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Tartalomjegyzék
1. Intézményi eredmények 2017.
A Százhalombattai Arany János Általános Iskola és Gimnázium 2017. évi országos kompetencia
mérési eredményei alapján, valamint a nevelési- oktatási intézmények működéséről és a

köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 80.§
alapján általános iskolai szinten szükséges intézkedési terv elkészítése.
A további feladatok célként történő kitűzését a tanulói teljesítmények növelése érdekében az
általános iskolai oktatás területén tartjuk szükségesnek.
Gimnáziumi oktatásunk mindkét vizsgált területen, mindhárom évfolyam esetén az országos
átlageredményekkel azonos vagy szignifikánsan magasabbak az eredményeink.

Hatályos: 2018.06.01-től
Felülvizsgálat: a 2018. évi kompetenciamérések eredményeiről szóló jelentés megjelenésekor

1.1. A 2017. évi kompetenciamérés számokban

A 2017. évi Országos kompetenciamérésen az Százhalombattai Arany János Általános Iskola
és Gimnázium tanulói közül 212 fő vett részt a mérésben. Évfolyam szintű megoszlásukat az
1.számú táblázat mutatja.
1.számú táblázat: A mérésben résztvevők száma és aránya évfolyamonként

Családi háttér index nem volt számítható a kis számú visszaérkezett szociális hátteret
elemző kérdőívek alapján az általános iskolai osztályokban. A gimnáziumi osztályokban a
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családi háttérindex alapján kimutatott pedagógiai hozzáadott érték az országossal megegyező,
vagy annál magasabb értéket mutat. (2.számú táblázat)
2.számú táblázat: Családi háttérindex értékei az országos eredményekhez viszonyítva

1.2. Eltérések az országos átlagoktól
Az intézmény 2017. évi kompetenciamérés eredményeinek az országos átlagtól való
pozitív illetve negatív eltérései a következő táblázatban olvashatók (3.számú táblázat)
3.számú táblázat
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1.3. A 6. évfolyam eredményeinek elemzése
1.3.1. Általános Iskola
A mérőlapokat két osztályunk, azaz 49 tanuló írta meg, akik közül 11 SNI vagy BTMN tanuló,
ami a létszám majdnem egynegyede.
Matematika
Az általános iskola hatodik évfolyamának matematika eredményei az országos átlag alá esnek.
Az eltérés szignifikáns. A mérésben szereplő 2612 általános iskola közül 1312-ben
szignifikánsan hasonlóak az eredmények a miénkhez. Amennyiben a városi eredményekhez
hasonlítjuk az eredményeinket, a lemaradás nem szignifikáns, azonban a kisvárosok
eredményei mellett szintén alacsonyabbak az eredményeink (1.számú ábra)
1.számú ábra

Hatodik évfolyamon az alap képességszint a 3. szint. Az intézményben 47%-a a mérésben
részt vevő tanulóinknak nem éri el ezt a szintet. Ez az országos átlag feletti szám, tehát
képességüket tekintve tanulóink gyengébbek az országosnál, de a városok és a kisvárosok
között is. A minimum szint a 2. képességszint, melyet tanulóink 10%-a nem éri el, ami szintén
az országos átlag felett van. Iskolánkban a legmagasabb képességszint az 5. szint (tanulóink
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2%-a), míg országosan átlag 12,6% -a a 6.évfolyamos tanulóknak az 5-7. képességszintbe
tartozik matematikából. (2.számú ábra)
2.számú ábra

Szövegértés
Az általános iskola hatodik évfolyamának szövegértés eredményei az országos átlag alá esnek.
Az eltérés nem szignifikáns. A mérésben szereplő 2612 általános iskola közül 1412-ben
szignifikánsan hasonlóak az eredmények a miénkhez. Amennyiben a városi és a kisvárosi
eredményekhez hasonlítjuk az eredményeinket, a lemaradás szintén nem jelentős.
3.számú ábra
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Hatodik évfolyamon az alap képességszint szövegértés terén szintén a 3. szint. Az
intézményben 29%-a a mérésben részt vevő tanulóinknak nem éri el ezt a szintet. Ez az
országos átlag feletti szám, tehát képességüket tekintve tanulóink gyengébbek az országosnál,
de a városok és a kisvárosok között is. A minimum szint a 2. képességszint, melyet tanulóink
8%-a nem éri el, ami az országos átlaggal szinte azonos. Iskolánkban a legmagasabb
képességszint az 6. szint (tanulóink 2%-a), míg országosan átlag 9% -a a 6.évfolyamos
tanulóknak az 6-7. képességszintbe tartozik szövegértés terén (4.számú ábra).
4.számú ábra

Osztályaink közül az „c” osztály jobban teljesített, mint az „a” osztály, mindkét osztály
tanulóinak képességeloszlása nagyon szórt. Az „c” osztályban több az 5-6. képességszintet
elérő tanuló.
Az előző évi matematika jegyek arányai hasonló képet mutatnak a táblázat adatai alapján.

A szülői, családi háttérről kért kérdőíveket nem kaptuk meg megfelelő számban, ezért
hozzáadott érték számítására nem nyílt lehetőség.
1.3.2. Nyolc évfolyamos Gimnázium
A gimnáziumi 6. osztályban 30 tanuló írta meg a kompetenciamérés feladatlapjait. SNI, BTMN
tanuló nincs az osztályban.
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Matematika eredményeik szignifikánsak jobbak az országos átlagnál, az ország nyolc
évfolyamos gimnáziumokéval megegyező szinten vannak, és a kisvárosok hasonló iskoláinál
jobb eredményt értek el. (5.számú ábra)
5.számú ábra

Az ország 84 nyolc évfolyamos gimnáziuma között az erős középmezőnyben helyezkedünk
el ezekkel az eredményekkel. Csoportunkat csupán 26 jobban teljesítő, hasonló iskola előzi
meg az országban.
A korosztály alap képességszintje országos átlagban a 3. szint, a mi 6. gimnáziumi
osztályunkban a tanulók zöme a 4-5 képességszinten van (83%). 6.számú ábra
6.számú ábra
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A családi háttérindex a visszahozott kérdőívek alapján megnyugtató eredményeket mutat: a
szociális háttér alapján a feltételezett, várható eredménynél magasabb tényleges eredményeket
nyújtottak a tanulók, ami pozitív hozzáadott pedagógiai értéket feltételez az intézmény
részéről.
Az eredmények az előző évi matematika jegyekkel korrelálnak.
Szövegértés területén elért eredmények a 6. gimnáziumi osztályban szintén szignifikánsan az
országos átlag felettiek. A nyolc évfolyamos valamint a kis nyolc évfolyamos gimnáziumok
eredményeitől nem különbözik eredményünk szignifikánsan. (7.számú ábra)
7.számú ábra

Csoportunkat csupán 17 nyolc évfolyamos gimnáziumi osztály előzi meg országosan.
Az osztályban a tanulói képességszintek jobban szóródnak, mint matematikából. Az alap, azaz
3. képességszintet gimnáziumi tanulóink 3,3%-a nem éri el szövegértés terén, ami jóval
kisebb, mint a nyolc évfolyamos gimnáziumok jellemzője az országban (23%). 8.számú ábra
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A családi háttérindexek alapján számított hozzáadott érték a szövegértés területén is pozitív
értéket mutat a nyolc évfolyamos gimnáziumi 6. osztályunkban, azonban az országos
értékekhez képest nem tér el jelentősen.

1.4. A 8. évfolyam eredményeinek elemzése
1.4.1. Általános Iskola
A matematika és szövegértés méréseket 41 tanuló írta meg a 8. évfolyamból. Közülük 7 fő
rendelkezik SNI vagy BTMN szakvéleménnyel, ami 17%-a a tanulóknak. Ezen tanulók a teszt
megírása alól nem mentesültek.
Matematika
Eredményeink az általános iskolai 8. évfolyam osztályaiban szignifikánsan az országos átlag
alatti szintet mutatnak. A városi iskolák eredményeinél és a Százhalombattához hasonló
kisvárosok eredményeinél is jelentősen alacsonyabb átlagokkal teljesítettek tanulóink (9.számú
ábra).
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A 2723 általános iskola közül az országban az 1188 hasonló matematika teljesítményű iskolával
együtt a második harmadban szerepel iskolánk a 8. osztályosok mezőnyében.
Tanulóink képességeloszlása az országosnál gyengébb képet mutat 8-os osztályainkban. Míg
az országban az alap képességszint (4.szint) normál eloszlást mutat, két osztályunkban a normál
szint inkább a 3. képességszint. A tanulók képességei széles sávban szóródnak 1-5.
képességszinteken, kiemelkedő számban a 2., 3-4. átmeneti és 4-5. átmeneti szinteken. A
legmagasabb (5.) képességszinten tanulóink 12%-a áll. 10.számú ábra

Az „a” osztályunkban erős a képességek szóródása, a „c” osztályban inkább csoportosulnak a
tanulók a 2, 3-4. és 4-5. képességszinteken.
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Ilyen esetekben a differenciálás nagyon jól végezhető, tudván a csoportok képességszintjeit.
Azonban mivel a 8.osztály után a diákok iskolát váltanak, erre nincs lehetőség.
Mindegyik tanulónk eléri a minimum szintet, míg országosan a tanulók 19,5%-a 8. osztályos
matematika mérések eredménye alapján ezt nem éri el.
Szövegértés
Eredményeink az általános iskolai 8. évfolyam osztályaiban az országos átlag alatti szintet
mutatnak. Az eltérés nem szignifikáns. A városi iskolák eredményeinél eredményeink jobbak,
a Százhalombattához hasonló kisvárosok eredményeinél viszont gyengébb átlagokkal
teljesítettek tanulóink (11.számú ábra). Az eltérések nem szignifikánsak, ezért mondhatjuk azt,
hogy az országos és városi átlagok szintjén állnak.

A 2723 általános iskola közül az országban az 1593 hasonló szövegértési teljesítményű
iskolával együtt a középmezőnyben szerepel iskolánk a 8. osztályosok mezőnyében.
Tanulóink képességeloszlása az országoshoz hasonló képet mutat 8-os osztályainkban. Míg az
országban az alap képességszint a 4.szint, két osztályunkban az alapszint inkább a 3-4.
képességszint (tanulóink 66%-a). A tanulók képességei széles sávban szóródnak 2-6.
képességszinteken, kiemelkedő számban a 3-4-5. szinteken. A legmagasabb (6.)
képességszinten tanulóink 2,4%-a áll. 13.számú ábra
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Az „a” osztályunkban a tanulók gyengébb eredményt értek el, a „c” osztályban magasabb
szinten állnak a tanulók képességeik, eredményeik jobbak, az országos szint feletti eredményt
sikerült elérni szövegértés területén.
Családi háttérindex a 8. évfolyamban sem volt mérhető, mert a kiadott - szociális háttérre
vonatkozó - kérdőívek nem érkeztek vissza a szülőktől megfelelő számban.
1.4.2. Nyolc évfolyamos gimnázium

A gimnáziumi 8. osztályban 28 tanuló írta meg a kompetenciamérés feladatlapjait. 1 fő BTMN
tanuló van az osztályban.
Matematika eredményeink szignifikánsak jobbak az országos átlagnál, az ország nyolc
évfolyamos gimnáziumainál is magasabbak a mi eredményeink, de az eltérés nem szignifikáns.
Szintén

jelentős

mértékben

magasabbak

az

eredményeink

a

kisméretű,

hasonló

gimnáziumokénál. (14.számú ábra)

Az ország 88 nyolc évfolyamos gimnáziuma között az erős első harmadban helyezkedünk el
ezekkel az eredményekkel. Csoportunkat csupán 5 jobban teljesítő, hasonló iskola előzi meg az
országban.
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A korosztály alap képességszintje országos átlagban a 4. szint, a mi 8.évfolyamos gimnáziumi
osztályunkban a tanulók zöme a 5-6-7. képességszinten van (71,5%). 15.számú ábra

A családi háttérindex a visszahozott kérdőívek alapján megnyugtató eredményeket mutat: a
szociális háttér alapján a feltételezett, várható eredménynél magasabb tényleges eredményeket
nyújtottak a tanulók, ami pozitív hozzáadott pedagógiai értéket feltételez az intézmény
részéről.
Az eredmények az előző évi matematika jegyekkel korrelálnak. Az értékelés a gimnáziumi
osztályban reális.
Szövegértés területén elért eredmények a 8. gimnáziumi osztályban szintén szignifikánsan az
országos átlag felettiek. A nyolc évfolyamos gimnáziumok eredményeit felülmúlták
tanulóink, azonban az eltérés nem jelentős. A kis nyolc évfolyamos gimnáziumok
eredményeinél szintén jobb eredményeket értek el tanulóink, itt viszont az eltérés
szignifikáns.(16.számú ábra)
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A teljesített pontok alapján a felső harmadban elhelyezkedő csoportunkat csupán 8 nyolc
évfolyamos gimnáziumi osztály előzi meg országosan.
Az osztályban a tanulói képességszintek kevésbé szóródnak, mint matematikából. Az alap,
azaz 4. képességszintet gimnáziumi tanulóink 3,6%-a nem éri el szövegértés terén, ami jóval
kisebb, mint a nyolc évfolyamos gimnáziumok jellemzője az országban (33,6%). (17.számú
ábra) Tanulóink zöme az 5-6. képességszinten helyezkedik el (82%)

A családi háttérindexek alapján számított hozzáadott érték a szövegértés területén is
szignifikánsan pozitív értéket mutat a nyolc évfolyamos gimnáziumi 8. osztályunkban az
országos eredményekhez képest.
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1.5. A 10. évfolyam eredményeinek elemzése
1.5.1. Nyolc évfolyamos gimnázium
A nyolc évfolyamos gimnáziumi 10 osztályos tanulóink közül 23 fő írta meg a kompetencia
feladatlapokat. Közöttük nem volt BTMN tanuló.
Matematika eredményeink szignifikánsak jobbak az országos átlagnál, az ország nyolc
évfolyamos gimnáziumainál is magasabbak a mi eredményeink, de az eltérés nem szignifikáns.
Szintén

jelentős

mértékben

magasabbak

az

eredményeink

a

kisméretű,

hasonló

gimnáziumokénál. (18.számú ábra)

Az ország 80 nyolc évfolyamos gimnáziuma között 10. osztályos eredményeinkkel az első
harmadban helyezkedünk el. Csoportunkat csupán 8 matematikából jobban teljesítő, hasonló
iskola előzi meg az országban.
A korosztály alap képességszintje országos átlagban a 4. szint, a mi 8.évfolyamos gimnáziumi
osztályunkban a tanulók zöme a 4-7. képességszinten van (100%), ezen belül is a nagy
többség(57,7%) a 6-7. szinten. 19.számú ábra
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A családi háttérindex a visszahozott kérdőívek alapján azt mutatja, hogy a szociális háttér
alapján a feltételezett, várható eredményhez hasonló tényleges eredményeket nyújtottak a
tanulók, ami az országos átlagnak megfelelő hozzáadott pedagógiai értéket jelent az
intézmény részéről.
Szövegértés területén elért eredmények a nyolcévfolyamos gimnáziumi 10. osztályban
szintén szignifikánsan az országos átlag felettiek. A nyolc évfolyamos gimnáziumok
eredményeit nem érték el tanulóink, azonban a különbség nem jelentős. A kis nyolc
évfolyamos gimnáziumok eredményeinél pedig szintén jobb eredményeket értek el tanulóink,
itt viszont az eltérés szignifikáns. (20.számú ábra) Ezen eredménnyel a legjobb 18 kis 8
évfolyamos gimnáziumi csoportban van iskolánk.
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A 10. osztályban a tanulói képességszintek jobban szóródnak, mint matematikából. Egy tanuló
nem éri el a minimális 3. ill. így az alap, azaz 4. képességszintet. A többi tanuló a 4-7.
képességszinten áll szövegértésből, zömmel az 5-6. szinten (61,6%). Ezen felül a 23%-a a
diákjainknak a 7. képességszinten áll. Ezek az arányok közel megegyeznek az országos
8évfolyamos gimnáziumi osztályok tanulóinak képességmegoszlásával. (21.számú ábra)

A családi háttérindex alapján számított hozzáadott érték a szövegértés területén is hasonló
értéket mutat a nyolc évfolyamos gimnáziumi 10. osztályunkban az országos eredményekhez
képest.

1.5.2. Nyelvi előkészítővel induló négy évfolyamos gimnázium
A négy évfolyamos NYEK-kel induló gimnáziumi 8. osztályban 26 tanuló írta meg a
kompetenciamérés feladatlapjait. 2 fő BTMN tanuló van az osztályban.
Matematika eredmények tekintetében a 10. évfolyam eredményei magasabbak, mint az
országos átlag, de az eltérés nem szignifikáns. A négy évfolyamos gimnáziumok mezőnyében
már kis lemaradás észlelhető, ami nem jelentős, a kis négy évfolyamos gimnáziumok országos
átlagát viszont szignifikánsan felülmúlta az osztály.(22.számú ábra)
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Eredményeink alapján a négy évfolyamos gimnáziumok országos középmezőnyében
helyezkedünk el. A kis 4 évfolyamos gimnáziumok (156) között pedig középen elhelyezkedő
csoportunkat csupán 8 iskola előzi meg.
A 10. évfolyam alap képességszintje matematikából országos átlagban a 4. szint. A mi
4.évfolyamos gimnáziumi osztályunkban a tanulók zöme a 4-5. képességszinten van (69%).
(23.számú ábra ) A minimum 3.szintet tanulóink 3,8%-a nem képes elérni.

A családi háttérindex - a visszahozott kérdőívek alapján - a feltételezett, várható eredménynek
megfelelő tényleges eredményeket nyújtottak a tanulók, ami az országos átlagtól nem jelentős
eltérést mutató hozzáadott pedagógiai értéket feltételez az intézmény részéről.
Szövegértés területén elért eredmények a NYEK-kel induló 4 évfolyamos. gimnáziumi
osztályban szintén szignifikánsan az országos átlag felettiek. A négy évfolyamos gimnáziumok
országos átlageredményeit produkálták tanulóink, az eltérés nem jelentős. A kis négy
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évfolyamos gimnáziumok eredményeinél szintén jobb eredményeket értek el tanulóink, itt
viszont az eltérés szignifikáns . (24.számú ábra)

Szövegértés terén teljesített pontok alapján a négy évfolyamos gimnáziumok között a
középmezőnyben helyezkednek el tanulóink. A kis 4 évfolyamos gimnáziumok között a felső
harmadban elhelyezkedő csoportunkat csupán 8 négy évfolyamos gimnáziumi osztály előzi
meg országosan.
Az osztályban a tanulói képesség szintek szövegértés területén hasonlóan szóródnak, mint
matematikából. Az alap, azaz 4. képességszintet gimnáziumi tanulóink mindegyike eléri, alatta
nincs tanulónk, Országosan a 4.alapszintet el nem érők aránya 26,5% és gimnáziumokban is
közel 10%.. (25.számú ábra) Tanulóink mindegyike a 4-7. képességszinten helyezkedik el
(100%)

A családi háttérindex - a visszahozott kérdőívek alapján - a feltételezett, várható eredménynek
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megfelelő tényleges eredményeket nyújtottak a tanulók, ami az országos átlagtól nem jelentős
eltérést mutató hozzáadott pedagógiai értéket feltételez az intézmény részéről.
1.6. A 2017. évi eredmények a korábbi mérési eredmények tükrében

2. Feladatok a tanulói teljesítmények növelése érdekében
2.1. A mérési eredmények összegzése, következtetések
A 2017-esországos kompetenciamérések fentiekben részletezett eredményei alapján
megállapítható, hogy az általános iskolai tagozat 6. és 8. évfolyamán mind matematika, mind
szövegértés területén az eredmények elmaradnak az országos átlagtól szignifikáns vagy
kevésbé jelentős mértékben. Ezért ezeken a területeken intézkedési terv bevezetésére van
szükség. Az intézkedési terv teljesítése kapcsán célunk a tanulói teljesítmények országos
szintre, következő lépcsőben pedig az országos átlagok fölé emelése.
A gimnáziumi tagozat nyolc évfolyamos gimnáziumi 6. és 8. osztályaiban kiemelkedően
magas eredményeket értek el tanulóink mindkét mért terület esetében. A pedagógiai hozzáadott
érték is az országos átlag felett van. Intézkedési tervre nincs szükség, persze az eredmények
megtartása és a még magasabb eredmények elérése továbbra is célunk. A 10. osztály tanulói
szintén szignifikánsan az országos átlag felettiek, bár a hasonló típusú iskolákban nem
szignifikáns az országos értéktől való pozitív eltérés mértéke. Intézkedési terv elkészítésére,
annak teljesítésére szükség lesz a magasabb pontszámú átlageredmények elérése érdekében.
A NYEK-el kezdődő négy évfolyamos gimnáziumi 10. osztályának átlaga az országos átlagtól
való eltérése sem negatív, sem pozitív esetben nem szignifikáns. A pedagógiai hozzáadott érték
az országos átlagnak megfelelő, azzal szinte azonos. Intézkedési tervre szükség van a tanulói
átlagok növelése érdekében.
2.2. Intézkedési tervek a tanulói eredmények növelése érdekében
A 6. és 10. évfolyam adott osztályaiban tanító szaktanároknak (matematika, magyar) javasolt
az osztályfőnök közreműködésével a tanulói képességszintek alapján átgondolni a következő
tanév differenciálási elveit, az egyéni vagy kiscsoportos fejlesztések, felzárkóztatás formáit.
Ezekre az utóbbi tevékenységekre az intézményvezetés igény szerint, indoklás alapján plusz
óraszámot is biztosít.
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2.2.1. Matematika
•

6-7-8. osztályokban a csoportbontások megtartása (képességek szerint!)

•

egyéni és csoportos felzárkóztató foglalkozások tanórákon kívül

•

nyolcadik évfolyam számára felvételi előkészítő tartása, amely órák a felvételik
lezajlása után is folytatódnak a kompetenciamérés idejéig

•

belső matematika versenyek szervezése (motiváció növelés)

2.2.2. Szövegértés


a rendszeresség elve a szövegértési feladatok megoldásában (5. osztályban már
hozzászoknak a szövegekkel kapcsolatos kérdésekhez, feladatokhoz és a későbbiekben
fokozatosan „nehezítjük” ezeket a feladattípusokat)



az olvasási készségek fejlesztése (hangos olvasás gyakoroltatása)



szóbeli kommunikációs gyakorlatok



a kreatív nyelvhasználat fejlesztése a leíró nyelvtan helyett (órák átcsoportosítása)



differenciálás (osztály- és csoportszinten)



csoportmunka (szempontok alapján dolgoznak a szöveggel)



bontott órák



korrepetálások (tanórán kívül, felzárkóztatás céljából)



fejlesztő tanulószobai foglalkozások keretében is tanulói képességnövelő feladatok
gyakorlása

Az összes tantárgy tekintetében fontos célkitűzéseink az Érdi Tankerületi Központ ajánlásai
alapján:


a tanulói tárgyi tudás alkalmazási szintjének, a készségek, képességek szintjének
emelése,

fejlesztése

az

új

tantervi-

tartalmi

szabályozókban

megjelenő

követelményekkel összhangban


a tanulók problémamegoldásának, kreativitásának, divergens gondolkodásának
fejlesztése,



az önálló munkavégzésre való késztetés, valamint a tanulók motivációjának kialakítása,
fejlesztése tanulási igényszintjük formálásával.

A fentiekhez szükséges:


a pedagógusok szakmai kommunikációjának megerősítése,
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szakmai konzultációk tartása munkaközösségeken belül és egy osztályban tanító
kollégák között,



a szaktárgyi segédanyag áttekintése,



módszertani megoldások keresése, oly módszerek lépcsőzetes bevezetése, amelyek a
kutatások szerint emelik a tanulók teljesítményét



a modern oktatástechnikai eszközök alkalmazása (tanulói motiváció)



a tantárgyi integráció erősítése,



a tananyagok szinkronizálása,



a tantárgyak közötti kooperáció.

Összegzés: Míg a korábbi évek intézményi eredményei az általános iskolai területen negatívan
tértek el az országos eredményektől, addig a 2017-es intézményi eredmények már egyetlen
évfolyamon sem mutatnak negatív eltérést, sőt a pozitív irányú eltérések sem csekély értékűek.
A javulás 3 év munkájának eredménye. Sokat jelent, hogy megkaptuk az 1 fő gyógypedagógus
és 1 fő fejlesztőpedagógus státuszt, akik segítenek a fejlesztési feladatok megoldásában.
Továbbá nagy segítséget jelentenek a fő tárgyakból az órabontások a 6-8. évfolyamokon. Az
eredményeket az iskolavezetés és a tantestületünk részletesen elemezte. Kimutattuk az
eredményeket részletesen, kutattuk az okokat, majd kitűztük a célokat a további javítás
érdekében munkaközösségek szintjén, majd szintézisként ismételten intézkedési tervet
készítettünk.

Százhalombatta, 2018. 03.31.
dr. Horváthné dr. Hidegh Anikó
intézményvezető
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