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I. Fejlesztés – innováció:  
 
1. Karbantartási munkálatok: 

- A szükséges - aktuális karbantartási munkálatok lezajlottak. 

- Udvari csap került kialakításra. 

- A konyhai lépcsőkre (tálaló és mosogató előtt) csúszásmentes csempe – padlóburkolat került 

lerakásra. 

- Elvégeztük az esedékes rágcsáló és rovarirtásokat. 

- Az igazgatói iroda és az előtte lévő irattárrész kifestése megtörtént. Összefüggő polcrendszer 

beszerzésével és összeállításával könnyítettük a hivatalos irataink rendszerezését. 

- Kifestettük a 10. osztály tantermét. 

 

2. A konyhai mosogatók (szerelvényezése, a csapok javítása) 

- WC tartályok, ülőkék, csészék – javítása, cseréje, 

- kazánok karbantartása a tanév elején megtörténtek.  

 

3. A 3. osztály falát, ami a 10. osztály termétől választja el hangszigeteltük. 

 

4. Az igazgatói iroda kifestése – bútorzatának cseréje, az irattár polcrendszerrel történő 

bővítése szintén innovációnk részét képezte. 

5. Az udvari játszóteret egy teherautónyi homokkal töltöttük fel (pótolva a hiányzó 

mennyiséget). 

6. Iskolánk épületének állagmegóvása, felújítása folyamatosan történik (az udvari ki és bejárat fölé 

plexi tető került kialakításra. 

 

7. Udvari játszótér eszközeinek-, kerti pihenő bútorzatának festése - kezelése a 10. évfolyamos 

tanulók közösségi szolgálatának keretében megtörtént.               



8. Másodszor pályáztuk meg az Öko-iskola címet, amit újabb 5 évre elnyertünk. 

 

9. Iskolakertünk egy teherautónyi termőfölddel, 3db magasággyal, 1 db pálánta 

keltetővel, 2 db paddal és egy szamóca futtatóval bővült. 

 

10. Intézményünk udvarára 4 db szilvafát ültettünk. 

 

11. A tanári terem bútorzatát részben sikerült újabb szekrényekre cserélnünk. 

 

12. Porszívót, mikrohullámú sütőt, mérleget vásároltunk. 

 

13. Ökoiskola vontakozásában pedagógusok továbbképzés:  

 
- Testnevelési Egyetem – Vízivándor Túravezető akkreditált továbbképzés (1 fő) – 2018. 

november 24. (szombat), 2019. április 6-7. (Esztergom) 
 

14. Módszertani képzések: 

- Tanulási eredményközpontú módszerek: 2018. november 05. 

- PPT készítési technikák: 2018. november 14. 

- Asszertív – oktatói hallgatói kommunikáció: 2018. november 15. 

- Infokommunikációs IKT technikák: 2018. december 13. 

- Iskolakert Alapítvány szervezésében – ORSZÁGOS ISKOLAKERT-

FEJLESZTÉSI PROGRAM (30 órás akkreditált pedagógus továbbképzés) – 

Iskolakerti alapok – „Továbbképzés ökológiai szemléletű iskolakertek 

kialakításához és működtetéséhez” 

- Bringatúra Egyesület – Kerékpáros – vándortábor - vezető akkreditált pedagógus 

továbbképzés (2 fő) – 2019. április 

 

15. A tehetséggondozás területén: a tanulók érdeklődésének megfelelően (egészségmegőrző, 

csillagász, kézműves, társadalomismereti, nyelvi, sakk) szakköröket szerveztünk és 

indítottunk, ezzel segítjük pl. tanulmányi versenyen induló tanulók felkészülését. 

Tehetségpont kialakítására sajnos nem került sor. 

 

16. Az iskola egészségfejlesztési programját felülvizsgáltuk, a szükséges módosításokat 

elvégeztük.  

 

17. Saját fejlesztésű oktató programok /digitális tananyagok készítettünk, melyeket 

eredményesen használtunk a szakórákon (internet hozzáférés biztosítása), és megosztottunk 

valamennyi érdeklődő kollégával. 

 

 

 

 

 

 



TOVÁBBI KIEMELT FELADATAINK, MELYEK MEGVALÓSÍTÁSRA VÁRNAK: 

 

A) Pedagógiai Programunk, Helyi tantervünk felülvizsgálata, a szükséges módosítások – 

kiegészítések elvégzése az új törvényi változások – szabályozások tükrében. 

 

B) Saját fejlesztésű oktató programok /digitális tananyagok készítése, melyeket 

eredményesen használunk a szakórákon (internet hozzáférés biztosítása) és továbbra is 

megosztjuk érdeklődő kollégáinkkal. 

 

F)  Pedagógiai munkánk sikerének kellő kommunikálása. Iskolai honlapunkon valamint a 

fenntartó által megjelentetett ÚJ Magiszter elnevezésű folyóiratban rendszeres történjen. Saját 

facebook oldal információinak folyamatos aktualizálása. 

 

 

IV. Támogatóink:  
 

a. Vészhelyzet Alapítvány (Kerpai Gábor) – egészséges táplálkozás 

  

b. Puchpharm Kft. – Autóbuszos kirándulás szervezése (barlanglátogatás) 

 

c. Oltalom Sport Egyesület – foci szakkör 

 

d. Oltalom Karitatív Egyesület – eszközök, ajándéktárgyak 

 

e. Pestszentimre – Pestszentlőrinc (18. kerületi) Önkormányzata – iskolai programok 

szervezésének támogatása 

 

f. Big Bang Média: 10. évfolyam tantermének festése. 

 

 

      
 
 
 



VII. Tanév eseményei: 

I. ISKOLAI MEGEMLÉKEZÉSEK, ÜNNEPEK, ÜNNEPÉLYEK, PROGRAMOK,  

       MELYEK MEGVALÓSULTAK 

 

- Tanévnyitó: 2018. szeptember 01. 

- Takarítási világnapja: 2018. szeptember 14. 

- Londoni tanulmányút: 2018. szeptember 9-15. 

- Vízivándor osztálykirándulás (Dunakanyar – Visegrád): 2018. szeptember 12-14. 

- Budapesti Nagy Sportágválasztó: 2018. szeptember 14-15. 

- CSIBÉSZ – családsegítő szolgálat (kamasz stressz kezelés – életpálya tervezés – 4-8. 

évfolyamokon): 2018. szeptember 19- től 8 alkalommal. 

- Autómentes világnap – Kresz totó: 2018. szeptember 21. 

- Zsidó Újév (Rosh Hasana): 2018. szeptember 26. 

- Európai Diáksport Napja: 2018. szeptember 28. (péntek) 

- A magyar népmese napja: 2018. szeptember 28. 

- Kutatók éjszakája: 2018. szeptember 29. (szombat) 

- IV. Országos Iskolakert-hálózati Találkozó - Hagyományápolás és hagyományteremtés az 

iskolakertekben – Boldog: 2018. október 5. 

- Házi futóverseny: 2018. október 02-05-ig  

- Az aradi vértanuk napja – Nemzeti gyásznap: 2018. október 06. 

- Állatok világnapja: 2018. október 08. 

- Családi nap, Első osztályosok avatása, Egészségnap, Sportnap: 2018. október 13. 

- KRÓKUSZ PROJEKTINDÍTÓ WORKSHOP: 2018. október 18. 

- Interaktív színház – Mandula színház: 2018. október 19. 

- Megemlékezés az 1956-os forradalom és szabadságharcról (október 23.): 2018. október 24. 

- Egészséges életmód - Gyógynövény projekt – Gyógynövények bemutatása, szerepük 

mindennapi életünkben, táplálkozásunkban: 2018. október 26. 

- Takarékossági világnap – Energiajárőr szolgálat népszerűsítése (DÖK): 2018. október 31. 

- A magyar tudomány napja (tablókészítés): 2018. november 5. 

- IVSZ: Programozd a jövőt – Pályaorientációs foglalkozás: 2018. november 09. 

- Magyar népdal és népköltészet napja (osztályok közötti verseny): 2018. november 16. 

-     A jóság világnapja, A tolerancia világnapja (iskolai cserebere): 2018. november 12-16. 

- Dohányzás elleni világnap: 2018. november 19. 

- Részvétel az Őszi Pedagógiai Napokon: 2018. november 19-23. 

- VÍZESGÁLA – SPORTÁGVÁLASZTÓ: Duna Aréna: 2018. november 25. 



- A magyar labdarúgás napja: 2018. november 26. 

- Interaktív színház – Mandula színház (Mikulás műsor): 2018. november 28. 

- ÖKONAP – Paks II. – Interaktív kamion (kiállítás) megtekintése: 2018. december 01. 

- Hulladékgazdálkodás – FKFK – interaktív előadás: 2018. december 03. 

- Iskolai Mikulás, Mikulásváltó – mozgásos játék: 2018. december 06. 

-     Az emberi jogok világnapja: 2018. december 11. 

- Pályaorientációs nap (EBM – Papst Hungary Kft.) – Gyárlátogatás: 2018. december 15. 

- A magyarországi kisebbségek napja (HAVER, UCCU Alapítvány műsora): 2018. december 

       Karácsony: Interaktív színház: 2018. december 20. 

- Interaktív színház – Mandula színház (Aladin): 2019. január 8. 

- Állatvédelmi gyűjtés iskolánk tanulói által (kutya és macskaeledel) – a Inárcsi pihenőnél 

található állatmenhely számára az adományok átadása: 2019. január 13. 

- A vallás világnapja, a magyar kultúra napja: 2019. január 18. 

- V. Téli sportágválasztó: 2019. január 19. 

- Magyar Kultúra Napja: 2019. január 22. (megemlékezés Kölcsey Ferencről) 

- Holokauszt emléknap, Béke világnapja (múzeumlátogatás):2019. január 25. 

- Látogatás a Pálvölgyi barlangba: 2019. február 15. 

-     Farsang: 2019. február 22. 

- Megemlékezés a kommunizmus és egyéb diktatúrák áldozatairól (2019. február 25.) 

- Kihívás Napja (sportnap): 2019. február  

- TE SZEDD! – aktív részvétel az európai hulladékcsökkentési héten (környezetünk 

megtisztítása): 2019. február 25-28.  

- Energiatakarékossági világnap - házi rajzverseny: 2019. március 6. 

- Kerületi Imre - Lőrinc futóverseny: 2019. március 15. 

- Megemlékezés az 1848-49-es forradalom és szabadságharcról (2019 március 14.) 

- Dél – Pesti Szennyvíztisztító telep látogatása: 2019. március 21. 

- SAFER internet előadás tanulóink számára: 019. március 21.  

- Meteorológiai világnap, víz világnapja – Kőbányai víztároló megtekintése: 2019. 

március 22. 

- A Fenntarthatóság – környezettudatosság témahét: 2019. március 18 - 22. 

- Az autizmus világnapja (érzékenyítés): 2019. április 1. 

- Afrika Másként Alapítvány – Afrika előadás – Az afrikai gyermekek élete: 2019. 

április 05. 

- Digitális témahét: 2019. április 08 – 12. 

- A költészet napja(József Attila születésnapja)–iskolai szavalóverseny: 2019. április 11. 



- 18. kerületi csapat - Baseball bemutatója és foglalkozása: 2019.04.11. 

- A Föld napja – Csillagászat napja (iskolakert gondozása): 2019. április 24. 

- Észak-Pesti Regionális Ökoiskola találkozó:2019. május 3.(Újpesti Homoktövis Ált. Isk 

- Méltóság temploma (Roma nap): 2019. május 05.. 

- Föld napja, Madarak és fák napja (Madártani Egyesület előadása, soroksári 

arborétum látogatása): 2019. május 09. 

- Kihívás Napja – A magyar sport napja (sportnap) – barátságos foci mérkőzés: 2019. 

május 6. 

- Interaktív színházi előadás megtekintésére: 2019. május 

- A múzeumok nemzetközi napja – tavaszi osztálykirándulások: 2019. május 17. 

- GYERMEKNAP – Családi Nap, Sportnap, Egészségnap, Környezetvédelmi nap 

      2019. május 24. 

- Budapesti nagy sportágválasztó (Merkapt Sportközpont): 2019. május 24 – 25.  

- A Nemzeti Összetartozás Napja (Múzeumlátogatás – osztály kirándulás: június 4.) 

- MET Gyermeknap: Békásmegyer: 2019. június 06. 

- Kertépítő Közösségi Nap (ÖKONAP): 209. június 11. 

- MULTIKULTURÁLIS PROJEKTNAP (Afrika, Magyarország): 2019. június 12. 

- Ballagás, tanévzáró ünnepély: 2019. június 14. (péntek) 

 

Aláhúzással jeleztük az egészséges életmód jegyében zajló sportfoglalkozásokat – 

rendezvényeket. 

 

 

Nyári rendezvényeink: 

          



-     Roche cég szervezésében megrendezésre kerülő gyermeknap (Városliget) – 2019. 

június 25. 

 

-     Holland Gyermeknap – 2019. július 25. 

 

- Vízivándor Tábor: 2019. július 3 – augusztus 06. Dunakanyar (Esztergom – 

Budapest Római part) 

 

- Hejcei nyári gyermektábor  

 

          
 

- Osztálykeretben történő megemlékezések: 

Október 6.-a, Mikulás, Karácsony, Anyák napja, Húsvét 
 

Az ünnepi megemlékezések osztálykeretben (osztályfőnöki órák során), faliújságverseny 

formájában, iskolai rendezvényeken, valamint az említett helyszíneken valósultak meg. 

 

IX. BEMUTATÓ ÓRÁK, FOGLALKOZÁSOK, PÁLYÁZATOK: 
 

1. Klasszikus London  - diákutazás (7 napos nyelvi táborunk szeptember hónapban valósult meg) 

London – Windsori utazással: 2018. szeptember 9-15 

 

2.   Vízivándor osztálykirándulás (3 nap): Esztergom – Dunakanyar: 20 fő (2018. szeptember 18-

21.) 

 

3. Vakok és Gyengénlátók Fejér Megyei Szervezete – SZEMLÉLETFORMÁLÓ ELŐADÁS alsó – 

felső és gimnáziumi tagozatos tanulók részére 5 alkalommal. 

 

4. Toscanai tanulmányút: (2019. április 14 – 18.) 

 

5. Vízivándor Tábor: 2019. július 3 – augusztus 06. Dunakanyar (Esztergom – Budapest 

Római part) 
 

 

 



PÁLYÁZATOK: 

 

Az előző évekhez hasonlóan minden lehetőséget megragadunk, hogy a pályázati kiírásoknak 

megfelelően minél nagyobb számú sikeres pályázatot tudjunk benyújtani és elfogadtatni.  

 

1. Ökoiskola újbóli pályázata – NYERTES PÁLYÁZAT. 

 

2. A 18. kerületi Önkormányzat felé benyújtott pályázat/támogatási kérelem - 

lehetőséget teremt Vízi vándor tábor szervezéséhez (500.000 forint).  

Augusztus hónapban várható lebonyolítása – NYERTES PÁLYÁZAT. 

 

3. ORSZÁGOS ISKOLAKERT-FEJLESZTÉSI PROGRAM  - Iskolakerti Alapozó 

Alprogram 2019 néven meghirdetett program KEZDŐ 2 kategóriájában (tartalmaz: 

200 000 Ft értékű magaságyások műveléséhez összeállított egységes eszközcsomagot, 

melynek tartalma az iskolakert megművelésének alap szerszámcsomagja és egy 

vetőmagcsomag) - NYERTES PÁLYÁZAT. 

 

                
  

 

4. Élelmiszerbank – Iskolai Gyermeknap (édesség, jutalmazás) – Nyertes Pályázat! 

 

5. Mit jelent számodra a futball?: UEFA Foundation for Children projekt – 

rajzpályázat (új Adidas futball labda dekorálása gyermekrajzokkal) - 1 fő 3. osztályos 

tanuló, 1 fő 4. osztályos tanuló – Nyertes pályázat! 

 

6. GreenDependent és az Iskolakert Alapítvány együttműködésében (gyümölcsfa 

csemete pályázat): 5 szilvafa ültetése az iskola udvarán – nyertes pályázat. 

 

7. „Szebb, virágosabb környezetünkért pályázat” – 18. kerületi Önkormányzat – 

Egynyári növények beszerzése, ültetése intézményünk udvarán – nyertes pályázat. 

 

8. AGRÁRMINISZTÉRIUM, Természetmegőrzési Főosztály - Ökoiskola rajzpályázat - 

Természet ajándékai (6- 14 év közötti korosztály) 

 

9. Helyi környezetvédelmi program keretében - „Ültess fát kerületünknek” – Budapest 

XVIII. Ker. Pestszentlőrincz – Pestszentimre Önkormányzata Környezetvédelmi 

csoportja – Nyertes pályázat! (köztéri fák ültetése az iskola utcafrontján – gömbakác, 



gömbjuhar, hárs, gömbkőris) 

 

 

X.  RENDEZVÉNYEK – KONFERENCIÁK, MELYEKEN KÉPVISELTÜK 

INTÉZMÉNYÜNKET. 

 
1. Független Pedagógiai Intézet (Tanévnyitó konferencia) – 2018.augusztus 21. 

 

2. CSALÁDI EGÉSZSÉG- ÉS SPORTNAP, ISKOLAKERT MŰHELYNAP: Dél – Pesti Regionális 

Iskolakert Szakmai Műhely (A Váci Egyházmegyei Káritasz Iskolakert programjának részeként)- 

2018.09.29. 

 

3. „SZakMÁzz!”- Pályaválasztási kiállítás (Hungexpo – Budapest) – 2018. október 9-10. 

 

4. Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Pest megyei és Fővárosi szervezetének pályaorientációs 

programja (6-7-8. osztály): 2018. 10.11. 

 

5. ÖKOISKOLA CÍMÁTADÓ ÜNNEPSÉG – Agrárminisztérium: 2018. október 13. (szombat) 

 

6. Együtt Gyógyulni Könnyebb Alapítvány (Gyöngyök Mátra Művelődési Központ – 

Gyöngyös): Szeretve fejleszteni a gyereket Szakmai konferencia: 209 március  

 

7. Iskolakert – fejlesztési program (Kertészeti Egyetem): Iskolakert-tájépítész 

tervbemutatók: 2019. március 22. 

 

8. Észak-Pesti Regionális Ökoiskola találkozó: 2019. május 3. (Újpesti Homoktövis Ált. 

Isk.) 

 

9. FKF (18. kerületi telephely - újrahasznosító– Tájékoztató nap- Műanyag feldolgozása) 

2019. március 28. 

 

10. MAGONC GYERMEKKONFERENCIA – az ENSZ Gyermekjogi Egyezményének 30. 

évfordulója alkalmából – ELTE TÁTK – 2019. május 24. 

 

11. Pedagógiai Oktatási Központ diabétesz oktatási programja (Egy Csepp Alapítvány)- 

2019. április 08. 

 

12. Tavaszi Pedagógiai Napok a POK szervezésében (2019. április 1- 12.) – a teljes 

tantestület részvételével. 

a, Felső tagozat + gimnázium:” Az áruvilág kicsi királyai” – Fogyasztói tudatosságra 

nevelés az iskolában. Újpesti Bene Ferenc Általános Iskola – 2019. 04.09. 

b, Alsó tagozat: Kéttanáros modell alkalmazása a Józsefvárosban: Losonczi Téri Általános 

Iskola: 2019.04.08. 

c, Fejlesztő munkaközösség: Önmagamra, társaimra és a környezetemre figyelés (Budapest 

III. Kerületi Bárczi Géza Általános Iskol : 2019. 04.10. 
 

13. FKF Nonprofit Zrt.: XVIII. Kerületi Szemléletformáló és Újrahasználati Központ (1188 

Budapest, Besence utca 1/a.) – KÖRNYEZETVÉDELMI OKTATÓPROGRAMJA – 

Műanyag és műanyaghulladék címmel – pedagógusok tájékoztatása, felvilágosítása. 

 



14. Országos Iskolakert Hálózat - Iskolakert Alapítvány - Iskolakert Alapozó Alprogram: 

Bemutató – kiállítás a projektről: 2019. június 25. 

 

KUTATÁSBAN, GYAKORLATBAN VALÓ RÉSZVÉTEL:  

 

1. Kutatásban való részvétel: Magyar Kereskedelmi és Iparkamara: 7. osztályos tanulók 

kérdőíves felmérése – (érdeklődési körökről, általános iskola utáni továbbtanulási tervekről 

és a munka világáról) 

 

2. Gyakorlati oktatóhely – tudásmegosztás: ELTE Atipikus Viselkedésés Kogníció 

Gyógypedagógiai Intézet és pszichopedagógia szakirány hallgatóinak gyakorlati 

felkészítőhelye. 

 

 

                    

 

 

 

Budapest, 2019. június 28. 

 

                                                                                                Gazdig Róbert  

intézményvezető 


