
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Oktatás, nevelés, felvételi és ballagás 

 Hány tanuló ballagott el az év végén és hány tanuló jelentkezett első osztályba a jövő évre? 

30 tanuló ballagott el és 26 tanuló jelentkezett első osztályba. A Fenntartónak köszönhetően két(!) első osztály indulhat! 

 Minden jelentkező felvételt nyert-e az iskolába? Amennyiben történt elutasítás mi alapján történt a felvett gyerekek és az elutasított tanulók 
kiválasztása?  

Minden tordasi gyermeket felvettünk, a külsősök közül azonban nem mindenkit. Az SNI-s gyerekek közül voltak, akiket el kell(ett) utasítanunk, mivel 
fejlesztő pedagógusaink kapacitása korlátozott. 

 Hány első osztály indul idén? Kik lesznek az elsős tanítók a jövő évben? Radványiné Nagy Edit és Jankura Erzsébet 

 Növekedés vagy csökkenés tapasztalható a jelentkezők számában az elmúlt évekhez képest? Az induló első osztályokba néhány (4-5) fővel kevesebb 
volt a jelentkezők száma ui. nagyon sok tordasi szülő tartotta vissza gyermekét az óvodában, az OH engedélyével. A felsőbb évfolyamokba 
ugyanakkor folyamatosan jelentkeznek, de nem mindenkit veszünk fel. 

 Van-e létszám probléma valamelyik évfolyamban? Nincs 

 Van-e terem probléma? Nincs 

·         Kaphatunk információt arról, hogy a tordasi diákok az országos átlaghoz viszonyítva, hogyan teljesítettek a kompetenciamérésen?  

 A 2021-es kompetenciamérés eredményéről elmondható, hogy iskolánk továbbra is mind az országos átlagnál, mind a közepes községek iskoláinak 
átlagánál jobban teljesít (lsd. melléklet) 
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Iskolai agresszió 

Ezen a területen sikerült nagyot lépnünk előre, a jelenség visszaszorulóban:         

 Kamerák, iskolapszichológus (antibullying-program) – jelentős anyagi ráfordítás! 
 Megelőzés, fegyelmi fokozatok következetes kiosztása, tárgyalás a szülőkkel, tanuló távozása közös megegyezéssel.  

  

Ünnepek kérdése 

 Milyen utat lát az iskola vezetése, hogy minél több ünnepet a település lakosaival együtt lehessen lebonyolítani? 

o Mely ünnepeknél látja ezt az iskola megoldhatónak? 

 október 23. (a felsősök szereplésével, az Önkormányzattal közösen – tanítási időn kívül)) 
 adventi vásár és gyertyagyújtás 
 március 15. (az alsósok szereplésével – tanítási időben) 
 Sajnovics-nap 

 

 Beruházási és fejlesztési célkitűzések 

 Milyen fejlesztési és beruházási igények merültek fel az elmúlt tanév vagy a személyi cserék óta? Padlástér (informatika terem mögötti rész – 
jelenleg raktár) átalakítása oktatási célra. A világítás a tantermekben és az aulában meglehetősen elavult, ennek és az elektromos hálózatnak a 
felülvizsgálata megtörtént, a megvalósításhoz forrásra van szükségünk lsd. melléklet. 



                  Sajnovics János Általános Iskola és 
Alapfokú Művészeti Iskola 

2463 Tordas,Köztársaság u. 1 sz.,OM azon. 030174, Tel/fax: 22/467-532 

 
 Milyen fejlesztések és beruházások megvalósítását tűzte ki az iskola a nyári szünetre vagy a következő tanévre? Felső és alsó udvar rendezése és 

füvesítése megtörtént. A kerítés és a felső udvari bejárat rendezésére (térkövezés) ígéretet kaptunk Polgármester Úrtól. 
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1. sz. melléklet 

 
Szántó Gábor (szülő) levele 
 
„A tordasi Sajnovics János Általános Iskolában 2022. április 16-án elvégzett érintésvédelmi felülvizsgálatkor feltárt sürgős hibákat a 
jegyzőkönyv alapján 2022. április 30-án elvégeztem. Ennek anyag- és munkadíja bruttó 287.000.-Ft, melyet az iskola javára szeretnék 
felajánlani. 
Mivel csak a sürgős hibák lettek elvégezve, tennivaló még van bőven! 
Az intézményben kellene egy komolyabb villamos karbantartást elvégezni, mivel a most javított illetve cserélt alkatrészeken a kötési pontok 
mind lazák voltak. Ez tűzvédelmi szempontból lenne fontos! 

 
Üdvözlettel: 
Szancsovill Kft. 
Szántó Gábor 
+36204288867” 
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2. sz. melléklet: 
Kompeteciamérés 

 


