
Költségvetési szervek éves szakmai 
teljesítményének értékelése 

 
 
Költségvetési szerv megnevezése: Petıfi Sándor Általános Iskola 
 
Éves alaptevékenység bemutatása és értékelése az alapító okirat szerinti szerkezetben 
Alapfokú oktatás 
1. Éves alaptevékenység 

Az intézmény típusa: általános iskola. Jelenleg is két épületben mőködik. Két 
osztály (6. évfolyam) az Egészségügyi Szakközépiskolában került elhelyezésre. 
Az épület minden helyisége maximálisan kihasznált. 
 

 Tanulói létszámok:  475 fı 
Évfolyam 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 

 
Létszám 

 
41 46 48 68 71 68 63 70 

Tanulói 
csoportok 

száma 
2 2 2 3 3 3 3 3 

 
Napközis csoportjaink száma 

- Alsós:   9 
- Felsıs: 

 5 – 6 évf.   1 
-   Tanulószoba: 

7 – 8 évf.   1 
Indított szakkörök:   

- Testnevelés: 
- labdarúgás 
- sí 
- atlétika 
- röplabda 
- aerobic 
- asztalitenisz 
- sakk 

- Nyelvi: 
- angol  
- német   
- szlovák (a Szlovák Kisebbségi Önkormányzat támogatásával)       

- Számítógép terem 
- Könyvtár                           ügyelet 3 délután 
- Mővészeti szakkörök – igénybe vehetık a Váczi Gyula Mővészeti Iskola által 

nyújtott lehetıségek (képzımővészet, zene, tánc, stb.) 
- Hittan  
- Énekkar 
- Színjátszó szakkör 
- Iskolarádió és iskolaújság szerkesztése 



A felezett osztályok zsúfoltak, 24 tanulótól több nem helyezhetı el egy tanteremben.  
Reggeli ügyeletet, délutáni kíséretet a szabadidı-szervezı végezte (700 – 730, illetve 1545 – 
1610). A délutáni ügyeletet szintén 1600 – 1630-ig a tanítók látták el. A két épület közti 
kíséretet a pedagógiai asszisztens végezte. A két épület között gyerekkíséret, „mászkálás” 
(testnevelés, számítástechnika, a fıépületben van a 6. évfolyamnak is) két helyen való 
étkezés, ügyelet plusz feladatot jelentett pedagógusainknak és a költségvetésnek is. 
1. – 4. évfolyamon 2 pedagógus végezte az osztályban az oktató-nevelı munkát, „guruló” 
formában.  
A napközi kihasználtsága: 95 %-os, ez mutatja a szülıi elégedettséget. Alsó tagozaton egy 
felzárkóztató pedagógus segítette a tanulókat, aki gyógypedagógus, s egyben logopédus is. 
5. – 8. évfolyamon az idegen nyelv, a számítástechnika, technika oktatását bontott formában 
valósítottuk meg. 
A testnevelés emelt szintő oktatása kiemelt feladata az intézménynek. 
Szervezése:  
Egy évfolyamon egyszerre vannak a testnevelés órák. Elsı osztálytól testnevelés szakos 
végzi a gyerekek felkészítését. 
1. – 4. osztály: de. 3 óra   du. 2 óra + választható edzések 
5. – 8. osztály: de. 3 óra   du. 2 óra szakági edzés + választható edzések.  
Az emelt szintre kapott 35 óra felosztása:  
alsós délután:  10 óra felsı tagozat:  atlétika: 6 óra sí: 4 óra 
úszás:                3 óra duatlon: 1 óra röplabda: 2 óra 
  labdarúgás: 4 óra versenyeztetés: 5 óra 
 
A diáksport feladatát a Petıfi DSE-vel együttmőködve valósítja meg az intézmény. A 
mindennapos testnevelés 1 – 4. évfolyamon a napközis tevékenységekbe épült be.  
Képességkibontakoztató, illetve integrációs felkészítésben vesznek részt a 2005-2006-os 
tanévben az 1. és 5. évfolyam tanulói: 91 fı (képességkibontakoztató: 63 fı, integrációs 
felkészítés: 28 fı).  
Sajátos nevelési igényő tanulók: 9 fı Azokat az órákat, amiket az intézmény nem tud 
biztosítani, az Illyés Gyuláné Speciálpedagógiai Központ és Szakszolgálat látja el.  
1.1. Intézményi étkeztetés 
Az iskolában étkezı tanulók száma: 311 fı 
Az intézményben étkezı pedagógusok száma: 14 fı 
 
2. Intézményi vagyon mőködtetése 
2.1. Személyi feltételek 
 közalkalmazottak száma: 
 statisztikai: 48 fı 
 pedagógus: 43 fı (1 fı zagyvarónai könyvtáros) 
   

Közalkalmazottak száma: 48 fı 
Ebbıl pedagógus: 43 fı + 1 fı szabadidı szerv. (6 fı GYES) 

 
Óraadó pedagógus: ---- 
Ügyviteli dolgozók: 3 fı + 1 fı pedagógiai asszisztens 
Takarítók száma (OIGSZ) 
Karbantartó 

3 fı (8 órás), 1 fı (6 órás) 
1 fı 

 
 
 



Távozó Érkezı 
Pedagógus  Pedagógus 

1.Czene Gyuláné    nyugdíjazás 
2.Klugné Tóth Éva szerzıdésbontás 
3.Tóth Marianna  
4.Vágóné Bakó Ágnes     elköltözött    
5.Szabó Imréné közös megegyezéssel    

     megszőnt a munkaviszonya     
6.Sándor Dóra 
7.Takácsné Megyeri Gabriella   GYES 
8. Ordasi Károly 
9.Takács Tamás rendszergazda  

felmentett 
felmentett 
közös 
megegyezés 
közös 
megegyezés 
 
 
áthelyezés 
elköltözött 

1. Adorján Attila magyar-
történelem szakos tanár  08.22. 

2. Matesánné Nándori Andrea 
pedagógia szakos felsıs 
napközi 08. 23. 

3. Paróczai Judit angol szakos 
tanár 08. 22. 

4. Ferencz Viktória magyar nyelv 
szakos 08. 23. 

5. Duzsné Ruzsinszki Annamária 
GYES-rıl vissza  

6. Király Lajos 09. 15.  
7. Stadler Péter rendszergazda  

 

 
Király Lajos tartósan munkanélküli (Nógrád Megyei Munkaügyi Központ által támogatott  
80 %-ban 2006. szeptember - 2006. 03. 14-ig). 
Megtakarítás: 293.192 Ft 
Hajdú Olga pályakezdı munkanélküli alkalmazása, az intézmény támogatást kapott a 
Munkaügyi Központtól (2005. január 1 – 2005. november 30-ig). 
Megtakarítás: 1.179.200 Ft + 69.784 Ft bérlettérítés. 
 
2.2. 2005-ös évben karbantartás, felújítás 

- Két tanterem festése a fıépületben 
- Két tanterem festése az Egészségügyi épületében 
- Emeleti folyosó festése 

költsége: 850.000 Ft 
- A folyosók olajlábazatának javítása (emelet – karbantartó által). 

költsége:   10.000 Ft 
- A táblák újrafestése szakember által  

költsége: 113.000 Ft 
- Három tanterem padlóburkolatának cseréje + titkári 

költsége:  825.410 Ft 
- Iskolatörténet felújítása:                    költsége:  25.000 Ft 
- Villanyszerelés:   költsége:  7.573 Ft 
- Üvegezés:   költsége: 19.628 Ft 
- Tőzoltó készülék javítása:   költsége: 11.250 Ft 
- Melléképület javítása:    költsége:   247.750 Ft 
- Kerítés készítése:    költsége: 116.500 Ft 
Összesen:  2.226.111Ft 

2.3. Intézményi beruházás 
Serlegtartó polc 4 db                                        költsége:            75.000 Ft 
Kombinált íróasztal 1 db                                  költsége:            68.000 Ft 
Összesen:                                                                                   143.000 Ft 
Egy tanterembe új tanulói székek, asztalok érkeztek a Közoktatási Közalapítványtól 
kapott összegbıl.  
Az intézmény villamoshálózata nem bírja a számítógépek által okozott terhelést, 
felújításra szorul.  
 



2.4. Eszközellátottság 
A diáksport támogatására kapott összeget versenyekre történı utaztatásra, nevezési 
díjakra, sporteszközök vásárlására fordítottuk.  
A számítógép parkunk központi forrásból 11 géppel gyarapodott, így a tanulók 18 gépet 
tudnak használni, a nevelık hozzáférése is biztosított 3 géphez. A könyvtárba elhelyezésre 
került 3 lassúbb, de még jó gép. Egy notebook vásárlása is történt saját költségvetési 
forrásból. Költsége: 263.000 Ft 
 

2.5. Pályázatok 
− Közalapítványi pályázat  
− 6/4/B/2005.  Integrációs  
          konferencia szervezése               233.000 Ft 
− 4/6/2005.  eszközvásárlás               150.000 Ft 
− 43/2/2005. ablakdíszítés - virág       75.000 Ft 
− 28/1/2005.  DÖK                             46.000 Ft 
− Tempus közalapítvány  

              esélyegyenlıségi program              90.000 Ft 
− Esélynövelı roma koordinátorok 

képzése, foglalkoztatása                2 roma koordinátort foglalkoztat az intézmény   
2 évig pályázati hozzájárulásból 

− Erdei iskolai pályázat                    1.210.000 Ft 
− Október 23-i emlékfutás  

sporteszköz beszerzés                   25.000 Ft 
 

2.6. Pedagógus továbbképzés 
Három nevelınk 2. évfolyamot végzi a szakvizsgán. Egy nevelı 60 órás továbbképzésen 
vett részt. Két fı pályázatból trénerképzés (IPR).  

 
 
 
Salgótarján, 2006. február 28. 
 
 
 
      Virágné Nagy Zsuzsanna 
               költségvetési szerv vezetıje 


