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Fenntartói jegyzőkönyv

A Kálvin János Református Gimnázium és Általános Iskola 2019/20-as tanévben megvalósított
pedagógiai munkájáról.
Az intézményvezető beszámolója alapján
1. Tantárgyfelosztás, tanévkezdés:
Megállapítást nyert, hogy tanév első félévében minden a megszokott rend szerint zajlott. Új
telephelyekkel bővültünk: Nyáregyháza, Izsák, Dunapataj, ott az oktatómunka időben beindult
köszönhetően a jó előkészítésnek, Lakos Angéla szervező munkájának és a pilisi pedagógusok
rutinjának. Minden adatszolgáltatási kötelezettségünknek megfeleltünk. A „régi telephelyeken” a
munka szervezett keretek közt folyt.
2. Tanulmányok alatti vizsgák
Tanulmányi idő rövidítése céljából tett osztályozó vizsga:
„Mivel a tavalyi törvényességi ellenőrzésen kiderült, hogy a tanulmányi idő rövidítése céljából tett
osztályozó vizsgákat eddig „rosszul értelmeztük”, idénre két vizsgaidőszakot kellett beterveznünk.
A novemberi vizsgára 28 fő jelentkezett. 12 tanuló a 11. évfolyam követelményeiből sikeres vizsgát
tett. 16 tanuló a 9. évfolyam osztályozó vizsgájára jelentkezett, ebből hárman már a vizsga előtt

visszaléptek, egy tanuló pedig három tárgyból bukott. Ez utóbbi számára a tantestület
engedélyezte a javítóvizsgát augusztusban.
A vizsga két vizsgacsoportban 3 napon keresztül zajlott. A kormányhivatal egy-egy vizsgabiztost
jelölt ki a csoportokhoz. Problémát jelentett ismét, hogy az egyik vizsgabiztos az érettségi
vizsgakövetelményeket akarta számon kérni a vizsgán, így a Fejér megyei kormányhivatal
szakügyintézőjétől kellett több kérdésben is állásfoglalást kérni. Végül mindkét jegyzőkönyv
megállapításai szerint a vizsgák rendben lezajlottak. A Fejér megyei kormányhivatal hatósági
ellenőrzés keretében megállapította, hogy a novemberi időpont ellentmond a köznevelési törvény
azon pontjának, hogy egy tanév tananyagából akkor lehet vizsgát tenni, ha azt legalább egy
félévig tanulta a vizsgázó, ezért a következő tanévben januárra és áprilisra fogjuk a vizsgákat
megszervezni.”
Online osztályozó vizsga kormányhivatali ellenőrzéssel a digitális oktatás keretében:
Mivel a 12.-esek novemberben már levizsgáztak a 11. évfolyam követelményeiből, erkölcsi
kötelességünknek tartottuk, hogy számukra biztosítsuk a vizsgalehetőséget, amely az érettségi
vizsga feltétele is volt egyben. A törvényi kereteknek meg kellett felelnünk, Gyurkity Katalin ötletét,
az online vizsgát a Fejér megyei kormányhivatal támogatta. A három teljes napon (délelőtt
írásbelik, délután szóbelik) folyó vizsgáztatás óriási kihívást jelentett mind a pedagógusoknak,
mind a tanulóknak. A vizsga technikai környezetét, informatikai feltételeit Korom Károly teremtette
meg. Úgy gondolom, a felnőttoktatással foglalkozó iskolák közül csak a Kálvin merte felvállalni ezt
a feladatot. Minden vizsgázónk (10 fő) sikeres vizsgát tett.
Félévi vizsga:
A félévi vizsgák rendben lezajlottak, a lemorzsolódás a megszokott mértékű. Megállapítottuk, hogy
ez inkább tanulóink nehezített életkörülményeitől függ, mint a tanulási képességeiktől.
Év végi vizsga:
Az év végi vizsgák az online térben rendben lezajlottak.
3. Érettségi vizsga:
Februárban végzős tanulóinkat a „kétszintűben” jelentkeztettük az érettségi vizsgára.
Szervezetfejlesztési stratégiánknak hála, sikerült az érettségi vizsgákat lebonyolítanunk a
kormányzat halogató, elbizonytalanító politikája ellenére.
Amint a táblázatból is kitűnik, hat városban 9 vizsgacsoportunk érettségizett. A kötelező
védőfelszerelést (maszk, gumikesztyű) XXXXXXYYXX, XXXXXXXXX és Wisinger Dániel
szállították a helyszínekre. Nagyon-nagy kihívást jelentett a felügyelő tanárok biztosítása, az idő
rövidsége miatt a távoli telephelyekre összeverbuvált diplomásokat online oktatásban
részesítettük. Az egész szervező tevékenységet Csikós Imre és Gyurkity Kata irányította a kiváló
munkát végző iskolatitkárok közreműködésével. Az írásbeli érettségi vizsgák után minden
helyszínen szóbelit is kellett tartanunk. Egyrészt a református hittan érettségi vizsgatárgy,
másrészt az írásbeli bukások miatt. A szóbeli vizsgán minden tanulónk megfelelt.
Nagyon büszkék vagyunk iskolánk minden munkatársára és partnerére!
4. Digitális oktatásra való átállás:
Az egész intézményrendszert nagy próbatétel elé állította a kormányzati döntés, hogy átállhattunk
a digitális oktatásra. A már jól bevált, a közösségi médián létrehozott zárt csoportjainkban tartottuk
a kapcsolatot tanulóinkkal, az órai munkát és a házi feladatokat pedig e-mailen keresztül
ellenőriztük. Pedagógusaink egy erre a célra kialakított felhő tárhelyre töltötték fel az általuk

összeállított komplett tanórákat, mégpedig tantárgyi mappákba, így a „tudásmegosztást” is meg
tudtuk valósítani – ez hihetetlenül fontos és az egész folyamatot nagyban segítő lépés.
A fenntartó képviselőinek személyes jelenléte alapján:
Wisinger Dániel lelkipásztor személyesen segítette és ellenőrizte a digitális oktatásra való átállást,
mint vizsgáztató tanár az online osztályozó vizsgát. Részt vett az érettségi vizsga higiéniai
feltételeinek megteremtésében (tisztító szerek, maszkok, kesztyűk helyszínre szállításában).
Szerepet vállalt az írásbeli érettségi vizsgák tárgyi feltételeinek megteremtésében Pilisen, a szóbeli
érettségi vizsgák szervezésében és lebonyolításában.
Mindezek alapján megállapítjuk, hogy az intézmény vezetősége, összes pedagógusa és a
pedagógiai munkát segítő munkatársa a rendkívüli helyzetben is kiváló munkát végzett.
Pilis, 2020. augusztus 30.
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