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Tanulmányi eredmények a 2020/2021-es tanévben 

A tanévről általában  

A 2020/2021-es tanévben több körülmény is nehezítette munkánkat, mely a 

vírushelyzetnek volt köszönhető. Novembertől több osztályban kellett digitális 

oktatásra átállni, decemberben három hétig pedig az egész iskola digitális oktatásra 

rendezkedett be. 

A digitális oktatás alatt a pedagógusok gyakran betegen tanítottak, de szükség volt 

több hétre helyettesíteni így is beteg munkatársat. 

A diákok a digitális munkarendben általában megfelelő motiváltsággal dolgoztak. Civil 

kezdeményezéssel a rászoruló tanulóknak számítógépeket, laptopokat juttattunk el. 

A digitális munkarend a tanév nagy részében kitartott egy-egy osztályban. 

A közösségi munkára hangsúlyt nem tudtunk fektetni, programjaink elmaradtak, vagy 

más szervezéssel tudtuk csak megvalósítani. 

Tanulólétszámok alakulása  

A tanévet 199 gyermekkel kezdtük, a tanév végi létszám 195 gyermek. 

Osztály Osztályfőnök 

Tanulók száma 

tanév 
elején 

tanév végén 
egyéni tanrend 

szerint 

1.a Szomor Márta 17 16 1 

1.b Csiszár Regina 15 17 1 

2. Molnárné Patkós Katalin 14 23 1 

3. Máténé Nagy Gabriella 24 24  

4. Pescha Józsefné Barna Márta 26 21  

5. Kulcsár Norbert 24 26  

6. Bakkné Farkas Beatrix 26 24  

7. Andorka Péter 23 26  

8. Lórántfy Judit 26 18  

Összesen: 199 195 3 

 

Mulasztások 

Tanulóink 12251 órát hiányoztak. Ebből igazolatlan 41 volt. A mulasztások magas 

száma a COVID vírus miatt volt. 
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 Magatartás és szorgalom  

A tanév során a magatartás és szorgalom értékelése ugyan megtörtént, de ennek 

objektivitása megkérdőjelezhető. 

A 2-8. osztályok magatartásának átlaga 4,14, a szorgalom átlaga 4,17 volt. 

 Szöveges értékelés  

Az első félévben az 1-2. évfolyamokon szövegesen értékeltek a tanítók. A tanév végén 

a pedagógiai programnak megfelelően csak az 1. évfolyamon van szöveges értékelés.  

Tanulmányi átlagok  

A tanév végén a 2-8. évfolyamon érdemjeggyel értékeljük a gyermekeket. 

Az első félév eredményeihez képest mérhető javulás tapasztalható. 

Osztály Átlag 

2. 4,69 

3. 4,51 

4. 4,59 

5. 4,12 

6. 4,13 

7. 4,3 

8. 3,71 

 

Kitűnők, jelesek, javítóvizsgára utasítottak  

A tanév során a kitűnők és jelesek száma az alábbiak szerint alakult: 
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Javítóvizsgára 4 főt utasítottunk. Két tanuló 2-2 tantárgyból volt eredménytelen. 

Évismétlésre a tantestület senkit nem utasított. 

 

Programok 

Projekt, témahét, témanap  

A tanévben az iskola projektje elmaradt, ezt a következő tanévben tervezzük 

megvalósítani. 

Az 5-8. osztályosokkal részt vettünk a Pénz7 témahéten és a teljes iskolával 

Fenntarthatósági témahéten. 

Versenyek 

A tanév során a versenyek szervezését lecsökkentettük, meghívásos versenyeken nem 

vettünk részt. 

 

 

Pákozd, 2021. június 18. 

 

Molnár Péter 

igazgató 

 


