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.sz. melléklet 
 

 

Hittan és ének munkaközösségi beszámoló 

 
Készítette: Mihalináné Lipták Judit hittan és ének munkaközösség-vezető 

 

„és mindenki, aki hallotta, csodálkozott értelmén és feleletein”  (Lk 2:47) 
 

SZEMÉLYI FELTÉTELEKBEN VÁLTOZÁS: 

Csorba Emese kolléganő hamarosan életet ad első gyermekének, Isten áldását kívánják nekik a 

nyárra és jó babázást.  

 

TÁRGYI FELTÉTELEK:  

Az új kerettanterv szerinti 10. évfolyamos hittankönyvhöz a Református Pedagógiai Intézet 

munkaközösségüket kérte fel tanári segédlet, óravázlatok kidolgozására országos használatra. 

Május végére ezzel a feladattal munkaközösségük elkészült. Köszöni az ebben résztvevő 

kollégák munkáját Éger Ádámnak, Égerné Tamás Annamáriának és Gyurasicsné Uherkovich 

Évának. 

Audio-vizuális és szemléltető eszközeink bővültek az iskola támogatásából fenntartói 

jóváhagyással. Ebből a keretből a díszterembe új digitális orgona is került. Az egy évvel ezelőtt 

javasolt Igék is felkerültek a termek falaira. 

 

ÁLLANDÓ TEVÉKENYSÉGEIK: 

 

Tanórák:  

- Hittan, ének és egyházi ének órák, óvodai hitoktatás 

- Konfirmációi felkészítés 8. és 10. évfolyamon 

- Érettségi felkészítés 

- Gyermekkórus próbái 

- Felnőtt Kórus próbái (hétfő 15:15 – 11. terem (ált. isk.)) 

 

Istentiszteleti alkalmak szokott rendben megtartásra kerülnek: 

 

Áhítatok:  

- A gimnáziumban hétfőtől csütörtökig a második órát követő szünetben az osztályfőnökök 

kíséretével feliratkozás szerint vesznek részt az osztályok. 

- Dolgozói áhítat: Pénteken a második órát követő szünetben a nem osztályfőnök 

kollegáknak, illetve a technikai dolgozóknak. 

- Az általános iskolában hétkezdő áhítatot tartanak hétfőn ½ 8-tól az alsó tagozatnak, 

11:40-től a felső tagozatnak.  

 

Istentiszteletek:  

- A gimnáziumban 9-12. évfolyamig évfolyamonként beosztás szerint járnak az osztályok. Az 

Istentiszteletek rendje félévkor kifüggesztésre került a tanáriban, illetve tanári értekezleten 

mindig elhangzott.  

- A kisgimnazisták ifjúsági istentiszteleten vettek részt, melyből az utolsó alkalom immár 

hagyományosan sportfoglalkozással és közös ebéddel egybekötött ifjúsági nap volt, ami 
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ebben az évben az 6.-7. évfolyamokat érintette, viszont kiterjesztették az általános iskolai 

osztályokra is. Az 5. osztály hagyományosan anyák napi istentiszteleten szolgált. 

- Az általános iskolában családi istentiszteleteken vettek részt a gyermekek és szüleik.  

- Kollégiumi istentisztelet: minden hónap második csütörtökjén 

- Összdolgozói istentiszteletek: minden nagy ünnepkörben 

 

Bibliaórák 

- Római katolikus ifjúsági óra 

- Kollégiumi bibliaóra 

- „Csendes Percek” – bibliaóra imaközösséggel egybekötve a dolgozók számára havonta, 

szerdánként külön az óvodában, általános iskolában és gimnáziumban tartottak. Isten 

megáldotta ezt a kezdeményezést. 

- Lelkigondozás külön a kollégiumban, valamint a gimnáziumban a nagy szünetekben 

 

Vizsgák:  

 

Belső vizsgák:   

                        5. évfolyam: ének 

9. évfolyam: hit-és erkölcstan 

12. évfolyamon az érettségizők szintén hit- és erkölcstanból. 

Konfirmációi vizsga: 8. osztály + 10. évfolyam + Ref. Ált. Isk. 8. osztályai 

Érettségi: 4 fő érettségiző van 

 

VERSENYEK, AMIKEN RÉSZT VETTEK: 

 

2018.03.02. Pápa: SDG Bibliaismereti Verseny (Éger Ádám) 

2018.03.02. Budapest: III. „Nits Márta” Országos Ökumenikus Népdaléneklési Verseny 

2018.03.23. Budapest: Béres Ferenc Országos Református Éneklő Verseny 

2018.05.11. Mezőtúr (saját szervezésben): I. Csenki Imre Országos Zsoltár- és Népdalzsoltár-

éneklő Verseny. Felkészítő tanárok: Marczi Ernő, Csorba Emese, Molnár Andrea 

 

A 2018-BAN MEGVALÓSULT FELADATOK: 

 

 Konfirmációs Csendes nap május 4. – Rövid bevezető áhítat után és közös éneklés után, 

Kovács Tibor körösladányi lelkipásztor tartott előadást „Keresztyén, Református, Tanítvány” 

címmel. Ezután közös próbára került sor az Újvárosi Református Templomban. 

 Áldozócsütörtöki Csendes nap május 10. (megemlékezések mintájára zajlott) 

 I. Csenki Imre Zsoltár- és Népdalzsoltár éneklő verseny az iskola szervezésében május 11-én 

zajlott le nagy sikerrel, ékesen és szép rendben. Köszönik a főszervező Marczi Ernő és Csorba 

Emese munkáját. Remélik, hogy kezdeményezésük hagyományteremtő lesz, és az iskola 

hírnevét öregbíti. 
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 Szeretethíd Program május 24. –4 helyszínen 80 fő részvételével zajlott le. Köszönik a segítő 

tanárok munkáját és pozitív hozzáállását. 

 Konfirmációi fogadalomtétel május 20. - Újvárosi Templomban tett fogadalmat 69 gyermek. 

 Napközis hittanos tábor (1-4.o.) június 18-22. – 39 fő jelentkezett. Az Általános Iskola 

Munkaközössége példa értékűen mögé állt, ezúton is köszönik segítségüket, külön köszöni a 

hittanos kollégák munkáját!  

 Angol Biblia tábor (8-11.o.) június 25-27. – 21 gimnazista jelentkezett, akikhez 6 angol diák 

érkezett.   

 Hittan tábor – Mátraháza: július 9-14. – 50 fővel indulnak útnak Isten áldásával. 

 Az ünnepi és családi istentiszteleteken nyújtott műsorokkal és az énekkarok szolgálatával a 

munkaközösség elégedett, köszönik a felkészítő tanárok munkáját. 

                     

                                                                       Mihalináné Lipták Judit 

                         hittan és ének munkaközösség-vezető 

 

 

 

Humán munkaközösségi beszámoló 

 
Készítette: Seres Mónika humán munkaközösség-vezető 

 

A 2017/2018. tanévben a humán munkaközösség 5 részmunkaközösségben végezte munkáját.  

Az intézmény könyvtáros kollégái is ehhez a munkaközösséghez tartoznak. 

 

Magyar részmunkaközösség- vezetőtanár: Csányi Tamás 

Történelem részmunkaközösség - vezetőtanár: Burján Tamásné 

Német és II. idegen nyelv részmunkaközösség - vezetőtanár: Seres Mónika 

Testnevelés részmunkaközösség - vezetőtanár: Gulyás László 

Könyvtári munkaközösség - könyvtárosok: Kovács Zsolt, Tolnai Erika 

 

A személyi és tárgyi feltételek adottak voltak a minőségi oktató-nevelő munka elvégzéséhez. 

A munkaközösség tagjai magas felkészültséggel, nagy türelemmel és empátiával végezték oktató-

nevelő munkájukat, teljesítették a munkatervben leírt és vállalt feladatokat. 

Az elvégzett lelkiismeretes munkáért minden munkaközösségi tagot dicséret illet. A magasfokú 

munkát megköszönve a nyári szünetre mindenkinek igazi feltöltődést, jó egészséget és pozitív 

eseményeket kívánt. 

 
„Dús kincséből az Úr Jó békességet adjon, 

Hogy szívünkben a kedv Víg és derűs maradjon. 

Ne hagyja híveit Bú-bajban sohasem; 

A rossztól óvja meg Itt s túl ez életen.” 

         (167. ének)  

                                                                       

Seres Mónika                                                                                                                     

humán munkaközösség-vezető 
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A tanév elején mottóként választott idézetben fellelhető gondolatok az alábbi módon 

valósultak meg: 

 

Magyar részmunkaközösségi beszámoló 

 

Készítette: Csányi Tamás magyar részmunkaközösség-vezető  

Személyi és tárgyi feltételek 

Részmunkaközösségük személyi és tárgyi feltételei adottak. 

Debreceniné Barancsi Emese félévtől távozott az intézményből, helyette érkezett Györffy Miklós 

József tanár úr.  

Ennek megfelelően munkaközösségük tagjai: 

 Bodorikné Aszódi Ágnes 

 Bujda Lajosné 

 Kovácsné Kálnai Róza 

 Molnár Anikó 

 Gyarmati Ágnes 

 Hollósvölgyiné Gombos Anita 

 Megyeri Józsefné  

 Csányi Tamás. 

 Györffy Miklós József 

 

Gyarmati Ágnes tanárnő a 2017/2018-as tanév áprilisában megszerezte a Pedagógus I. fokozatot, 

májusban a vezetőség felkérésére székfoglaló beszédet tartott.  Gratulálunk és további munkájához 

sok sikert, Isten gazdag áldását kívánjuk. 

Tanulmányi munka: 

Év végén sajnos idén is történt bukás magyar nyelv és irodalom tantárgyból. Céljuk ezen tanuló 

felkészítésének segítése az augusztusi vizsgára. 

 

Elvégzett feladatok az évben: 

Az elmúlt évben feladatuk volt a magyar nyelv és irodalom tanítása mellett az ünnepségek 

megszervezése az osztályfőnökök, az ének-zene, valamint a vallástanárok segítségével. Ezúton 

szeretné megköszönni a kollégáknak az ezen alkalmakra történő igényes felkészítő munkáját. 

Emellett feladatuk volt még a belső vizsgák lebonyolítása a 6. és 12. évfolyamon. Ez utóbbi esetben 

az érettségire való felkészülés utolsó állomásaként nagy hangsúlyt fektettek erre a vizsgára, amely 

többnyire be is váltotta a hozzá fűzött reményeket: megmutatta tanárnak, diáknak egyaránt hol tart 

az érettségire való felkészülésben. A kisgimnazistáknak pedig ez az első komolyabb vizsgája, így 

ők most ismerkedtek ezzel az élethelyzettel és szépen vették az akadályt. 

Versenyek: 

Fontos feladat volt idén is munkaközösségük számára a tanulók versenyeztetése, fölkészítése, hiszen a 

részvétel, a jó eredmény öregbíti az iskola hírnevét, ezért igyekeztek a lehető legtöbb versenyen részt venni 

ebben a tanévben is.  

Országos balladamondó-versenyen országos 1. helyezést,  

Kazinczy-szépkiejtési versenyen és Kárpát-medencei helyesírási versenyen megyei 12. 

helyezést értek el tanulóik. 
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Munkaközösségük tagjai a tanulóknak házi versenyeket is szerveztek egy-egy jeles alkalom 

kapcsán, amely azon túl, hogy emlékezetessé teszi az adott alkalmat, hozzájárul a versenyszituáció 

gyakorlásához, ami szintén fontos a tanulók számára. 

Ezúton köszöni a kollégák felkészítő munkáját, az eredményekhez szívből gratulált. 

Tankönyv: 

Idén a tankönyvek esetében változás nem történt, az új tankönyvcsaládot használják, amelynek 

legfőbb pozitívuma az ára. 

Tanmenet: 

A munkaközösség tagjai igyekeztek a tanmeneteknek megfelelően haladni a tananyag 

földolgozásával. Sajnos azonban az előző évi lemaradások pótlása, a lassabban haladó osztályok 

munkabírása, az elsajátítandó tananyag mennyisége és egyéb előre nem tervezhető körülmények 

rendre elmaradást eredményeztek a tanmenetekhez képest.  

Céljuk a következő tanév elején az elmaradások minél gyorsabb és hatékonyabb pótlása. 

Az érettségik a múlt héten rendben zajlottak, a tanulók az év végi eredményüknek megfelelő 

teljesítményt nyújtottak, mindkét esetben pozitív élményeket hagyva a bizottsági elnökökben. 

Idén egy emelt szintű vizsgára is sor került magyar nyelv és irodalomból: Papp Hunor 12. C 

osztályos tanuló választotta ezt a vizsgaszintet és 48%-os (jó) eredménnyel végzett. 

A 2017/18-es tanév végén a munkaközösség minden tagjának erőt, egészséget és kellemes pihenést 

kívánt a nyárra. 

Csányi Tamás          

magyar részmunkaközösség-vezető 

 

Történelem részmunkaközösségi beszámoló 

 

Készítette: Burján Tamásné részmunkaközösség-vezető 

 

Személyi feltétek:  
 

 Általános iskola: Kovács Zsolt 

            Kovács Zsoltné Molnár Annamária 

            Kudlacsek Zsigmond  

Középiskola:  Horváth Mária Alexandra 

Vasas István 

Vasasné Kis Csilla 

    Burján Tamásné (+ 6. a. osztályban) 

 

Tárgyi feltételek: Az OFI kísérleti tankönyveit folyamatosan alakítják új generációs tankönyvekké, 

ezeket használják. 

Az érettségizők számára sajnos nem maradt „mozaikos” atlasz a könyvtárban. Reméli, jövőre már 

véglegesítik, hogy milyen atlasz használható, így nem kell majd a tanulóktól kérni a vizsga előtt.  

A humán tagozat beindulásával új, digitális anyagok beszerzését szeretnék kérni. 
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Versenyek: OKTV – nem volt továbbküldhető dolgozat 

 Savaria verseny 7 tanuló továbbjutott a 2. fordulóba: Horváth Mária Alexandra- 2 

fő, Vasasné Kiss Csilla - 5 fő diákkal 

 Visegrádi négyek verseny megyei verseny 1 tanuló 8. helyezést ért el 

 Március 15. emlékére szervezett házi verseny 

 

Megemlékezések: A kommunista diktatúra áldozatai és a Holokauszt emléknapja alkalmából 

hagyományosan Vasas István főigazgató úr tartotta. A testvériskolákkal és a határon túli 

magyarsággal való kapcsolattartást erősítette a részvétel az október 6-án Kézdivásárhelyen és 

március 15-én Aradon tartott megemlékezésen. 

Haladás a tananyagban: A tanmenetekhez képest több osztályban van lemaradás, ez azonban 

jórészt a tananyag bővítésének, illetve a sokszor elmaradó óráknak tudható be. Sajnos van olyan 

osztály, ahol 1 fejezetnyi anyag is kimaradt, ezt a következő tanévben kell pótolni.Kevés bukás volt. 

Olyan tanulók buktak meg, akik év közben nem foglalkoztak a történelemmel, még legkisebb 

erőfeszítést sem tettek a tananyag elsajátítása érsekében. 

Belső vizsgák: 8. és 11. évfolyamon voltak. A témakörökről időben tájékoztatták az érintett 

osztályokat. A tanulók igyekeztek felkészülni, legtöbben komolyan vették a megmérettetést, voltak 

kiemelkedően szép feleletek is. A 11. évfolyam eredményei nagyon biztatóak az érettségire nézve, 

hiszen sok tanuló jobban szerepelt a vizsgán, mint tanév közben. 

Érettségi: Az új típusú érettségik zajlanak, a tételek évenként szükséges frissítése megtörtént. Az A 

és a C osztály sikeresen érettségizett. 

Köszöni mindenkinek az egész éves munkáját. 

Szeretne külön köszönetet mondani munkaközösségi tagjuknak, Vasas István főigazgató úrnak 

történelemtanárként végzett munkájáért. További életére és munkájára Isten gazdag áldását kívánja.  

„Mindig a fénybe nézz, mert szebbet még soha nem láttál.” 

              

      Burján Tamásné 

                    történelem részmunkaközösség-vezető 

 

 

Német és II. idegen nyelv részmunkaközösségi beszámoló 

 

Készítette: Seres Mónika részmunkaközösség-vezető 

 

Személyi feltételek: 

 Adottak voltak a 2017/2018-as tanév feladatainak elvégzéséhez. 

 

Német nyelvet tanítanak: Boldog-Láda Gabriella 

                 Bujda Lajosné 

   Hollósvölgyiné Gombos Anita  

Horváth-Gaudiné Csepregi Ágnes Csilla  

Horváth Mária Alexandra 

                                               Seres Mónika  

          Soós Zoltán  

Francia nyelvet tanít: Lukács Csilla  

Olasz nyelvet tanít: Gyöngyösi Márta 
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Tárgyi feltételek: 

Adottak voltak a kiegyensúlyozott és minőségi munka elvégzéséhez. A tanév elején vállalt 

feladatokat elvégezték, sikeresen felkészítették a tanulókat a belső vizsgákra, levelezős versenyre, 

érettségi vizsgákra. A lelkiismeretes szakmai és nevelő munkának köszönhetően német, francia, 

olasz nyelvből minden tanuló sikeresen teljesítette a tantárgyi követelményeket. Képességeiknek és 

szorgalmuknak megfelelően szép érdemjegyeket és dicséretek szereztek.  

 

Német nyelv: 

A szaktanárok összességében elégedettek a tanulók teljesítményével, több ígéretes tanuló is van, 

akik jelenleg nagy lendülettel és örömmel tanulják az idegen nyelvet.  

Ebben a tanévben is igyekeztek a szaktanárok a tanmeneteknek megfelelően haladni a tananyaggal.  

Közép és emelt szinten fakultációt tartottak a 11-12. évfolyamon német nyelvből. 

18 fő érettségizett német nyelvből, 2 fő tanuló dicséretet kapott a teljes német nyelv érettségi 

vizsgájára. 

 

Eben a tanévben levelezős versenyen indítottak a szaktanárok (Horváth-Gaudiné Csepregi Csilla 

Ágnes, Seres Mónika) 7 csapatot, összesen 26 fő tanulót versenyeztetve. Szép eredményeket értek 

el: 5., 6., 12., 25. helyezések születtek országos szinten. A verseny neve: Frühling in den DACH-

Ländern. Az iskola vezetősége köszöni a szaktanárok felkészítő munkáját, a tanulók szorgalmát, 

kitartását. A felkészítő tanárok köszönik az iskola vezetőségének az anyagi támogatást. 

 

3 fő végzős tanuló nyelvvizsgát is szerzett német nyelvből, II. idegen nyelvként, 2 fő tanuló 

középfokú komplex (Molnár Laura 12. B, Tóth Krisztina Mária 12. A), 1 fő tanuló felsőfokú 

komplex nyelvvizsgát szerzett (Seres Flóra 12. A). Köszönet a felkészítő munkáért.  

 

A II. félévben, áprilisban szakmai ellenőrzés is volt az intézményben a Református Pedagógiai 

Intézettől. 4 fő szaktanár óráját látogatta a kijelölt szaktanácsadó. Maximálisan pozitív véleményt 

fogalmazott meg az iskolában folyó német nyelvoktatásról. Az intézkedési tervhez javasolta a 

meglévő értékek megőrzését és további hasznosítását.  

A tanév májusában Boldog-Láda Gabriella tanárnő az iskola vezetőségének felkérésére székfoglaló 

beszédet tartott. Gratulálunk, munkájához sok sikert, és Isten gazdag áldását kívánják. 

 

Francia nyelv: 

Ebben a tanévben a 12. B osztály egy csoportja tanulta a francia nyelvet. Mindenki sikeresen 

teljesített, érettségiző nem volt.  

Olasz nyelv: 

Ebben a tanévben a 12. A osztály és a 9. B osztály egy-egy csoportja tanulta az olasz nyelvet. 

Mindenki sikeresen teljesített. 2 fő tanuló érettségi vizsgát tett, dicséretes jeles osztályzatot kapott. 

 

A 2018/2019-es tanév tankönyvrendelése szakmailag átgondoltan megtörtént.  

Megköszönte minden munkaközösségi tagnak a tanév során kifejtett precíz munkát, a békés légkört, 

az egymás iránti tiszteletet és segítőkészséget, és a tanév végéig kitartó lendületet. Mindenkinek jó 

egészséget, jó pihenést kívánt.  

„Áldjon meg Téged (Titeket) az Úr.” 

                   Seres Mónika 

német és II. idegennyelv részmunkaközösség-vezető 
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Testnevelés részmunkaközösségi beszámoló 

 

Készítette: Gulyás László részmunkaközösség-vezető  

 

A tanév II. félévében a személyi és tárgyi feltételek megfelelőek voltak, a helyi tantervben előírt, és 

a tanmenetekben meghatározott követelmények megvalósításához.  

 

A rész-munkaközösség tagjai:  

- Tokács Anikó,  

- Roszik Fanni,  

- Kerekes Ramóna,  

- Seres János,  

- Karsai András,  

- Baukó Péter,  

- Nagy Dániel  

- Gulyás László. 

  

A tanév II. félévében a meghirdetett délutáni foglalkozásokat megtartották a következő sportágakban: 

atlétika, kosárlabda, kézilabda, és természetesen az érettségi felkészítőt, amelyekre szorgalmasan jártak 

a diákok. A már megszokott módon vettek részt ezekben a sportágakban, mind a diákolimpiai, mind a 

Református versenyrendszerben kiírt versenyeken, bízva abban,  hogy diákok Isten dicsőségére és az 

iskola jó hírének öregbítésére vehetnek részt ezen rendezvényeken. Az idei tanévben is megrendezték a 

Református Iskolák OB-át teremlabdarúgásban, kézilabdában, kosárlabdában és úszás sportágakban. Az 

mostani tanévben is szerveztek sí tábort, Seres János tanár úrnak köszönhetően. 

Nagy öröm, hogy a 12 éves fiúkkal bekerülhettek az országnak abba a 30 csapatába, akik részt vehetnek 

a Jr.NBA versenysorozatában, iskolánk csapata az Atlanta Hawks színeiben versenyzett. A csoportból 

továbbjutottak, ahol az egyenes kiesési rendszerben megnyerték az első mérkőzést, így a keleti csoport 

döntőjében való jutásért játszhattak, ahol a Maiami Heats (Hódmezővásárhely) csapatától idegenben 2 

ponttal kaptak ki.  

 

Kerekes Ramóna tanárnő a tanév során a pedagógusminősítésen sikerrel vette az akadályokat, így 

Pedagógus I. fokozatban léphetett. 

 

A tavalyi évhez hasonlóan idén is pályáztak TAO-s pályázaton, de csak a Kézilabda Szövetséghez, mert 

a Kosárlabda Szövetség tavaly megnyert pályázat: Tokács Anikó, valamint Karsai András tanároknak, 

és természetesen az iskola vezetésének köszönhetően megújul a kültéri sportpálya és a sportcsarnok 

padlóburkolata is.  

Együttműködési szerződést kötött iskolánk az INVICTUS úszó- és vízilabda szakosztállyal, mely 

remélhetően mindkettő fél számára eredményes lehet. 

A nyár folyamán a rész-munkaközösség nyári táborokat szervez a szokásoknak megfelelően kézilabda 

tábort, sport és kézműves tábort valamint kosárlabda tábort. 

 

Végezetül mindenkinek Istentől megáldott pihenést kívánt a nyári szünetre. 

                    

      Gulyás László  

          testnevelés részmunkaközösség-vezető 
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Könyvtár beszámolója 

 

Készítette: Tolnai Erika könyvtáros-tanár 

Gimnázium: a tanévvel kapcsolatos rendszeresen végzett feladatok: 

 Tankönyvek nyilvántartásba vétele, kiosztása a tanulóknak, a tanári segédkönyvek átadása a 

tanároknak 

 A nyáron megrendelt és beérkezett könyvtári könyvek és tankönyvek folyamatos leltározása, 

bibliográfiai leírása, bevitele a könyvtári SZMSZ-nek megfelelően a Szikla-21 nyilvántartásába, 

amely folyamatos fejlesztés alatt áll 

 Folyóirat-rendelés és nyilvántartás 

 A könyvtári könyvek számítógépes nyilvántartásba vétele visszamenőleg is. (A program vétele előtti 

könyvtári könyvek feldolgozása.) 

 Könyvkölcsönzés, könyvtárközi kölcsönzés 

 Segítségnyújtás az oktatáshoz, tanuláshoz, kutatáshoz, továbbképzéshez, az iskola különböző 

tevékenységeihez 

 A tanárok pedagógiai munkájának segítése 

 A diákok tanulmányi versenyeinek szakirodalmi támogatása 

 Iskolai ünnepélyek, rendezvények könyvtári segédanyagának biztosítása 

 Könyvkiállítások gondozása a könyvtárlókban 

 Új tanulók regisztrálása a könyvtári programban, osztálynövelés a régi tanulóknál 

 A statisztikák elkészítése 

 A selejtezés előkészítése, utána raktárrendezés, a könyvek leltárkönyvből való kivezetése 

 Az intézmény tanárainál, eltávozott diákjainál lévő könyvek visszavétele, a behajthatatlan hiány 

selejtezése 

 A jövő évi folyóirat-megrendelés elküldése, szerződéskötés a KELLO-val 

 Tankönyvrendelés előkészítése, egyeztetés a munkaközösségekkel, szaktanárokkal 

 Tankönyvek alaprendelésének elkészítése, rögzítése 

 A pótrendelés elkészítése a beiratkozás után, a tankönyvrendelés véglegesítése 

 A tankönyvek előkészítése a szeptemberi kölcsönzésre. 

 

Kiemelt feladat volt idén az ó könyvtár és az ifjúsági könyvtár átköltöztetése, amely az állomány 

tekintetében megtörtént, a raktárak kialakítása, további rendszerezési elrendezési munkák folyamatosak.  

Nagyon szépen köszöni minden közreműködő szíves segítségét, valamint Kovács Zsolt oktatási 

igazgatóhelyettes segítő támogatását és a tankönyvrendeléssel kapcsolatos folyamatos munkáját. 

       

Általános iskola 

A gimnáziumi könyvtár költözése miatt az általános iskolai könyvtár nyitva tartása szünetelt, illetve 

lehetőség szerint hetente egyszer ügyeletet tartott. Továbbra is kéri és javasolja a kollégáknak az elfekvő 

régebbi tankönyvkészletek átvizsgálását, esetleges újra felhasználhatóságuk miatt. 

Május folyamán a hulladékgyűjtésre a korábban kiselejtezett példányokat átadta. Köszöni a szállításban 

nyújtott segítséget a szervezőknek. A tanév végén a tankönyvek visszavétele rendben megtörtént, köszöni a 

kollégák segítő közreműködését. A tankönyvek állapota kevés kivételtől eltekintve elfogadható, többségük 

újra kiadható. 

A tanulókban, szülőkben tudatosítani kell, hogy a csak számukra ingyenes tankönyvek könyvtári példányok, 

az intézménynek nem kevés pénzbe kerülnek, így törekedniük kell azok megóvására, és azokat év végén 

megfelelő állapotban vissza kell juttatniuk. 

                                                    

Tolnai Erika 

 könyvtáros-tanár 
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Reál munkaközösségi beszámoló 

 
Készítette: Fekete Gáborné reál munkaközösség-vezető  

 

A munkaközösségi vezető köszöntötte a megjelenteket és hangsúlyozta, hogy ez az értekezlet 

elsősorban munkaértekezlet, amin a 2017/2018-as tanév rövid értékelésén túl, főleg a jövő tanévet 

érintő továbblépés fő feladatainak megbeszélése a cél. 

 

 

 

Személyi feltételek: 13 főállású és 2 óraadó kollégával látta el a munkaközösség feladatait: 

 

Árvai Gabriella,  

Bujda Lajos,  

Cihat Annamária,  

Fekete Gáborné, 

Gál Sándor,  

Iványiné Kecső Éva,  

Kovácsné Kálnai Róza,  

Magyarné Szabó Margit,  

Sipos-Vajda Edit,  

Sipos-Vajda István,  

Szabó Mihály,  

Takács Győző,  

Tubáné Kurucz Nikoletta,  

Vargáné Gyülvészi Piroska 

 

 

Jelentős változások történtek a tanév végén. Jelen állás szerint nem folytatja iskolánkban munkáját: 

- Bujda Lajos 

- Árvai Gabriella 

- Kalmárné Miskolczi Márta 

- Vargáné Gyülvészi Piroska 

A munkaközösség-vezető megköszönte eddigi munkájukat, és leendő munkahelyükön sok sikert kívánt. 

Vargáné Gyülvészi Piroska kolléganőnek pedig sok boldogságot kívánt nagymamai teendőihez. Ezt az 

alkalmat ragadta meg, hogy Vasas István főigazgató úrnak megköszönje, hogy a munkaközösség munkáját 

sok éven át támogatta, segítette. 

Megköszönte az iskolavezetésnek, hogy lehetővé tette számukra, hogy a tantárgyfelosztásra javaslatot 

tehettek. A személyi feltételek biztosítása a jövő évre nagy problémát jelent, remélik, hogy új kollégák 

felvétele sikeres lesz, és nem terhelődik meg magas óraszámmal egyetlen tanár kolléga sem. 

 

Tárgyi feltételek, infrastruktúra: A reál tagozat beindításával szükségessé vált a szaktantermek 

fejlesztése. Az előkészületek, tervezés megtörtént. 

 

A tervek szerint: 

 

 11. tanterem: biológia szaktanterem 

 12. tanterem: kémia szaktanterem (korábbi biológia-kémia szaktanterem- (Benkő Gyula 

terem) 

 36. tanterem: fizika szaktanterem (meglévő szaktanterem felújítása) 

 28. tanterem: természetismeret, földrajz szaktanterem lesz (Kaán Károly terem) 

 kémia szertár fejlesztésére is sor kerül 

 

 

A tanévben eredményesen vettek részt az alábbi versenyeken 5-12. évfolyamon: 
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természetismeret, biológia, földrajz: 

 Kaán Károly Országos Természettudományi Verseny 

 Bolyai Természettudományi Csapatverseny (Körzeti forduló) 

 Magyar Vöröskereszt Elsősegélynyújtó Versenye, országos döntő 

 Víz világnapi verseny- Szolnok 

 Bacsó Nándor Megyei Földrajzverseny, megyei döntő 

 Hajdú - Moharos Országos Földrajz Verseny (országos döntő) 

 OKTV versenyeken való részvétel 

fizika, kémia: 

 Országos Fizika verseny – „fizika” próbaverseny 

 Református Középiskolák XIX. Országos Kémiaversenye 

 Holló András Megyei Fizikaverseny 

  „Számvadászok” matematika akadályverseny  

 Tornyai Sándor Országos Református Fizika Verseny 

matematika: 

 Alapműveleti Matematikaverseny (megyei) 

 Bendegúz Megyei Matematikaverseny 

 Németh József Megyei Emlékverseny  

 Bolyai Matematika Csapatverseny, Megyei  

 Nemzetközi Kenguru matematikaverseny 

 Zrínyi Ilona Matematikaverseny 

 Irinyi János Országos Középiskolai Kémiaverseny (megyei és országos forduló) 

 Református Iskolák XXV. Országos Matematikaversenye 

 Varga Tamás Matematikaverseny (megyei döntő) 

 Várhelyi Ferenc Megyei Matematikaverseny 

 Szegő Gábor Megyei Matematikaverseny 

 Arany Dániel Matematika verseny 

 Orchidea – Pangea Tehetségkutató Matematika verseny 

 

Rajzversenyek, rajzpályázatok 

Saját szervezésű vetélkedők: 

 

   Teremtésvédelmi Verseny (október) 5-8. évfolyam – Teremtésvédelmi hét keretén belül 

   Mentsük meg a Földet! (április) 5-6. évfolyam - Fenntarthatósági témahét keretén belül 

    Helytörténeti túrák: fazekasság és Mezőtúr védett értékei 

   Matematika → Számvadász (városi) 

   Egészségnap (november, április) Fogászati és testápolási témahét – november 

 Kaán Károly Természet- és Környezetismereti verseny  

 

Az idei tanévben elvégzett munka rövid összefoglalása: 

 
Nevelő - oktató munkájukat legjobb tudásuk szerint elvégezték, alkalmazva a csoport és kooperatív tanulási 

technikákat. Az e-napló használatát gyorsan elsajátították, alkalmazása megkönnyebbítette munkájukat. A 

tehetséggondozás és a versenyeztetés ebben a tanévben is kiemelt feladatuk volt, számos szép eredményt 

értek el a tanulóik mind országos, mind regionális és megyei, mind városi versenyeken. Tanáraink aktívan 

vettek részt a jeles napok megemlékezésében: Állatok világnapja, Víz világnapja, Föld napja, 
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Környezetvédelmi világnap. A belső vizsgákat és a közép, vmint emelt szintű vizsgákat sikeresen 

teljesítették elérve ez által a vágyott célt. 

Néhány kérés, felvetés 

A munkaközösség kérte az iskolavezetést, hogy a csengetési rendet tekintse át és olyan módosító 

javaslattal állt elő, hogy a rendkívül korai (főleg a bejárósok számára) 7 15 órás kezdés későbbre 

kerüljön.  

Végül megköszönte a munkaközösség ez évi munkáját, és a nyárra jó pihenést kívánt. 

  

 

             

                  Fekete Gáborné 

reál munkaközösség vezető 
 

 

Az osztályfőnöki munkaközösség beszámolója 

 
Készítette: Horváth Mária Alexandra osztályfőnöki munkaközösség-vezető 

 

A 2017/2018. tanévben munkaközösségüknek 20 tagja volt.  

Munkaközösségi értekezletükön értékelték az évben végzett munkát, hiszen az iskolai életet 

nagyban meghatározza az osztályfőnökök munkája.  

Színvonalas ünnepeket, tartalmas és jó hangulatú kirándulásokat szerveztek. 

 

Főleg a következő tanévre fogalmaztak meg átgondolandó javaslatokat: 

 

 Nagyobb odafigyeléssel kell pót-osztályfőnököt választani, lehetőleg olyan pedagógus 

kolléga lenne a legalkalmasabb, aki nem osztályfőnök  

 A csengetési-rend módosításra 2 lehetőséget látnak: a 830-kor való kezdés vagy a 800-kor 

való kezdés és az első ebédszünet időtartalmának lerövidítése lehetne a megoldás 

 A jövőben jobban kell figyelni arra, hogy a közösen hozott szabályokat mindenki egyformán 

értelmezze, alkalmazza (jutalomkönyvek, magatartás/szorgalom, hiányzások esetében, 

öltözködés) 

 A sportcsarnok épületébe néhány folyosói pad beszerzését javasolták 

Az értekezlet zárásaként köszönetet mondtak a leköszönő főigazgatónak minden eddigi 

támogatásáért. 

 

               Horváth Mária Alexandra 

            osztályfőnöki munkaközösség-vezető 
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Angol munkaközösség beszámolója 
 

 

 Készítette: Dr. Hettinger Sánodor angol munkaközösség-vezető 

 

A 2017/2018-as tanév második félévében a személyi és tárgyi feltételek megfelelőek voltak a 

zavartalan oktató-nevelő munkához. 

 

Személyi feltételek: a munkaközösség az idei tanévben 12 fő állandó kollegából állt. 

 

 Boldog-Láda Gabriella 

 Giricz Edit 

 Gondáné Bodorik Orsolya (MRK, Általános Iskola) 

 dr. Hettingerné F. Nagy Erika 

 dr. Hettinger Sándor, munkaközösség-vezető 

 Hüse Julianna 

 Kovács Róbertné Csepregi Erika Mónika 

 Lukács Csilla 

 Méri Zsanett 

 Sütő Györgyi (MRK - 9 óra, MRK Általános Iskola - 17 óra) 

 Tubáné Kurucz Nikolett (MRK, Általános Iskola) 

 Vad Viktória 

 

Az idei tanévben is áttanítottak az általános iskolába: Kovács Róbertné Csepregi Erika, Lukács 

Csilla, Sütő Györgyi. 

Óraszámok, helyettesítések: 

Munkaközösségük minden tagja a törvényben meghatározott maximális óraszámban tanít, emiatt a 

magas óraszám miatt 2 kollega (Hüse Julianna, és Hettinger Sándor) az idei tanévben nem tudták 

érvényesíteni órakedvezményüket, azonban mindez kompenzálásra került.  

 

A helyettesítéseket és összevonásokat a munkaközösség valamennyi tagja rugalmasan, a szakmai 

teljesítmény csökkenése nélkül tudta kezelni. 

 

Nyelvvizsga: 

A tanév folyamán folyamatosan készültek a tanulók nyelvvizsgára.  

 

ALAPFOK: 

 

Az idei tanévben az általános iskolából 4 fő szerzett alapfokú ’C’ típusú komplex nyelvvizsgát, amelyet az 

iskola külön díjazással is támogatott. Ezúton köszönik az igazgatóság támogatását.  

 

Iván Alex Sándor alapfok C 8.A 

Bencsik Marcell Brúnó alapfok C 8.B 

Török Bodza alapfok C 8.B 

Varga Boglárka alapfok C 8.B 
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KÖZÉPFOK: 

 

A gimnáziumból 26 fő szerzett középfokú ’C’ típusú komplex nyelvvizsgát, 2 fő középfokú ’A’ típusú 

nyelvvizsgát és 19 fő középfokú ’B’ típusú nyelvvizsgát. Összesen 47 fő. 

 
 

Varga Petra középfok C 11.A Nagy Sándor Péter  középfok C 12.B 

Andrássy Tamás középfok C 11.A Simon László középfok C 12.B 

Máté Gábor Márk középfok C 10.A Szabó Csilla Dominika középfok A 12.R 

Kovács Balázs középfok C 12.A Oláh Zoltán középfok A 14.C 

Szalma Ábel középfok C 12.A Rózsás Brendon József középfok B 12.B 

Sólyom Ferenc középfok C 12.A Beregszászi Bence középfok B 10.C 

Lázár Rajmund Zsolt középfok C 10.A Kéri Attila középfok B 10.C 

Fekete Csilla Anna középfok C 10.A Lipcsei Levente középfok B 11.R 

Sándor Henrietta középfok C 10.A Szilágyi Gergő középfok B 11.R 

Johan Imola Pálma középfok C 10.A Király András középfok B 11.R 

Soltész Bence középfok C 10.B Csanálos Miklós középfok B 11.A 

Kun Bence középfok C 10.B Csoma Bence középfok B 11.A 

Papp Gyula Roland középfok C 10.B Sáfár Zsolt középfok B 11.A 

Székely Hanna középfok C 10.B Németh Tamás középfok B 11.A 

Sallai Tifani középfok C 10.B Szabó Henrik középfok B 11.A 

Bihari Zoltán  középfok C 10.R Máté István középfok B 11.A 

Szilágyi József Bence középfok C 11.A Eperjesi Attila középfok B 14.C 

Kozák Zsanett középfok C 11.A Kopcsek Zsolt középfok B 14.C 

Muzsai Anna középfok C 11.B Gawelda Regina középfok B 10.A 

Farkas Tímea középfok C 11.B Vad Nikolett középfok B 10.B 

Billédi Péter Gábor középfok C 11.C Juhász Réka középfok B 11.B 

Kötél Gergely Gyula középfok C 11.C Nádházi Mónika középfok B 11.B 

Gombás Sándor középfok C 12.A Ecsedi Bence középfok B 11.B 

Szujó Bence középfok C 12.A     

 

 

FELSŐFOK: 

Az idei tanévben kiemelkedő a felsőfokú ’C’ típusú komplex nyelvvizsgát tett diákok száma. Összesen 13 fő. 
 

Lipták Attila felsőfok C 9.A 

Ardai Zoltán  felsőfok C 11.A 

Bíró Dániel felsőfok C 12.A 

Gácsi László felsőfok C 12.A 

Bajnok Erik felsőfok C 12.A 

Bencsik Dániel Zoltán felsőfok C 12.B 

Török László felsőfok C 12.B 

Farkas Milán felsőfok C 12.B 

Kerékgyártó Kitti felsőfok C 12.B 

Mihály Csilla felsőfok C 12.B 

Szűcs Gergő felsőfok C 12.B 

Pénzes Kristóf felsőfok C 12.B 

Deák Kristóf felsőfok C 12.R 

 

 

Tárgyi feltételek: 

2018. szeptember 1-től 4 idegen nyelvi tanterem kerül beüzemelésre (3 terem a középiskolában és 1 terem az 

általános iskolában).  

Előrehozott érettségi: 

A tanévben 22 fő tett osztályozó vizsgát a 11-12. évfolyam tananyagából: a 10. A osztályból 1 fő, a 11. A 

osztályból 10 fő, a 11. B osztályból 6 fő és a 11. C osztályból 5 fő.  

Emelt szintű érettségik: 

6 fő tett emelt szinten érettségit: 

12. A osztályból – 5 fő: Seres Flóra (92,5%), Veres Nóra, Bíró Dániel, Csató Blanka és Kiss Borbála 12. B 

osztályból – 1 fő: Gábor Tünde 
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Kirívó eltérések nem voltak, a kompetenciamérés eredménye tükrözte az évközi szaktárgyi teljesítményüket. 

A kollegák a tanmenetben is beépített anyagok szerint készítették a diákokat a mérésre. 

 

Belső vizsgák:  
A 7. és 9. évfolyamokon az első idegen nyelvesek, a 10. évfolyamon a második idegen nyelvesek tettek belső 

vizsgát 2018. május hónapban. 

 

Tanulmányi versenyek: 

 

Baltazár Dezső Református Általános Iskola – Angol Szövegértési Verseny (Hajdúböszörmény – 2018. 

május 11.)  

 
 

    Major Levente – 6.o.: 1. helyezés 

    Csányi Tamás Kende – 6.o.: 4. helyezés 

    Simon Róbert – 7. a : 4. helyezés 

    Szűcs Liliána – 8. b: 4. helyezés 

    Bencsik Marcell Brunó – 8.b: 1. helyezés 

    Patkós Panna Mónika – 7.a: 3. helyezés 

    Iván Orsolya Anna – 7. a: 7. helyezés 

 

Református Iskolák Országos Angol Nyelvi Versenye (Cegléd – 2018. március 10.) 
 

4. hely       (26 főből) Bencsik Marcell Brúnó     8. évf.    

6. hely       (26 főből) Iván Alex Sándor               8. évf. 

8. hely      (24 főből) Patkós Panna Mónika      7. évf. 

9. hely      (25 főből) Balázs Jázmin Ingrid         5. évf 

10. hely    (25 főből) Sőrés Lujza                          5. évf. 

14. hely    (24 főből) Sólyom Petra Veronika    7. évf. 

15. hely    (26 főből) Csányi Tamás Kende        6. évf. 

 

 Megyei Angol Verseny (Tiszaföldvár – 2018. március 9.) 

5. hely     (39 főből) Bencsik Marcell Brúnó 8. évf.    

11. hely   (47 főből) Sőrés Lujza 5. évf 

16. hely (46 főből) Csányi Tamás Kende 6. évf 

17. hely  (39 főből) Simon Róbert 

22. hely   (47 főből) Balázs Jázmin Ingrid 5. évf 

22. hely   (51 főből) Patkós Panna Mónika 7. évf 

23. hely   (39 főből) Varga Boglárka 8. évf 

25. hely   (51 főből)  Iván Orsolya Anna 7. évf 

29. hely   (39 főből) Iván Alex  Sándor  8. évf 

 34. hely (46 főből)  Farkas Viktor Norbert 6. évf 

 34. hely   (51 főből)  Sólyom Petra Veronika 7. évf 

 36. hely   (46 főből) Varga Flórián 8. évf 

 

Iskolánk angol nyelvi szavalóversenye (2018. április 24.)  A zsűrinek nem volt könnyű dolga, hiszen a 

versenyzők felkészülten, szép kiejtéssel, magabiztos előadásmóddal kápráztatták el őket. Köszönik a verseny 

szervezését Gondáné Bodorik Orsolyának.  
 

Baukó Csenge (5-6. évfolyam): 1. helyezés 

Balázs Jázmin (5-6. évfolyam): 2. helyezés 

Csányi Tamás Kende (5-6. évfolyam): 3. helyezés  

Pápai Kerubina Dea (7-8. évfolyam): 3. helyezés 

Bencsik Marcell (7-8. évfolyam): 1. helyezés 

Gonda Panna (7-8. évfolyam): 1. helyezés 

Szabó Amina (7-8. évfolyam): 2. helyezés 

 

Különdíj: Ferró Veronika, Dóra Diána 

 

 Langwest 2018 Országos Tehetségkutató Tanulmányi Verseny: Gátfalvi Kristóf – 10. A: 13. helyezés 

 

VII. Ábrahám Örzse Emlékverseny  2018/2019 tanévben, az őszi félévben az írásbeli fordulóval és a 

tavaszi félévben egynapos szóbeli fordulóval kerül megrendezésre. 

dr Hettinger Sándor 

angol munkaközösség vezető  
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Műszaki munkaközösségi beszámoló 

 
Készítette: Faragó Zsolt műszaki munkaközösség-vezető 

 

A munkaközösség tagjai: 

 Andrássy István 

 Árvai Gabriella 

 Bíró László 

 Csepi József 

 Faragó Zsolt 

 Fazekas István 

 Fülep István 

 Jenei István 

 Sebestyén Antal 

 Szöllősi Péter 

 Szűcs István 

  

A 2017/2018-as tanév év végi összefoglaló értékelése: 

 

A tanév második félévében több kihívást jelentő esemény is volt, közöttük is két kiemelten fontos: a 14. C 

osztály Informatikai rendszerüzemeltető komplex szakmai vizsgája és a 12. évfolyamokon az ágazati 

szakmai érettségi vizsga. 

Komplex szakmai vizsga sikeresen lezajlott, köszönet érte az érintett kollégáknak. A vizsgabizottság 

külön megdicsérte az intézményt, mind a szervezésért, mind a tanulók felkészítéséért. 3 tanuló az OSZTV-

n elért eredménye alapján mentességet kapott egy írásbeli vizsgarész teljesítése alól jeles érdemjeggyel. 

Egy végzett tanuló már rendszergazdai állást is kapott egy helyi általános iskolában. Sajnos két tanulónak 

egy írásbeli vizsgatevékenységet meg kell ismételni, mert nem tudták teljesíteni az 51%-os minimumot. 

Mentségükre szolgáljon, hogy ezen vizsgarész teljesítése országosan problémát jelentett a nehézsége miatt. 

Ágazati szakmai érettségi vizsga informatika és gépész szakon lezajlott, a rendészeten még ezután kerül 

sorra. Eredményesség tekintetében vegyes a kép, születtek nagyon szép eredmények is. 

 

Személyi feltételek: szakterületenként eltérő, informatika területen megfelelő a tanár ellátottság, a kifutó 

gépész képzésben tanító kollégák foglalkoztatása problémát okoz a következő tanévtől. A rendészeti 

képzésen - a speciális tananyag miatt – rendkívül nehéz az órafelosztás. Jelenleg több külsős óraadó is 

tanít, akiket az ágazati szakmai érettségi vizsgáztatásba is be kellett vonni. 

 

Tárgyi feltételek: az elmúlt évek fejlesztéseinek köszönhetően a képzések tárgyi feltételei adottak a 

színvonalas szakmai oktatáshoz. 

 

Versenyek: A lehetőségek mentén részt vettek szakmai versenyeken és sok szép eredmény született. 
o Informatika OKTV alkalmazás kategória: nem volt továbbjutó tanulónk 

o Informatika OKTV programozás kategória: nem volt továbbjutó tanulónk 

o Információ technológiai alapismeretek országos verseny: 14. hely 

o Informatikai rendszerüzemeltető OSZTV: 3 tanuló mentességet kapott a Hálózati ismeretek írásbeli vizsgarész 

teljesítése alól jeles érdemjeggyel 

o Drónfoglaló megyei csapatverseny: 2. hely 

o Vitéz Szurmay Sándor Honvédelmi Verseny (Budapest): 12. és 13. hely 

o Közelharc Verseny (Szentendre): 1. hely, 2. hely, 3. hely 

o OSZTV Szeged területi 1. hely, országos döntő 9. hely 

o Lónyay Katonai Verseny (Budapest): Leány csapat 1. hely, Fiú csapat 7. hely 

o Katasztrófavédelmi Verseny Mezőtúr 1. hely, megyei 4. hely 

o Rendészeti Iskolák Terepfutó Bajnokság (Szeged): Leány csapat 1. hely, Fiú csapat 1. hely, összesített bajnok: 

MRK 

o Honvéd Kadét Fegyveres Váltófutás (Veszprém): Csapat 1. hely 

o Haditorna országos verseny: országos döntő 4. helyezett csapat 

o „Védd a hazát!” országos honvédelmi verseny: 13. helyezett csapat 
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o Szentenderei Közelharc Verseny: 2 arany-, 3 ezüst és 4 bronzérem 

o Görgey Artúr országos lövészverseny: leány egyéni 6., 7. és 9. hely, fiú egyéni 7. és 10. hely, csapatban 6. 

hely.  

 

12. évfolyamos informatika szakos tanulók OKJ-s képzése: 6 informatika szakos tanulónk jelentkezett a 

13. évfolyamos OKJ-s képzésre, reméljük nem lesz akadálya a képzés beindításának. 

 

Szakmai nap: Szakgimnáziumi tanulóik részére - mindhárom képzésen - szakmai napok kerültek 

megszervezésre.  

Rendész tanulóik terepgyakorlatokon vettek részt, valamint a szolnoki büntetés-végrehajtásnál 

börtönlátogatáson és a szolnoki MÁV lőtéren lövészeti bemutatón. 

 Gépész tanulóink az AGROMASH Expón, az informatikusok pedig a „Mi a pálya?”műszaki 

szakmaválasztó börzén, illetve informatika történeti kiállításon vettek részt. 

 

Beiskolázás: Munkaközösségük aktívan részt vállalt intézményük beiskolázási eseményein. Részt vettek a 

mezőtúri Kossuth Lajos Általános Magyar - Angol Két tanítási nyelvű Iskola által szervezett 

pályaválasztási nyílt napon, ahol az iskola szakgimnáziumi képzési formáit népszerűsítették.  

 

ECDL: Mivel az iskola ECDL vizsgaközpont és támogatja a tanulók sikeres ECDL vizsgáit, az 

iskolavezetés kérése, hogy az informatika és osztályfőnöki órákon népszerűsítsék ezt a lehetőséget, hogy 

minél több tanuló szerezzen ECDL bizonyítványt, ezzel is segítve a beiskolázást. Szöllősi Péter és 

Sebestyén Antal vállalták az ECDL vizsgáztatói jogosítvány megszerzését, így biztosítva a tanulók 

vizsgáztatásának lehetőségét. 

 

A nyári gyakorlat szakgimnáziumban kötelező előírás (ágazattól és évfolyamtól függően 105-140 óra), a 

következő évfolyamba lépés feltétele. Ezt a tanulók külső gyakorlati helyeken, különböző cégeknél, 

intézményeknél teljesítik. Ennek koordinálása és dokumentálása is a munkaközösség feladata volt. 

 

Egy 9. R osztályos tanuló június 16-18-án egy háromnapos, ingyenes, bentlakásos TechTábor-on vett részt, 

ahol változatos szakmai programokon, felkészült szakemberek vezetésével, belekóstolva a programozás 

gyakorlatába munkahelyi körülmények között rövid és hosszabb feladatok megoldásán dolgozhattak. 

 

Végezetül szeretné megköszönni a munkaközösség minden tagjának az elmúlt tanévi munkáját, jó pihenést 

kívánva a nyárra. 

 

Főigazgató úr is megköszönte az elmúlt éves munkát és jó pihenést kívánt a nyárra. 

 

 

Faragó Zsolt 

műszaki munkaközösség vezető  

 

 

 

 

 

 

 

 

Az általános iskolai munkaközösségi beszámoló 

 
Készítette: Bodorikné Aszódi Ágnes intézményegység-vezető helyettes, Molnárné Patkós Erika 

általános iskolai munkaközösség-vezető 
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A 2017/2018. tanév végi beszámolója az általános iskolai intézményegységben 

 

Statisztika 

 
Létszám: A tanévet 312 fővel kezdtek (27 fő csökkenés az előző tanévhez). 

      alsó tagozat : 169 fő 

      felső tagozat: 143 fő 

Tanév közben érkezett 1 fő a felsőbe. 

Tanév közben távozott 1 fő alsós, 4 fő felsős, összesen: 5 fő 

Így a tényleges változás 4 fővel csökkenés, a tanévet 308 fővel zárták: 

- alsó 168 fő 

- felső 140 fő 

 

Négy magántanulójuk van, 1 fő az alsóban, 3 fő a felső tagozatban.  

Összesen 15 osztályban tanultak a tanulók. 

A tanulószoba naponta átlagban 27 fővel működött. 

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesült: 50 fő 

Hátrányos helyzetű: 19 fő 

 

SNI adatok: 14 fő rendelkezik szakvéleménnyel (7 fő alsós, 7 fő felsős tanuló)  

 

BTMN: 51fő  (alsós 25 fő, felsős 26 fő)  

 

A tanulók fejlesztését 2 fő gyógypedagógus, 1 fő logopédus, 1 fő fejlesztő pedagógus végezte. 

 
Magatartás: iskolai átlag:  4,29    (tavaly év végén 4,27) 

Osztályonkénti rangsor: Alsó tagozat: átlaga 4,55 Felső tagozat: átlaga 4,10 

3.a               4,87 

4.a               4,86 

2.b és 4.b           4,6  

5.b               4,4 

7.a               4,35   

8.b               4,33 

2.a és 5.a           4,24 

7.b               4,22 

3.b               4,16 

6.a               4,10 

8.a               3,76 

6.b               3,40 

 

3.a 4,87 

4.a 4,86 

2.b és 4.b 4,6                                 

2.a 4,24 

3.b           4,16 

 

5.b 4,40 

7.a 4,35 

8.b 4,33 

5.a 4,24 

7.b 4,22 

6.a 4,10 

8.a 3,76 

6.b           3,40 

 

 

Az első osztályosok beilleszkedése gond nélkül megtörtént, köszönhetően az előzetes foglalkozásoknak. A 

gyerekek teljesítménye is jó, sok a kitűnő tanuló, de a nagy létszám miatt szükség volt a pedagógiai 

asszisztens hathatós segítségére is. 

Az alsó tagozatban általában elégedettek az osztályfőnökök a tanulók magatartásával, bár a 2. a és a 3.b 

osztályban néha még előfordulnak csúfolódások, viták, melyeket a tanító nénik igyekeznek jó irányba terelni. 

A legnyugodtabb, legkiegyensúlyozottabb osztály még mindig a 3.a. 

A felső tagozatban is általában jónak mondható a magatartás, de azért itt már jelentkeznek a serdülőkori 

problémák, amik ebben az életkorban természetesek és még kezelhetőek. Szinte minden osztályban akad 

egy-két problémás tanuló, de a felnőttekkel szemben általában tisztelettudóak. 

 

Szorgalom iskolai átlag:  4,05    (tavaly év végén 4,10) 
 

 

 

Osztályonkénti rangsor: Alsó tagozat: átlag: 4,60 Felső tagozat: átlag: 3,62 
• 4.b 4,80 • 4.b 4,80 • 8.b 4,19 
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• 3.a és 4.a 4,62 

• 2.b és 3.b 4,60 

• 2.a 4,40 

• 8.b 4,19 

• 5.b 4,07 

• 5.a     3,88 

• 7.b 3,56  

• 6.a 3,43 

• 8.a 3,35 

• 6.b 3,30 

• 7.a 3,23 

 

• 3.a és 4.a 4,62 

• 2.b és 3.b 4,60 

• 2.a 4,40 

 

• 5.b 4,07 

• 5.a            3,88 

• 7.b 3,56  

• 6.a 3,43 

• 8.a 3,35 

• 6.b 3,30 

7.a 3,23 

 

A 2.a kivételével az osztályok jól és könnyen motiválhatóak a tanulásra. Az említett osztály 25%-a állandó 

megsegítést igényel, több esetben a szülő sem partner, öt tanuló pedig munkájában mérhetetlenül lassú. Szerencsére 

ez a többi osztályra nem mondható el. A 2.a osztályban éppen ezért szükség volt csoportbontásra matematika és 

magyar órákon. Erre a harmadik osztályban is szükség lehet. 

A többi osztályfőnök pozitívan nyilatkozott a kéttanítós modellről, ennek köszönhetően mindig kész a házi feladat, 

az órákra rendszeresen felkészülnek. Értéke van a tudásnak. Sokan végeznek szorgalmi feladatokat is. A tanítási 

órákon aktívak. 

A felső tagozatban már árnyaltabb a kép szorgalom tekintetében. Itt már gyakoribb a házi feladat vagy a felszerelés 

hiánya.  

A 6.b osztályban mind a magatartás, mind a szorgalom átlaga romlott, míg a 6.a-ban a rajz és a technika tantárgy 

kivételével minden tantárgyból javítottak a gyerekek, és a tavalyi 11 tantárgyi bukás ebben az évben mindössze 1 

tantárgyi bukássá redukálódott. 

A 7.a osztályban a legnagyobb problémát a fizika tantárgy okozta, míg a 7.b-ben fokozatos javulás tapasztalható a 

szorgalomban. 

A 8.a osztály szorgalma igen gyenge, főleg matematikából és fizikából teljesítettek a leggyengébben. A 8.b-sek 

javuló szorgalmat tanúsítottak a tanév elejéhez képest 

 

 Tanulmányi munka iskolai átlaga: 4,15 (tavaly év végén 4,15) 

 

Alsó tagozat 4,56 (tavaly év végén 4,50) Felső tagozat 3,83 (tavaly év végén 3,7) 

 
• 3.b 4,77 

• 2.b 4,73 

• 3.a 4,67 

• 4.b 4,59 

• 4.a 4,45 

• 2.a     4.35 

• 5.a 4,08 

• 8.b 4,06 

• 5.b 4,05 

• 6.b 3,86 

• 7.b 3,85 

• 6.a 3,81 

• 7.a 3,56 

• 8.a 3,44 

 

Kitűnő tanulók: összesen:41 fő 

 
• 3.b  11 fő 

• 2.b  7 fő 

• 3.a  7 fő 

• 2.a  5 fő 

• 4.a  4 fő 

• 4.b  2 fő   

• 8.b  2 fő 

• 5.a  1 fő 

• 5.b  1 fő 

• 6.a                           1 fő 

 

Tanulmányi átlagok: 

 alsó tagozat felső tagozat 

kitűnő 36 fő 26% 25% 5 fő 4% 3% 

4,75-4.99 29 fő 21% 22% 8 fő 6% 4% 

4,00-4,74 56 fő 41% 40% 46 fő 34% 31% 

3,00-3,99 16 fő 12% 11,6% 69 fő 50% 51% 

2,00-2,99 - - 1,4% 8 fő 6% 11% 
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Tantárgyak 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Osztályozó vizsga  

A 4 fő magántanulóból 2 fő augusztusban tesz osztályozó vizsgát. 2 fő tanuló vizsgázott júniusban. 

Hiányzásai miatt osztályozó vizsgára lett kötelezve Nagy Dzsenifer 7. osztályos tanuló. A vizsgán nem jelent 

meg, újra 7. osztályos lesz. Azonban jelentkezett a HÍD-PROGRAMRA, várjuk az eredményt. 

 Rendezvények 

Szinte minden osztályban megemlítik az osztálybulikat, a szüli- és névnapokat, az egészségnapot, a diáknapot, a 

könyvtárlátogatást, a családi vasárnapokat, a különböző tanulmányi és sportversenyeket, az osztálykirándulásokat, 

a farsangot, a felsősök a Szeretethidat. 

Az alsósok közül többen megemlítik a „Mikulás vonat” rendezésében a Fővárosi Nagycirkusz előadását is. 

Valamint az 5.a osztály kivételével mindenki elégedett volt a DÖK rugalmasságával, amelyet a diáknapi pontozás 

során tanúsított azzal, hogy külön értékelte az általános iskolásokat. Reméljük, hogy ez hagyománnyá válik, s így 

az általános iskolások is sikerélményhez juthatnak. 

S lassan már hagyománnyá válik az év végi fagyizás is szinte minden osztályban. 

 

 Kapcsolattartás a szülőkkel, az osztályban tanító kollégákkal 

Az alsó tagozatban a szülőkkel szinte mindennaposnak mondható a kapcsolat, egy-két kivétellel. A felső 

tagozaton már nem ennyire mindennapos, de jó kapcsolatról számoltak be az osztályfőnökök. 

Az osztályban tanító kollégákkal is napi kapcsolatban vannak, kivéve a 6.a és a 8.a osztályt. A 8.a osztályfőnöke 

az áttanító kollégákkal csak ritkán találkozik.  

A 6.a osztály pedig olyan speciális helyzetben van, hogy csak az osztályfőnök és az énektanár nem áttanítós. Ez 

nagyon megnehezíti az információáramlást, különösen úgy, hogy az áttanító kollégák érthető módon a gimnázium 

heti értekezletein vesznek részt, és így az általános iskolai értekezleteken elhangzottakról nehezen értesülnek. A 

Mozanapló segít ebben, csak nem mindenki „veszi kézbe” mindennap. 

 

Továbbképzések 

Mindannyian részt vettünk a Mozanapló használatával kapcsolatos továbbképzésen. 

Egy kolléganő Debrecenben vett részt egynapos továbbképzésen a pedagógiai szakmai ellenőrzés, tanfelügyelet 

témakören. 1 főszivacskézilabda, Grassroots foci és számítógépes továbbképzésen vett részt. 

Egyetemi diplomát szerzett idén 1 fő – matematika egyetemi diploma. Egy kolléganő matematika 

műveltségterületi képzésen szeretne részt venni. Az egyik gyógypedagógusunk az NILD terápia 3 egységéből 

szervezett továbbképzésen vett részt. 

 

 Molnárné Patkós Erika                                                                            Bodorikné Aszódi Ágnes 

általános iskolai munkaközösség-vezető    általános iskolai intézményegység-vezető helyettes 

 

tantárgy tanulmányi átlag 

egyházi ének 4,73 

                   rajz  4,74 

ének-zene 4,69 

                    testnevelés  4,69 

hit-és erkölcstan  4,44 

technika 4,42 

      angol nyelv  4,25 

informatika 4,02 

          magyar irodalom  3,89 

biológia 3,73 

természetismeret 3,70 

magyar nyelvtan 3,65 

földrajz 3,45 

történelem 3,40 

       matematika  3,39 

kémia 3,13 

   fizika  2,70 
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Ifjúságvédelmi, DÖK beszámoló 

 
Készítette: Szűcs István DÖK-öt segítő tanár - Gimnázium 

 

A régió gazdasági helyzetéből adódóan az iskolában is sok hátrányos helyzetű diák jár. Nagy figyelmet 

fordítanak a veszélyeztetett gyerekek kiszűrésére és a veszélyforrások kiiktatására. A Gyermekjóléti 

Szolgálattal jó a kapcsolatuk. Fel kell készülniük a diákok és családjaik nehéz helyzetéből adódó direkt és 

indirekt következmények kezelésére. Sajnos néhány diák esetében az igazolatlan hiányzás túllépte a 

megengedett értéket, így értesíteni kellett az illetékes jegyzőt, illetve a Gyermekjóléti Szolgálatot. 

Hatékonyabb munkával, több figyelemmel a további eseteket el kell kerülni. A diákönkormányzat munkáját 

éves munkaterv alapján végzi. A nehéz gazdasági helyzetnek köszönhetően nehéz a programok tervezése, 

nem tudni, hogy tudják-e finanszírozni azokat. 

                                                                    Szűcs István 

Diákönkormányzatot segítő tanár, ifjúságvédelmi felelős 

 
 

 

 

Készítette: Csató Szilvia DÖK-öt segítő tanár – Általános Iskola 

 

Bőven akadt tennivaló a II. félévben is: 
 A feladatok sorát a farsang megszervezése kezdte. Itt is szeretné megköszönni az alsós kollégák munkáját.  

 A műanyag kupak gyűjtése folyamatos. 

 Májusban új helyszínen szervezték meg a hulladékgyűjtést. Nagyon  jól sikerült.  

 Folyamatos a felsős programok szervezése közösen a gimnáziummal. Több egyeztetéssel sikerült a 

pontozáson változtatni.  

 A Diáknap az alsó tagozatosoknak is tartogatott új programokat, ahol a diákok hasznosan tölthették el a 

napot. 

 Az Erzsébet program keretén belül 2 tábor pályázata nyertes. 2018.07.15-20-ig az alsó tagozatosok részére, 

2018.07.22-27-ig a felső tagozatosok részére. 

     Csató Szilvia 
                 Diákönkormányzatot segítő taná 

      

Készítette: Domokos Mónika és Major Erzsébet (2018. április óta) ifjúságvédelmi felelős – Általános Iskola 

 

A munkatervben kiemelt feladatként kezeljük az igazolatlan hiányzások visszaszorítását. Felső tagozaton a 

tanévben igazolatlanul hiányzó tanuló:Nagy Dzsenifer 7. b osztály 728 óra. 

 

A tanév folyamán az írásbeli jelzéseken kívül a rendszeres konzultációk, esetmegbeszélések segítenek abban, 

hogy egy-egy gyermek ügyében történő változásokat figyelemmel tudják kísérni, a segítségnyújtás megoldási 

lehetőségét együtt próbálják megkeresni. A jelzőrendszer egyéb tagjaival szintén jó napi munka kapcsolatot 

sikerült kialakítani (Családsegítő és Gyermekvédelmi Szolgálat, gyermekorvos, védőnők, gyámügyi előadó, 

rendőrség). Kölcsönösen tájékoztatják egymást az aktuális ügyek fejleményeiről, együtt keresik a támogatás 

lehetőségeit, rendszeresen megbeszélik, hogy a siker érdekében ki milyen vállalásnak tesz eleget. A tanév során 

több alkalommal részt vettek szakmai megbeszéléseken, ahol információkat kaptak az aktuális problémákról, 

változásokról. Kiemelt feladat a prevenciós tevékenység. Ennek érdekében is szervezik az egészséghetüket, ahol 

külön is kitérnek a prevencióra. Különböző programokon vehettek rész mind az alsó, mind a felső tagozatos 

tanulóik. Köszönik valamennyi kolléga segítségét a programok megszervezésében.  

Ebben az évben is alkalmuk volt azokat a családokat segíteni, akik szerényebb körülmények között élnek. A 

Református Egyházközségtől a rászoruló családok számára ajándékcsomagot állítottak össze, a Mezőtúri 

Református Egyházközség 140.000.-Ft-tal járult hozzá a 24 család gyermekének szeretetcsomagjához.  

 

Köszönik a Református Egyházközség segítségét és a kollégák együttműködését. 

 

             

                Domokos Mónika és Major Erzsébet 
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A 2016/2017 - es tanévben célunk volt olyan programok szervezése, melyek elősegítik a diákok 

környezettudatos magatartásának kialakulását: 

KÖRNYEZETI NEVELÉS 

TEREMTÉSVÉDELMI HÉT: Reál munkaközösség szervezésben 

 TERMÉS: TEReMtÉSvédelmi Verseny 

Teremtésvédelmi hét kapcsán kerül megrendezésre, ettől a tanévtől 5-6. és 7-8. évfolyamos 

korcsoportban játékos formában ismerkednek a környezetünkkel.    

  

 
 

Kapcsolódó program: Teremtésvédelmi rajzpályázat a Hittan és ének munkaközösség 

szervezésében. 

 Benkő Gyula Országos Természettudományi Csapatverseny szervezése református általános – és 

középiskolai diákok részére: matematika, biológia, kémia, földrajz és fizika tantárgyból. Ebben a 

tanévben meghívást kaptak környezetünkben lévő állami fenntartású általános iskolák is. 

https://www.youtube.com/watch?v=SPCxlprzjSc&t=2408s 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=SPCxlprzjSc&t=2408s
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 Madárbarát kert gondozása és a Magyar Madártani egyesülethez pályázat benyújtása, melyet 

elnyert az Intézmény és az Óvoda is (madáretetők karbantartása, új madáretetők kihelyezése). 

FENNTARTHATÓSÁGI TÉMAHÉT 

 Mentsük meg a FÖLDET játék a Föld napja alkalmából, az iskolaudvaron elhelyezett kártyákon 

lévő kérdések megválaszolásával lehet teljesíteni (5-6. évfolyam). 

 
 

 a 7. évfolyamos diákok a „Túri Fazekassággal” ismerkedtek meg, míg a 8. évfolyamosok a 

Kossuth tér műemlékeivel és a Városházával. 

 Megalakult a Diákönkormányzat ZÖLD tagozata: MERD - KÖR: Mezőtúri Református 

Kollégium és a Mezőtúri Református Diákok Diákönkormányzata a Környezetért, melynek 

feladata a diákok aktív bevonása a környezettudatosságra és fenntarthatóságra nevelése területén 

szervezett programok szervezésbe, ötleteikkel a meglévő programok színesítése és újabb 

lehetőségek megalkotásában. 

   

TANÓRAI TEVÉKENYSÉGEK 

 megemlékezés a víz világnapjáról 

 Kaán Károly  Országos Természet- és Környezetismereti Verseny 

 

TÚRÁK, KIRÁNDULÁSOK 

 diákönkormányzat, osztályfőnöki mukaközösség és a testnevelés részmunkaközösség szervezésében 

 Less Nándor emléktúra 

 kirándulások során törekedtek az osztályfőnökök, hogy a természetben minél több időt töltsenek: 
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kerékpártúra, lakókörnyezetünk természeti értékeinek megismerése, 

 rendvédelmi képzésben lévő tanulók teljesítménytúrákon vesznek részt a természetben 

 Erzsébet tábor és osztálykirándulások 

KÖRNYEZETÜNK TISZTASÁGA 

 A Diákönkormányzat szervezésében hulladékgyűjtésen papírt és fémet, műanyagot diákjaink a 

tavaszi félévben gyűjtöttek a diákok. 

 A intézmények udvarán keletkezett zöld hulladékot a korábban tangazdaságként működő területen 

van elhelyezve- komposztálva. 

 SZERETETHÍD program keretében egy-egy természetközeli terület illetve a református temető 

megtisztítását vállalják a diákok. 

EGÉSZSÉGNEVELÉS 

   EGÉSZSÉGNAP  

diákönkormányzat, osztályfőnöki mukaközösség és a testnevelés részmunkaközösség szervezésében 

Általános Iskola (november): 

 

- játékos sportprogramok 

- egészséges ételek- minden osztály egy-egy zöldséget vagy gyümölcsöt 

válszatott, amibőlplakátot készítettek, és bemutatót tartottak 

- előadások a felső tagozatos diákoknak (tisztaság, dohányzás, 

serdülőkor) 

Gimnázium (április): 

- játékos sportprogramok  

- előadások a diákoknak 

Városi Egészségnapon való részvétel 

Elsősegélynyújtó szakkör a Vöröskereszt szervezésében diákjaink számára  

 

Elsősegélynyújtó versenyeken való részvétel: 

- Országos elsősegélynyújtó versenyen való részvétel   

- Honvédelmi versenyeken katonai elsősegélynyújtás 

- Katasztrófavédelmi verseny 
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LELKI EGÉSZSÉG 

 

Lelkigondozás a Hit és ének munaközösség szervezésében: 

- diákok részsére és a 

- pedagógusok számára: „Csendes Percek” – bibliaóra imaközösséggel egybekötve a dolgozók 

számára havonta, szerdánként külön az óvodában, általános iskolában és gimnáziumban 

tartottak, 

- Napközis hittanos tábor: 1-4. évfolyamos diákok számára, 

- Angol Biblia tábor: 8-11. évfolyamos diákok számára, 

- Hittan tábor: Mátraháza:   https://www.youtube.com/watch?v=OmUKzXsYHJc 

- Csendesnap: 

- tanári csendesnap: szeretenyelvek 

- családi vasárnap 

 

HAGYOMÁNYŐRZÉS 

- nemzeti ünnepeinken való megemlékezés: aradi vértanúk, 1956-os és 1948-as forradalom és 

szabadságharc, költészet napja – Humán munkaközösség szervezésében 

- testvériskola- Kézdivásárhely 

- karácsony, húsvét Hittan és ének munkaközösség és Humán munkaközösség szervezésében 

- reformáció napja,evangelizáció, konfirmációs vizsga 8. és 10. évfolyamos diákoknak, 

Csendesnap a  Hittan és ének munkaközösség szervezésében 

- anyák napja  

 

 

 

 

 

 

 

- Szalagavató, ballagás 

- kézműves tábor 

https://www.youtube.com/watch?v=H4h-ldEZMOM 

https://www.youtube.com/watch?v=d9R3mgUQCvo 

https://www.youtube.com/watch?v=OmUKzXsYHJc
https://www.youtube.com/watch?v=H4h-ldEZMOM
https://www.youtube.com/watch?v=d9R3mgUQCvo
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Diákönkormányzat szervezésében 

- ADVENT témahét: 

teremdekoráció, kézműves foglalkozás, játékos sportvetélkedők, karácsonyi asztal készí 

szeretetvendégség: 

https://www.youtube.com/watch?v=CceAVyA-mwk 

FARSANG 

jelmezes felvonulás, játékos sportvetélkedők, egészséges falatkák készítése 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- DIÁKNAP 

játékos sportvetélkedők, hagyományos alföldi ételek főzése a szülők bevonásával, karaoke 

 

Diákjaink ebben a tanévben vették birtokba 

a felújított könyvtárat, ahol külön polcon 

vannak elhelyezve a környezetvédelem, 

fenntarthatóság témájú kiadványok. 

 

 

 

további videók: 

 

https://www.youtube.com/user/RefMtur/videos?view=0&sort=dd&flow=grid 
n

k
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https://www.youtube.com/watch?v=CceAVyA-mwk
https://www.youtube.com/user/RefMtur/videos?view=0&sort=dd&flow=grid
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