
Intézmény neve: 
Dorogi Zsigmondy Vilmos Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Gimnázium, 
Informatikai és Egészségügyi Szakgimnázium (2510 Dorog,Otthon tér 3.) 

Beszámoló a 2017 /2018. tanév munkájáról 
1. A működésre jellemző legfontosabb adatok 
1.1. Személyi feltételek      

engedélyezett  álláshelyek száma 31,75   

engedélyezett pedagógus álláshelyek száma 24,00   

ebből könyvtáros 0,00   

engedélyezett technikai álláshelyek száma 5,75   

pedagógus álláshelyeken foglalkoztatottak létszáma 20,73   

ebből részfoglalkozású 1,00   

óraadók száma 3,00   

mestepedagógusok száma? 1,00   

gyakornokok száma? 2,00   

hány új kolléga került a tantestületbe (fő)? 4,00   

az új kollegák közül hány pályakezdő (1-3 év)? 1,00   

1.1.2.Továbbképzés (a beszámoló évét megelőző naptári év adatai)     

A pedagógusok közül hány fő, hány % vett részt akkreditált 
továbbképzéseken?  8 fő 33% 

Az éves beiskolázási tervben szereplő továbbképzések hány %-a 
realizálódott? 

0 fő % 

A továbbképzéseken részt vevőkre jutó átlagos összeg fejenként (Ft): 0   

A továbbképzésekre fordított összeg hány %-át fedezték? 0%   

intézményi költségvetésből 0 fő % 
-pályázatból 0 fő % 

-egyéb 0 fő % 
A pedagógusok hány %-ának van informatikai végzettsége?     

felsőfokú 1  fő 4% 
OKJ-s 0  fő % 

tanfolyami 23 fő 96% 

1.2. Intézményi költségvetés     

1.2.1. Pályázatokból     

A beadott pályázatok száma: 10   

Eredményes pályázatok száma: 9   

A pályázat típusa, forrása, az elnyert összeg elnyert összeg Ft   

EFOP-1.8.5-17-2017-00023 Menő Menza (Alapítványi) pályázat 14996567   

EFOP-4.1.3-17. Iskolai épületek és udvarok felújítása, korszerűsítése 70591604   

EFOP-3.2.4-16Digitális kompetencia fejlesztése      

Dorogi Égetőmű Környezetfejlesztő Alapítvány Sportpályázat 195600   

Dorogi Égetőmű Környezetfejlesztő Alapítvány Környezetvédelmi pályázat 469449   

Határtalanul! Pályázat KLIK-HAT-17-03-021 4312900   

SZIKLA-ÚTI-2017. számú "A Sziklakórház atombunker Múzeum 
látogatásához utazási és étkezési támogatásra" kiírt pályázat 

84300 
  

Anna Frank House (pályázat) 0   



Boldog Iskola Pályázat 0   

SZIMBA Pályázat 0   

TIOP-3.1.1-09/1-2009-0020 „Új távlatok” fenntartási időszakban lévő 
projekt 2017.12.31. 0 

  

TÁMOP-2.2.3-07/2-2-2008.„Integráció a szakképzési potenciál növeléséért a 
Közép-dunántúli Régióban TISZK létrehozásán keresztül.”  fenntartási 
időszakban lévő projekt 2017.12.31. 

0 

  

TIOP-1.1.1-12/1 „Intézményi informatikai infrastruktúra fejlesztése a 
közoktatásban” 0 

  

TÁMOP-3.1.19-15/1-2015-0001„Tartalmi-módszertani fejlesztés,valamint 
pedagógus továbbképzés a mindennapos testnevelés terén” 0 

  

TÁMOP 3.3.12 „Ifjúság.hu a sikeres nemzedékért - Átfogó ifjúsági 
szolgáltatásfejlesztés a köznevelésben tanuló diákok esélyegyenlőségének 
növelése érdekében” 

0 

  

TÁMOP-3.2.1.A-11 „Közoktatási intézmények szerepbővítése, újszerű 
intézményi együttműködések kialakítása (tanulást segítő támogató formák 
bevezetése)” 

0 
  

pályázat összes 90650420   

2. A pedagógiai munka értékelése az éves munkaterv alapján    

2.1. Oktatás     

2.1.1.Tanulmányi eredmények (osztályok átlageredményei, magatartás és 
szorgalom nélkül) 

  
  

Tanév végi tanuló létszám 292   

A tanulmányi átlageredmény változása      

Tanulmányi átlageredmény 2015/2016-os tanévben: 3,32   

Tanulmányi átlageredmény 2016/2017-es tanévben: 3,49   

Tanulmányi átlageredmény 2017/2018-as tanévben: 3,57   

(változás két év alatt)     

2.1.2.Kitűnők - bukások     

Szöveges értékelés (1-3. évf.) alapján kiválóan megfelelt és kitűnő (minden 
tantárgyból jeles) tanulók száma és aránya az összes tanuló %-ában: 

0 fő % 

 Elégtelen osztályzatot kapott tanulók száma és az összes tanuló %-ában:  26 fő 9% 
 Elégtelen osztályzatok száma   47   

Felzárkóztató foglalkozásokon, korrepetálásokon részt vett tanulók száma és 
%-a összes tanulóhoz képest  0 fő % 

A tanévben hozott tantárgyi felmentési határozatok száma:  8   

Magántanulók létszáma: 0 fő   

Mik a rendszeres iskolába járás alól történő felmentések okai:     

     

A magántanulókból hány végezte eredményesen a tanévet? 0 fő 0% 

2.1.3.Éves tantárgyi mérések     

Az országos kompetenciamérésen kívül végzett egyéb mérések típusai 
(megnevezés, tantárgy, évfolyam, stb.) 

  
  



2.1.4.Továbbtanulás (az adott tanévre vonatkozó adatok) (2015/2016, 
2016/2017, 207/2018- szakgimnázium és a szakközépiskola) 

  
  

8. évfolyamos tanulók száma     

A 8. osztályos tanulók központi írásbeli felvételi dolgozatának pont 
átlageredménye (magyar):   

  

A 8. osztályos tanulók központi írásbeli felvételi dolgozatának pont 
átlageredménye (matematika):   

  

A 8. o. tanulók továbbtanulása   
  

gimnáziumban  fő % 
szakközépiskolában fő % 

szakiskolában fő % 
6. évfolyamos tanulók száma  fő   
6 évfolyamos gimnáziumban továbbtanulók száma, %-os aránya  fő % 
2.1.5./A Érettségi (csak tanulói jogviszonnyal rendelkező tanulókra)     

Május-júniusban érettségi vizsgára engedett végzős tanulók száma 60   

Érettségi vizsgatantágyak száma (összesen) 13   

Hány fő tett eredményes emelt szintű érettségi vizsgát? (db) 17   

Az érettségiző osztályok érettségi átlageredményeinek átlaga: 4,23   

Az előrehozott érettségi vizsgát tevők létszáma:  20   

Az előrehozott érettségi vizsgák száma:  22   

2.1.5./B Szakmai vizsgák (csak tanulói jogviszonnyal rendelkező tanulókra)     

Május-júniusban szakmai vizsgára engedett végzős tanulók száma     

Hány fő tett eredményes szakmai vizsgát?     

2.1.6. Nyelvvizsgák (végzős diákok esetében)     

Középfokú C típusú nyelvvizsgával rendelkezők száma 11   

Felsőfokú C típusú nyelvvizsgával rendelkezők száma 0   

2.1.7.Beiskolázás     

Az intézménybe jelentkezett tanulók száma 2017/2018-as beiskolázás során 
(1., 5. 7. és 9. évf., valamint a nyelvi előkészítő évfolyam is beleszámolandó) 232 

  

Az intézménybe jelentkezett tanulók száma 2018/2019-es tanévben a 
beiskolázás során (1., 5.,7. és 9. évf., valamint a nyelvi előkészítő évfolyam is 
beleszámolandó) 

250 
  

Az első osztályba beiratkozottak száma:     

6 évfolyamos gimnáziumba beiratkozott tanulók létszáma     

8 évfolyamos gimnáziumba beiratkozott tanulók létszáma     

9. évfolyamra gimnáziumba beiratkozott tanulók létszáma (nyelvi előkészítő 
évfolyam is beleszámolandó) 73 

  

9. évfolyamra szakgimnáziumba beiratkozott tanulók létszáma (nyelvi 
előkészítő évfolyam is beleszámolandó) 

  
  

9. évfolyamra szakgimnáziumba beiratkozott tanulók létszáma     

Egyéb, a tanév során létesített összes tanulói jogviszony száma: 10   

A tanév során megszűnt vagy megszüntetett összes tanulói jogviszony száma: 9   

2.1.8. SNI-s és BTMN-es tanulók ellátása:      

2.1.8.1 SNI-s      

tanulók száma 1   

heti összes óraszám 0   



2.1.8.2 BTMN-es     

tanulók száma 27   

heti összes óraszám 6   

2.1.8.3. Ebből a tanévben újonnan vizsgáltak száma:     

SNI-s  0   

BTMN-es 14   

2.1.8.4. Személyi feltételek:     

gyógypedagógusok száma 0   

fejlesztő pedagógusok száma 0   

NOKS száma 2   

2.2. Nevelés     

2.2.1.Gyermekvédelmi munka     

A  veszélyeztetett tanulók száma ebben a tanévben: 0 fő % 

A hátrányos helyzetű tanulók száma ebben a tanévben: 8   

A halmozottan hátrányos helyzetű tanulók száma ebben a tanévben: 1   

Gyermekjóléti szolgálat megkeresése hány tanuló esetén történt: 3   

  
  

2.2.2.Fegyelmi eljárások, fegyelmező intézkedések     

Fegyelmi eljárás alá vont tanulók száma és aránya 0 fő  % 
A fegyelmi eljárások megindításának okai:     

    

2.2.3.Hiányzás     

Az egy főre jutó mulasztott órák száma összesen: 129,39   

ebből igazolt 127,8   

ebből igazolatlan 1,59   

(Az igazolt mulasztások aránya az összes mulasztott óra %-ában)   99% 

10 igazolatlan órát meghaladó tanulók száma 2 fő 0% 

Fejlesztési elképzelések:     

      

3. A munkatervben szereplő, kiemelt fejlesztési területek és azok megvalósulására tett 
intézkedések 
Nevelési célkitűzéseink megvalósulása 
Tanulói motiváció növelése 
Megvalósult:  
• változatos óravezetés, az infokommunikációs eszközök hatékony alkalmazásával 
• új tanulói munkaformák bevezetése 
• egyénre szabott fejlesztési tervek kidolgozása 
• tanulói javaslatok, ötletek beépítése nevelő-oktató munkánkba 
A „Hősök tere” programba nem kerültünk be, ezt a következő tanévben is megpróbáljuk.  
 
A DÖK aktív működtetése 
Megvalósult: 
• DSP és a DÖK képviselők eredményes együttműködése 
• érdekes programok kivitelezése 
• új programok bevezetése 
• a vezetőség, a nevelőtestület és a DÖK együttműködése egy közös cél elérésében (iskolarádió és 
dallamcsengő) 



Önállóságuk további támogatása még szükséges.  
 
Tanulók közötti viselkedéskultúra javítása  
 
Megvalósult: 
• egymás problémáira, elfogadására érzékenyebbé tétel (beszélgetőszobai  közösségi programok) 
• szoros együttműködés a szülőkkel (szülői értekezletek, fogadóórák, egyéni beszélgetések, pályázatok)  
• házirend szabályainak betartatása 
• pontos ügyeletirend kidolgozása és betartása. 
 
Oktatási célkitűzéseink megvalósulása 
 
Osztály- és egyéni tanulmányi- és érettségi vizsga átlagok javítása  
Megvalósult: 
• statisztikai eredmények lassú javulása 
• a tanulók többségénél mérhető fejlődés tapasztalható 
• bukások száma csökkent 
• tanórákon differenciálás történt, egyéni fejlesztés tervezése 
• kompetenciák fejlesztése 
• támogató, fejlesztő értékelés  
• külső- és belsőmérések eredményeinek értékelése, tapasztalatok levonása, új fejlesztési tervek 
megfogalmazása 
• tehetséggondozás az emelt órák keretében 
• felzárkóztatása korrepetáláson (matematika) 
        A tanulmányi eredmények javítása a következő tanévben is fontos feladatunk lesz. 
Nyelvvizsgák és emelt érettségi vizsgák számának és eredményességének javítása 
Megvalósult:  
• emelt csoportok motiválásának növelése 
• témanapok programjainak bővítése 
• humán munkaközösség „műhelymunkája” javult 
• próbanyelvvizsgák biztosítása 
• emelt szintű tanórákon a tehetséggondozás változatos formáinak megvalósítása 
• fejlesztő pedagógiai értékelés 
Csibe program átdolgozása az új profiloknak megfelelően 
Megvalósult: 
• nyílt nap átalakítása 
• központi írásbeli felvételi előkészítők beindítása (matematika, magyar nyelv) 
• pontszámítás módosítása 
• új szóróanyag készítése 
• hatékonyabb iskolai marketing 
• szülői tájékoztatás 
• iskolai honlap és Facebook-oldal folyamatos frissítése             
Angol nyelvi szóbeli felvételi vizsga bevezetése a 2018/19-es tanévben. 
 
Kiemelt vezetői feladatok a 2017/18-as tanévben 
• munkaközösségek szakmai munkájának támogatása 
• új angol nyelvi munkaközösség kialakítása 
• felkészülés az új profilra (magyar-angol két tanítási nyelvű képzés) 
• tudásmegosztás, kommunikáció javítása (vezetői-, kibővített vezetői értekezletek, havi tantestületi 
értekezletek, belső levelezőrendszer) 
• belső mérések kiértékelése, új fejlesztési célok megfogalmazása 
• dokumentáció javítása 
• új külső partnerek megkeresése, kommunikáció fejlesztése 
• honlap újra rendszerezése, frissítése 
• elektronikus napló pontos, naprakész vezetése 
A feladatok megvalósultak, de folyamatos odafigyelést kívánnak a következő tanévben is.  



4. Ellenőrzések a 2017/2018. tanévben (munkaközösségi ellenőrzések, iskolavezető 
ellenőrző tevékenysége, rendkívüli események stb.) 
Külső ellenőrzés  
Katasztrófavédelem: Tűzriadó tervben foglaltak gyakorlása (2017.10.17.) 
FŐKÉTÜSZ: Égéstermék-elvezetők ellenőrzése, szükség szerinti tisztítása (2018.05.03.) 
Katasztrófavédelmi helyszíni szemle: (2018.02.20.) 
Iskolavezető ellenőrző tevékenysége 
Munkaköri leírások. Foglalkozási tervek, Tematikus tervek, Egyéni Fejlesztési Tervek. 
Foglalkozási naplók, Törzslapok, KIR és más statisztikai adatállományok. 
Beiskolázás meghirdetéséhez szükséges dokumentumok. 
Hospitáció. 
Statisztika. 
Beiskolázási dokumentumok. 
Minősítési dokumentáció. 
E-napló-, 
Törzskönyvek-, 
Bizonyítványok ellenőrzése. 
Általános intézményvezető helyettes ellenőrző tevékenysége 
E-napló. 
Törzskönyvek. 
Bizonyítványok. 
Statisztika. 
Tanulói adatok ellenőrzése. 
Tanulói belső mérések ellenőrzése (matematika, idegen nyelv, szövegértés) 
Munkaközösségi ellenőrzések 
Tanmenetek ellenőrzése. A tematikus tervek ellenőrzése. 
Hospitáció. 

5. Iskolai programok: hagyományok ápolása, jó gyakorlatok, új kezdeményezések, 
rendezvények, programok 
Hagyományok ápolása: 
Bányásznapi ünnepség. 
Zsigmondy-szobor koszorúzás. 
Zsigmondy-sír rendezése. 
Szalagavató. 
Karácsonyi ünnepély az Idősek Otthonában. 
Új kezdeményezések: 
Babits villa látogatása - koszorúzás. 
Csipegető-felvételi előkészítő. 
Levendulakert kialakítása ballagók által. 
Jó gyakorlatok: 
Egészséghete. 
Téma napok. 
Rendezvények, programok: 
Csibe-tábor. 
Csibe-reptetés. 
Autómentes Világnap. 
Anna Frank kiállítás. 
Mozdulj a klímáért 2017. 
Hallowen party 
Német diákcsere program. 
Angol-, informatika projekt délután. 
Nyilt nap. 
Hangversenyek, színházlátogatások. 
Adventi gyertyagyújtás. 
Karácsonyi ünnepség. 
Lélekmozgató. 
Halhatatlan sportolók előadása. 
Suli-buli. 
Rendőr-, és Tűzoltónap. 
Tatai laktanya látogatása. 
Alaki kiképzés. 
Tüzérgyakorlat. 



6. Iskolai lemorzsolódás érdekében tett intézkedések 
Beszélgetőszoba működtetése. 
Szaktanári korrepetálások. 
Egyéni fejlesztési tervek kidolgozása. 
Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálattal folyamatos kapcsolattartás az iskola Ifjúságvédelmi felelőse 
segítségével. 
Iskolaorvos, Iskolavédőnő bevonása a programba. 
Intenzív kapcsolattartása a szülőkkel. 

7. Problémák, javaslatok 
Nyári munkák az intézményben: az EFOP-4.1.3-17-es infrastrukturális pályázat keretében megvalósult a 
tornaterem-, a hozzákapcsolódó vizesblokkok, kosárlabda pálya felújítása és a nyílászárók cseréje. Az EFOP-
1.8.5-17-2017-00023 Menő menzák az iskolákban pályázat segítségével programokat valósítottunk meg a 
Csibe táborhoz kapcsolódóan (salátakészítő verseny, főzőverseny, biopiac). A Szabadtéri Zsigmondy 
pihenőhely kialakítása elkezdődött az Égető Alapítványának és a Baumit Kft-nek köszönhetően. Új nyelvi 
labor felszerelése megtörtént, ezt az Önkormányzat finanszírozásával(gépek,programok, bútorzat)valósítottuk 
meg, remélhetőleg ez tovább emeli nyelviképzéseink szinvonalát.  A fsz. 3-as termet szülői segítséggel 
kifestettünk, és szintén szülői támogatásból a II/1-es osztályterem lambériázását is megoldottuk.  

8. Tanulmányi versenyek (1-3. helyezett), OKTV (1-10. helyezett) 
Dorogi versmondó verseny - 2. hely 
Esztergomi Helytörténeti Verseny - 2. hely 
Kengurú matematikaverseny - 36., 48, 69.,75. hely 
"Hazámat Szolgálom" Katonai verseny - Országos 6. hely és különdíj 

9. Sportversenyek, Diákolimpia ( 1-3. helyezett) 
Katasztrófavédelmi verseny - Területi 1. hely 
Katasztrófavédelmi verseny - Megyei 3. hely 
Haditorna - Megyei 3. hely 
Háromtusa - Területi 3. hely 
Birkózás - U23 Magyar Bajnokság 1. hely, kadet Magyar Bajnok 2. hely, Junior Magyar Bajnok 3. hely, 
Felnőtt Magyar Bajnok 2. hely. 
Rögbi - Magyar Bajnokság 1.-, 2. hely. 
Cselgáncs - Ifi Országos 2.-, 3. hely. 
Felnőtt Országos Bajnokság 3. hely.  
Budapest Kupa 3. hely. 
Kick-box: EB 2. hely, Világkupa 3. hely, Diákolimpia 1. hely. 
Judo: Országos rangsor verseny 3. hely, Nemzetközi verseny U21 2. hely, U18 1. hely. 
Labdarúgás: NBIII U17 Közép C 1. hely. 

10. Környezetvédelmi tevékenység 
Mozdulja a Klímáért 2017. program (különdíj) 
Autómentes Világnap. 
Horváth Piroska Különdíj. 
Takarítási Világnap. 
Papírgyűjtés. 

11. Egészségnevelés, prevenciós tevékenység 
Egészséghete 
Menő Menza Pályázat megvalósult programjai 
Véradás. 

   
Dorog, 2018.08.30. 

 

 
 Lőrincz Lívia  
 Intézményvezető  

 


