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. sz. melléklet 

Hittan és ének-zene munkaközösségi beszámoló 
 

Készítette: Égerné Tamás Annamária hittan és ének munkaközösség-vezető 

„Kezeink munkáját tedd maradandóvá…”          (Zsolt 90,17) 

 

1. Megvalósult tevékenységeik: 

a) Tanórák:  

 Hittan, ének és egyházi ének órák, óvodai hitoktatás 

 Érettségi felkészítés, versenyfelkészítés, vizsgáztatás 

b) Istentiszteleti alkalmak szokott rendben megtartásra kerülnek: 

Reggeli áhítatok:  

 a gimnáziumban a második szünetben. 

 Péntekenként dolgozó áhítatot tartottak 

 Az általános iskolában hétkezdő áhítatot tartottak a templomban (január és március 

között a gyülekezeti teremben) hétfőn ½ 8-tól az alsó tagozatnak, valamint 11:40-től a 

felső tagozatnak. 

 Vasárnap délelőtti Istentiszteletek:  

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

Az Istentiszteletek rendje mindkét félév elején kifüggesztésre került a tanáriban. 

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

hagyományosan sportfoglalkozással és közös ebéddel egybekötött ifjúsági nap volt. 

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

Külön köszönik az énekkar szolgálatát. Seres Attiláné karnagyunk munkáját szívből 

köszönik, életére Isten gazdag áldását kérik. 

 Kollégiumi Istentisztelet: minden hónap második csütörtökjén 

 Kollégiumi lelkigondozás Gyurasicsné Uherkovich Éva által 

 Összdolgozói istentisztelet: lelkészelnök általi kiírás szerint. 

 Ünnepi istentiszteletek egyházi és állami ünnepeken.  

c) Csendesnapok:  

 Reformáció csendesnap októberben, ahol az alsó tagozatosok egy zenés előadáson 

vettek részt, az 5-14. évfolyamsok pedig reformációs előadást hallhattak Éger Ádám 

lekész-vallástanártól. Köszönik az ifjúsági zenekar szolgálatát! 

 Áldozócsütörtök: az Általános Iskola alsó tagozatában vendégük volt a Debrecen-

Árpád téri egyházközség bábcsoportja, 5-11. évfolyamon pedig Pintér Béla énekes. 

d) Ökumenikus alkalmakon valamennyi osztály részt vett. 

e) Lelkigondozói beszélgetések  

 

 2.  Egyéb programok: 

a) Teremtés hete – Rajzpályázatot hirdettünk a rajz-szakos kollégákkal és a reál munkaközösséggel 

karöltve a teremtés témakörében.  

b) Reformáció napi komplex vetélkedő: az egyházmegye református iskoláinak 7-8. osztályos 

diákjait vártuk iskolánkba egy komplex vetélkedőre.  

c) 72 óra kompromisszumok nélkül 

d) Nyilas Misi karácsonya és Szeretetdoboz– programok 

Összesen 250 cipősdoboz és 40 doboznyi tartós élelmiszer gyűlt össze. Köszönet az 

adományozóknak! 
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e) Bibliaolvasó nap: január 31-én csatlakoztak ahhoz az országos programhoz, mely során szerte az 

egész ország református iskoláiban ezen a napon közösen végig olvasták a teljes Szentírást. 

f) Versenyek:  

 SDG országos Bibliaismereti verseny  

 Bibliai történetmondó verseny – Törökszentmiklós 

 Karácsony Sándor Zsoltáréneklő verseny (3 arany minősítés) 

 Adventi dicséreténeklő verseny – Kunhegyes  

 Megyei népdaléneklő verseny – Szolnok (arany és ezüst minősítések) 

 Zsoltár- és dicséreténeklő verseny – Berettyóújfalu (arany és ezüst minősítések) 

 

  g) 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. osztálya.  

Összesen 70 diák tett fogadalmat. (Felkészítők: Mihalináné Lipták Judit, Éger Ádám  

és Égerné Tamás Annamária) 

   - Érettségi: 7 fő 

 

g) OM misszió: 

 

Idén kétszer is a vendégeik voltak a külföldről érkezett misszionáriusok, akik örömmel 

evangelizáltak, órákat látogattak, s beszélgettek diákokkal. Júliusban az iskola diákjait látják 

vendégül Skóciában a korábban itt vendégeskedő misszionárius fiatalok. 

 

h) Szeretethíd program: 

 

Részt vettek a Református Szeretetszolgálat által meghirdetett programban. Idén is 75 diák vett 

részt a programon. 

   

3. Katolikus beszámoló: 3 fő bérmálkozott ebben a tanévben.  

 

4. Előttük álló tevékenységek: 

 

Hittantábor: 2017. júl. 10-15-ig Terénybe szerveznek hittantábort, ahová 37 diákot visznek az 

Általános Iskolából és a Középiskolából. 

 

         5. Egyenruha: 

 

Köszönik Dézsiné Debreczeni Anitának, hogy lendületesen varrja az iskolai egyenruhákat. 8-9. 

évfolyamon az egyenruha a nyár folyamán elkészül. Örömmel látják, hogy néhány osztály már 

használatba is vette az utolsó istentiszteleti alkalmakon az egyenruhát. 

 

Az intézménytanárai és diákjai számára jó pihenést, feltöltődést, Istenünk áldását kívánt. 

Égerné Tamás Annamária 

 hittan és ének munkaközösség-vezető  
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Humán munkaközösségi beszámoló 

 
Készítette: Seres Mónika humán munkaközösség-vezető 

 

A 2016/2017-es tanévben a humán munkaközösség öt részmunkaközösségben végezte munkáját. 

Az intézmény könyvtáros kollégái is ehhez a munkaközösséghez tartoznak. A munkaközösségnek összesen 

34 tagja van. 

1. Magyar részmunkaközösség (Csányi Tamás munkaközösség-vezető) 

2. Történelem részmunkaközösség (Burján Tamásné munkaközösség-vezető) 

3. Testnevelés részmunkaközösség (Gulyás László munkaközösség-vezető) 

4. Német és II. idegen nyelv részmunkaközösség (Seres Mónika munkaközösség-vezető) 

5. Könyvtár (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. 14 kolléga osztályfőnöki teendőket is 

ellátott. 

 

Az elvégzett lelkiismeretes munkáért minden munkaközösségi tagot dicséret illet. A magas fokú 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 

 

A tanév elején mottóként választott idézetben fellelhető gondolatok az alábbi módon valósultak meg: 

 

Magyar irodalom és nyelvtan rész-munkaközösségi beszámoló: 

Készítette: Csányi Tamás magyar részmunkaközösség-vezető  

Személyi és tárgyi feltételek 

Részmunkaközösségük személyi és tárgyi feltételei adottak. 

Keresztiné Bácskai Melinda szeptembertől már nem lesz tagja közösségüknek, hivatását otthon folytatja,  

így neki ezúton köszönik meg eddigi áldozatos munkáját. Életére, családjára Isten gazdag áldását kívánják. 

 

Ennek megfelelően munkaközösségük tagjai: 

 Bodorikné Aszódi Ágnes 

 Kovácsné Kálnai Róza 

 Molnár Anikó 

 Bujda Lajosné 

 Debreceniné Barancsi Emese 

 Hollósvölgyiné Gombos Anita 

 Keresztiné Bácskai Melinda 

 Megyeri Józsefné  

 Csányi Tamás. 



Tanulmányi munka: 

Év végén sajnos idén is történt bukás magyar nyelv és irodalom tantárgyakból, főként a szakgimnáziumi 

osztályokban. Vannak olyan esetek, ahol több tárgy mellett bukott meg a tanuló, de sajnos olyan is 

előfordul, hogy csak magyarból nem tudta teljesíteni a követelményeket. Céljuk ezen tanulók 

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. 

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.  

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 gratulál.  

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. 

A 2016/17-es tanév végén a munkaközösség minden tagjának erőt, egészséget és kellemes pihenést kíván a 

nyárra. 

Az érettségiztető kollégáknak pedig kitartást kíván a következő két hétre, tudván, hogy: 

„Bölcsesség építi a házat, értelem szilárdítja meg, és ismeret tölti meg a szobákat mindenféle drága és kedves értékkel.” 

(Példabeszédek 24. 3-4) 

 

                                                                                  Csányi Tamás

                          magyar részmunkaközösség-vezető 
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Történelem rész-munkaközösségi beszámoló 

 

Készítette: Burján Tamásné részmunkaközösség-vezető 

 

Személyi feltétek:  

Általános iskola: Kovács Zsolt  

                             Kovács Zsoltné Molnár Annamária  

                                    Kudlacsek Zsigmond  

Középiskola:  Horváth Mária Alexandra 

               Tokács Anikó 

                                    Vasas István 

    Vasasné Kiss Csilla 

                                     Burján Tamásné 

 

Tárgyi feltételek: Ettől a tanévtől a tankönyvváltás teljes lett, megjelent a 12. évfolyamos OFI-s 

tankönyv is.  

 

Versenyek: OKTV – nem volt továbbküldhető dolgozat 

             Savaria verseny 1 tanuló továbbjutott a 2. fordulóba 

  Szolnoki Széchenyi Gimnázium reformkori megyei versenye egyéniben és csapat is megyei  

                     döntősök voltak tanulóink 

             POK megyei történelem verseny 3 dobogós helyezés 

             Március 15. házi verseny 

 

Haladás a tananyagban: 5-8. évfolyamokon a tanmeneteknek megfelelő. 9-12. évfolyamon a 

tanmenetekhez képest általában van lemaradás, ez azonban jórészt a tananyag bővítésének tudható be. 

Sajnos emiatt 12. évfolyamon sem sikerült megfelelően haladni az anyaggal és ismételni is. 

 

Belső vizsgák: 8. és 11. évfolyamon vannak. A témakörökről időben tájékoztattuk az érintett osztályokat. 

A vizsgák a 8. évfolyamon jól sikerültek. A 11. évfolyamon a gimnáziumi osztályok szépen vizsgáztak, 

bár volt, aki nem vette elég komolyan a vizsgát. A szakgimnáziumi osztályokban kevés volt a jól 

felkészült tanuló. 

 

Érettségi: Az új típusú érettségire a tételeket, megoldási útmutatókat át kellett alakítani, a változásokról a 

tanulókat tájékoztattuk 

 

Burján Tamásné 

                                       történelem részmunkaközösség-vezető 
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Német és II. idegen nyelv rész-munkaközösségi beszámoló 

 

Készítette: Seres Mónika részmunkaközösség-vezető 

 

Személyi feltételek: 

Adottak voltak a szakmai feladatok magas szintű elvégzéséhez. 

 

Német nyelvet tanítanak: Bujda Lajosné  

                           Hollósvölgyiné Gombos Anita  

                                               Horváth-Gaudiné Csepregi Ágnes Csilla  

                                               Horváth Mária Alexandra 

                                               Seres Mónika  

                                               Soós Zoltán  

                                               Szonda Hilda Katalin  

 

Francia nyelvet tanít: Lukács Csilla 

Olasz nyelvet tanít: Tóthné Bakonyi Nikoletta  

 

Tárgyi feltételek: 

Adottak voltak a kiegyensúlyozott és minőségi munka elvégzéséhez. 

A II. félévben is minden szaktanár igyekezett a tanmenet szerint haladni, az ettől való esetenkénti eltérés 

indokolt volt és pótolható a következő tanévben. A szaktanári beszámolók szerint a tanulók vegyesen 

motiváltak. Vannak kiemelkedő képességű és szorgalmú tanulók, akik felismerik a nyelvek fontosságát, 

vannak közepes lendülettel tanulók és sajnos van néhány nagyon gyenge szorgalmú, alacsony érdeklődésű 

tanuló is. Az 5-8. osztályban több ígéretes tanuló van, akik jelenleg nagy lendülettel és örömmel tanulják 

az idegen nyelvet.  

 

Több tantárgyi dicséret is született, elismervén a kitartó, egyenletes teljesítményt, a nyelv iránti 

érdeklődést. 

 

Belső vizsga: szaktanárok kellőképpen gondosan előkészítették és lebonyolították a belső vizsgát a 9. és 

10. osztályban. 

 

Érettségi vizsga: 15 fő tanuló jelentkezett érettségi vizsgára német nyelvből. Ettől a tanévtől a nyelvi 

érettségi szintje átalakult A2-ről B1-re, ami a gyengébb szorgalmú tanulóknak több munkát jelent, de a 

szaktanárok remélik, hogy ennek ellenére képességeinek és szorgalmuknak megfelelően teljesítenek. Az 

írásbeli dolgozatok is ennek megfelelően sikerültek. 

 

Nyelvvizsga: 4 fő tanuló B2 szintű komplex és 1 fő tanuló C1 szintű komplex nyelvvizsgával rendelkezik 

német nyelvből.Felkészítő tanárok: Bujda Lajosné – emelt fakultáció és Horváth Mária Alexandra 

A tanév során közép- és emelt szintű fakultáción vehettek részt a tanulók. 1 fő tanuló emelt szinten 

érettségizett német nyelvből, jeles osztályzatot kapott. 

 

Tankönyvek: megfelelnek az érettségi vizsga és nyelvvizsga követelményeinek. A tanév során több új 

könyvet rendelhettek, melyek tartalmazzák a megújult érettségi vizsga feladat típusait. Köszönet érte az 

intézmény vezetőségének és Kovács Zsolt könyvtáros kollégának. 
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Rendezvény:  

Ebben a tanévben 10. alkalommal tartották az „Eu-fória”című rendezvényüket, melyre sokat készültek a 

szaktanárok, tanulók, valamint néhány nem a nyelvi munkaközösséghez tartozó kolléga is: Nagytiszteletű 

Mihalina László lelkészelnök úr, Mihalináné Lipták Judit lelkész-vallástanár és az ifjúsági zenekar, Éger 

Ádám lelkész-vallástanár gitáros kísérőként, Berczeli Endre zenetanár, Kovács Zsolt könyvtáros és az 

intézmény pedagógus kórusa. Hálás köszönet minden fellépőnek, felkészítőnek a megható, élvezetes 

produkcióért.  

 

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 

 

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 részmunkaközösség tagjai:  

 Tokács Anikó,  

 Molnár Szilvia,  

 Hegyi Fanni,  

 Kerekes Ramóna,  

 Seres János,  

 Karsai András,  

 Baukó Péter,  

 Nagy Dániel 

 Gulyás László.  

Szeretnének gratulálni Karsai András tanár úrnak a mesterszak sikeres elvégzéséhez, valamint Hegyi 

Brigitta Fanni tanárnő székfoglaló beszédéhez. 

A tanév II. félévében, a meghirdetett délutáni foglalkozások: atlétika, kosárlabda, kézilabda és 

természetesen az érettségi felkészítő. A már megszokott módon vettek részt ezekben a sportágakban, 

mind a Diákolimpia, mind a református versenyrendszerben kiírt versenyeken, bízva abban, hogy a 

diákok Isten dicsőségére és az iskola jó hírének öregbítésére vehetnek részt ezeken a rendezvényeken. Az 

elvárásoknak megfelelően Isten dicsőségére, mind rendezésben, mind eredményekben sikeresek lehettek 

az iskola diákjai. 

Az idei évben is szerveztek sí tábort, Seres János tanár úrnak köszönhetően, amely kis létszámmal, de 

annál nagyobb sikerrel. 

Idén is készültek a tanulók közép, ill. emelt szintű vizsgára Tokács Anikó és Karsai András vezetésével. 

Bíznak abban, hogy sikeresen veszik majd ezeket az akadályokat. 2 fő tanuló osztályozó vizsgát tett, 

sikeresen teljesítette. 

A tavalyi évhez hasonlóan idén is pályáztak a Kosárlabda Szövetséghez és a Kézilabda Szövetséghez 

TAO-s pályázaton, amelynek keretében ismét sikerült nyerniük (a 2016/2017 tanévre kézilabdára 5 millió 

Ft, kosárlabdára 11 millió Ft; a 2017/2018-as tanévre kézilabdára 6,1 millió Ft, kosárlabdára 6 millió Ft), 

így további fejlesztéseket tudnak véghezvinni a sport területén. 
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A nyári táborok: 

 2017. július 31. – augusztus 4: Kézilabda Tábor 

 2017. augusztus 14-18: hagyományőrző kézműves és sport tábor. 

 

A részmunkaközösség nevében mindenkinek Istentől megáldott nyári pihenést kívántak.  

     

             Gulyás László  

                      testnevelés részmunkaközösség-vezető 

 

Könyvtár beszámoló 

Gimnázium 

Készítette: Kovács Zsolt könyvtáros  

 

Mindennapos feladatok: 

 A megrendelt és beérkezett könyvtári könyvek és tankönyvek, AV dokumentumok folyamatos 

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

nyilvántartásába 

 Folyóirat-rendelés és nyilvántartás a kardexben. 

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

előtti könyvtári könyvek feldolgozása.). Ebben nagy segítségére van Tolnai Erika kolléganő: 

 Könyvkölcsönzés, könyvtárközi kölcsönzés 

 Könyvtári referens 

 Iskolai ünnepélyek, rendezvények könyvtári segédanyagának biztosítása, a paravánokra 

kihelyezésre kerülő anyagok szerkesztése, nyomtatása (pl. Húsvét, Pünkösd, Költészet napja, 

Nemzeti Összefogás Napja, Kommunista diktatúra áldozatainak emléknapja alkalmából) 

 Az iskolai komplex vetélkedők könyvtári-bibliográfiai segítése. 

 Alkalmanként kedvezményes könyvvásárok 

 Könyvtárbemutató, könyvtárhasználati foglalkozások az osztályoknak 

 Könyvtári faliújság, könyvajánlók, könyvkiállítások gondozása a tanári folyosón, a könyvtárlókban 

 A református általános iskola könyvtárának szakmai segítése 

 

Könyvtári munka az idei tanévben: 

A nyári szünet miatt elmaradt jegyzékek internetes feldolgozása, a csomagok könyvtári ellátása. Új 

tanulók regisztrálása a könyvtári programban, osztálynövelés a régi tanulóknál. Tankönyvek 

nyilvántartásba vétele, kiosztása a tanulóknak, a tanári segédkönyveket a tanároknak. A szokásos tanév 

eleji statisztika elkészítése. 

A tankönyvek elszámolása a Kello felé megtörtént. 

A tavaszi selejtezést végrehajtották, a könyveket, tankönyveket a leltárkönyvből kivezették. 

A ballagó-újság összeállítása, megjelentetése az idei évben sem maradt el. A jutalomkönyv-igények 

összegyűjtése, megrendelése, kiosztása osztályfőnököknek. 

Az érettségizettektől a kint lévő könyvek visszavétele. A tanévet végzett tanulóktól a kint lévő könyvek 

visszavétele, előkészítése a szeptemberi kölcsönzésre folyamatos. 

A tankönyvrendelés szintén megtörtént határidőre. 
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Többen értékes könyveket adományoztak a könyvtárnak, különösen Dr. Latorcai János, az általa 

adományozott állomány egy része még feldolgozásra vár. 

A könyvtárat kutatási célból a Bodoki Fodor Helytörténeti Egyesület látogatta sűrűbben, valamint a 

családfakutatás is tovább folyt. Köszönet illeti a segítségért Tolnai Erikát, aki az itteni munkája mellett 

besegített az általános iskolai könyvtárban is. 

Elkezdődött a könyvtár régi helyére történő költözés tervezése. 2016 novemberében átadásra került az új 

épületrész, nagyszabású ünnepség keretében, melyen részt vett Dr. Latorcai János és Lázár János is. A 

könyvek átköltözése még várat magára, ugyanis még a fűtést és a nyílászárók cseréjét meg kell oldani, 

ami a tervek szerint 2017 nyarán megvalósul, így az állomány átköltözése 2017 őszén történhet meg. 

 

A Magyar Református Szeretetszolgálat segítségével hozzájuk került Lévai Norbert, aki segíti az 

intézmény és a könyvtár munkáját is. 

Szeretné megköszönni Tolnai Erika munkatársának a féléves munkáját, aki nagyon sokat segít a 

könyvtári munkában. 

  Kovács Zsolt 

            könyvtáros 

 

Általános iskola 

Készítette: Tolnai Erika könyvtáros  

 

 A könyvtár nyitva tartása megfelel az igényeknek, a forgalom egyenletes volt, köszönöm a kollégák 

közreműködését a látogatás szabályozásában. Továbbra is tapasztalható, hogy általános iskolai tanulók 

még jóval fogékonyabbak az újdonságokra, a játékos feladatokra, élénkebb a kíváncsiságuk, több az 

energiájuk, és ezt mindenképpen ki kell használni és elégíteni a könyvtári lehetőségek szintjén. 

A délutáni könyvtári foglalkozások kötetlenül folynak, önkéntességi alapon, jellegük leginkább 

népszerűsítő, könyvtárhasználati, tájékozódás-technikai, egy-egy téma köré csoportosítva. Rendszeres 

könyvolvasásra is egyre több tanuló vállalkozik, kedvcsináló, kíváncsiságot ébresztő feladatokkal 

próbálja ösztönözni őket. 

A forgalmi adatok tükrözik a hosszabb nyitva tartási idő lehetőségeit, mind a kölcsönzések, mind a 

helyben használat, illetve a látogatók száma jelentős. A könyvforgalom nagy részét kitevő 

tankönyvkölcsönzések év elején lezajlottak, de év közben is volt erre igény. 

Köszönöm a kollégák könyvtári kutatásra, könyvtárhasználatra épülő feladatait. 

Úgy vélem, hogy a könyvtári órák számán kifejezetten javíthatnának, a tanmenetek tükrében, jobban 

kihasználhatnák a könyvtár adottságait. 

Az ajándékok közül kiemelkedik a Nemzeti Könyvtár folyamatosan bővülő impozáns sorozata a Magyar 

Krónika című periodikával kiegészítve, valamint az Osztrák-Magyar Monarchia írásban és képekben 

című 21 kötetes sorozat reprint kiadása. 

 

 

 

   Tolnai Erika 

            könyvtáros 
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Reál munkaközösségi beszámoló 

 

Készítette: Fekete Gáborné reál munkaközösség-vezető  

 

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 

 

 

Tárgyi feltételek: az oktató munkájukhoz szükséges eszközök, segédletek rendelkezésre állnak. A humán-

reál gimnázium bevezetésével nagyszabású (labor szaktantermek) infrastrukturális fejlesztésekre lesz 

szükség. 

 

A tanév kiemelkedő eseményei, eredményei: 

 

 A Benkő Gyula Komplex Természettudományos Országos Református Verseny lebonyolítása 

igen sikeres volt. A módosítások beváltak. A jövő tanévi verseny megrendezésének előkészítésénél 

figyelni kell: a verseny időpontjának kijelölésére, a csoportok összetételére, a versenyben résztvevő 

évfolyamok meghatározására. 

 Az iskola elnyerte az „ökoiskola” címet. 

 Fenntarthatóság témahét (áprilisban). 

 A humán-reál tagozatos gimnáziumi képzés bevezetésének előkészítése, melynek eddigi lépései: 

Elkészültek a helyi tantervek (2017.03.31.): 

matematika: Árvai Gabriella 

 fizika: Gál Sándor 

 kémia: Szabó Mihály 

 biológia: Fekete Gáborné 

 

Helyi tantervek megbeszélése szakmai kis közösségekben (2017. május 31.) 

Helyi tantervek elfogadása munkaközösségi körben (2017. május 31.).  

A munkaközösség ezen az értekezleten az alábbi módosítást javasolta:  

- két tantárgy – a biológia ill. a matematika – mellé választható legyen a fizika vagy kémia 

tantárgy szintén kiemelt óraszámmal. A javaslatot az iskola vezetősége elfogadta. Így a 

matematika és a fizika tantárgyak óraszámai és a helyi tantervei módosításra kerültek. 

Ezeket a változtatásokat, módosításokat a munkaközösség tagjai megismerték, elfogadták és 

egyhangú – egyetértő – szavazással támogatták, egyben javasolták elfogadásra a nevelőtestület 

számára. 

Javaslat: a jövő tanév folyamán a munkaközösség tagjai szeretnének megismerni jó gyakorlatot 

olyan iskolában, ahol már működik reál tagozat. Az iskola vezetősége támogatta a kezdeményezést. 
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A tanévben eredményesen vettek részt az alábbi versenyeken 5-12. évfolyamon: 

 

természetismeret, biológia, földrajz: 

 Kaán Károly Országos Természettudományi Verseny 

 Bolyai Természettudományi Csapatverseny (Körzeti forduló) 

 Kitaibel Pál Középiskolai Biológiai és Környezetvédelmi Verseny, Megyei forduló, Országos Döntő 

  Magyar Vöröskereszt Elsősegélynyújtó Versenye, megyei döntő 

 Nemzetközi Junior Természettudományi Olimpia válogató 

 Biesel Természettudományi Verseny 

 Bacsó Nándor Megyei Földrajzverseny, megyei döntő 

 Hajdú - Moharos Országos Földrajz Verseny (országos döntő) 

 Református Középiskolák XXIII. Természettudományos Konferenciája 

  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 

   Matematika → Számvadász (városi) 

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

 Kaán Károly Természet- és Környezetismereti verseny  

Munkaközösségük szakmai segítséget nyújtott iskolánk által szervezett katonai csapatversenyen: elsősegélynyújtás, 

térképészeti ismeretek. 

A versenyeken való részvétel és a minél több tanuló versenyeztetése bizonyítja munkaközösségük elhivatottságát a 

tehetséggondozás kiemelt fontosságára. 

Végül kérdések és ezekre történő válaszok után a munkaközösség vezető és főigazgató úr megköszönte az éves 

munkát és a nyárra jó pihenést kívánt. 

  Fekete Gáborné 

           reál munkaközösség-vezető 
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Az osztályfőnöki munkaközösség beszámolója 

 

 

Készítette: Horváth Mária Alexandra osztályfőnöki munkaközösség-vezető 

 

A 2016/2017. tanévben 22 osztályban láttak el osztályfőnöki teendőket. Ebben a tanévben lett 

munkaközösségük tagja: Hüse Julianna tanárnő illetve a tanév végén elköszöntek Burján Tamásné 

tanárnőtől, Sipos-Vajda István és Fazekas István tanár úrtól, akiknek az osztályai idén elvégezték az 

iskolát és a jövő tanévben „pihenőt” kapnak.   Június 16-án megtartott munkaközösségi értekezletükön 

értékelték az elmúlt tanév munkáját.  Kiemelték a három különösen fontos rendezvényt: az Angyalavatót, 

Szalagavatót és a Ballagást, amely ebben a tanévben is szép színfoltja volt az iskola életének.  

 

Az idei tanévben majdnem minden osztály szervezett kirándulást, ami hozzájárul egymás jobb 

megismeréséhez és a közösségi élet építéséhez. A beszámolókból kitűnt, hogy igazán gazdag programban 

volt részük a gyerekeknek. 

 

Az iskolai ügyelettel kapcsolatban megállapították, hogy nem működik minden esetben hatékonyan, 

ennek oka lehet néhány szaktanár tartós hiányzása, ezért kérik a segítő pedagógusokat, hogy jobban 

ügyeljenek az osztályfőnökök munkájának támogatására és kérik a vezetőséget is az ellenőrzésre. Meg 

kell oldani a sportcsarnok ügyeletét. 

 

Az iskola vezetése felhívta az osztályfőnökök figyelmét arra, hogy a tanügyi dokumentumok pontos 

adminisztrációja és a diákok Istentiszteleti alkalmakra kísérése és annak az osztálynaplóban történő 

rögzítése az osztályfőnökök felelőssége.   

   

Az iskolai menzával kapcsolatban kérték, hogy ügyeljenek arra, hogy ne tészta legyen tésztával és esetleg 

lehetne több idényjellegű friss zöldség/gyümölcs.   

 

A munkaközösség tagjai a következő kérésekkel fordultak még főigazgató úrhoz:  

 

 szeretnék, ha az osztályfőnököket érintő feladatokról még hamarabb értesülnének 

 kérnek a tanári folyosóra egy palackos vízadagoló készüléket, mert sokszor a csapból minőségen 

aluli víz folyik.    

 elektromos kapunyitó rendszert a „zöld” kapura 

 évvégén a jutalomkönyvek helyett oklevél+ ajándékutalvány adományozását 

 a ballagáson fix dekoráció elkészítését, hogy ne kerüljön annyi virág a szemétbe 

 Az értekezlet végén összegezték az Iskolai Közösségi Szolgálat tapasztalatait.  

 A nyárra mindenkinek kellemes pihenést kívánt. 

       

        

Horváth Mária Alexandra 

            osztályfőnöki munkaközösség-vezető 
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Az angol nyelvi munkaközösségi beszámoló 

 

Készítette: Dr. Hettinger Sánodor angol munkaközösség-vezető 

 

A 2016/2017-es tanév második félévében a személyi és tárgyi feltételek megfelelőek voltak a zavartalan 

oktató-nevelő munkához. 

 

Személyi feltételek: a munkaközösség az idei tanévben 11 fő állandó kollegából és 3 fő óraadóból állt. 

 

 Gondáné Bodorik Orsolya (MRK, Általános Iskola) 

 dr. Hettingerné F. Nagy Erika 

 dr. Hettinger Sándor, munkaközösség-vezető 

 Hüse Julianna 

 Keresztiné Bácskai Melinda 

 Kovács Róbertné Csepregi Erika Mónika 

 Lukács Csilla 

 Méri Zsanett 

 Sütő Györgyi (MRK-7 óra, MRK Általános Iskola-19 óra) 

 Tóthné Bakonyi Nikoletta 

 Tubáné Kurucz Nikolett (MRK, Általános Iskola) 

 Giricz Edit (óraadó) 

 Hollósvölgyi Péter (óraadó) 

 Nagy Árpád (óraadó) 

 

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

Györgyi és dr. Hettingerné F. Nagy Erika. 

 

Május-június hónapban dr. Hettingerné F. Nagy Erika szülési szabadságát töltötte, így a fennmaradó óráit a 

munkaközösség tagjai vették át.  

   Hüse Julianna – 9/A óráit 

   Keresztiné Bácskai Melinda – 10/A óráit 

   Méri Zsanett – 10/B és 10/C óráit 

   dr. Hettinger Sándor – általános iskola 8. a. óráit. 

 

A következő tanévtől a személyi feltételekben változások lesznek, mivel Keresztiné Bácskai Melinda és 

Tóthné Bakonyi Nikoletta tanárnők más intézményben folytatják munkájukat. Munkájukra Isten áldását 

kérik a továbbiakban is. 

 

Óraszámok, helyettesítések: 

Munkaközösségük minden tagja a törvényben meghatározott maximális óraszámban tanít, és emiatt a magas óraszám 

miatt három kollega (Hüse Julianna, Kovács Róbertné Csepregi Erika és dr. Hettinger Sándor) az idei tanévben nem 

tudták érvényesíteni órakedvezményüket, azonban mindez kompenzálásra került.  

2016. szeptember és 2017. április hónapok között körülbelül 272 órát helyettesítettek a gimnáziumban és 

az általános iskolában. Ezek közül az általános iskolában igen magas számban helyettesítettek összevontan 

Lukács Csilla és Sütő Györgyi tanárnők. 
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Nyelvvizsga: 

A tanév folyamán folyamatosan készültek a tanulók nyelvvizsgára. Az idei tanévben az általános iskolából 

2 fő szerzett alapfokú ’A’ típusú nyelvvizsgát, a gimnáziumból 24 fő szerzett középfokú ’C’ típusú 

nyelvvizsgát, 2 fő középfokú ’B’ típusú nyelvvizsgát és 3 fő felsőfokú ’C’ típusú nyelvvizsgát.  

 

A 9/C, 9/R osztályokban és a 13. és 14. évfolyamokon jelentősen megnőtt az angol órák száma a szakmai 

angol órák bevezetésével (például: 13. évfolyamon heti 8 angol óra van). Kisebb problémaként jelentkezik 

még ezeknél az osztályoknál a szakmai angol anyagok beszerzése, mert a kollegák vagy a saját maguk által 

kidolgozott anyagból vagy más kiadók (Oxford University Press) anyagaiból is dolgoznak. 

 

Tárgyi feltételek: 

2017. szeptember 1-től 4 idegen nyelvi tanterem kerül beüzemelésre (3 terem a középiskolában és 1 terem 

az általános iskolában).  

Előrehozott érettségi: 

A tanévben 17 fő tett osztályozó vizsgát a 11-12. évfolyam tananyagából: a 11. A osztályból 7 fő, a 11.B 

osztályból 9 fő és a 11/R osztályból 1 fő. Ők a mai nappal meg is kezdték a középszintű előrehozott 

érettségi vizsgákat.  

Emelt szintű érettségik: 

6 fő tett emelt szinten érettségit: 

12/A osztályból – 4 fő: Horváth-Gaudi Miklós, Papp Márk, Selymes Rita és Seres Péter 

12/B osztályból – 2 fő: Nagy Sarolta, Német Erik 

 

Idegen nyelvi kompetenciamérés 6. és 8. évfolyamon: 2017. május 17.  

Gimnázium 6. osztály átlaga: 74%-os teljesítmény 

Gimnázium 8. osztály átlaga: nincs adat 

Általános iskola 6/a,b osztály 1. csoport átlaga: 78% Tubáné Kurucz Nikoletta 

Általános iskola 6/a,b osztály 2. csoport átlaga: Lukács Csilla (nincs adat) 

Általános iskola 6/ab 3. csoport átlaga: 53%-os teljesítmény 

Általános iskola 8/a 1. csoport átlaga: 61%-os teljesítmény 

Általános iskola 8/a 2. csoport átlaga: 63% Tubáné Kurucz Nikoletta  

Általános iskola 8/b átlaga: 47%-os teljesítmény 

 

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

nyelvesek tettek belső vizsgát 2017. május hónapban. 

Tanulmányi versenyek: 

OKTV: A 2017. január 26-án tartandó második fordulóba jutott Nagy Sarolta 12. B osztályos tanuló. 

Kevesen múlott ugyan, de sajnos nem jutott az országos döntőbe.  

 

VI. Ábrahám Örzse Emlékverseny: a 2017. március 3-4-én megtartásra került országos szóbeli 

döntőbe jutott 3 tanuló. Ők a következő helyezéseket érték el: 

Gátfalvi Kristóf – 9. A: II. helyezés 

Seres Flóra – 11. A: II. helyezés 

      Nagy Sarolta – 12. B: IV. helyezés 
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Az iskola angol nyelvű szavalóversenye 2017. március 20-án került megrendezésre. 

A zsűrinek nem volt könnyű dolga, hiszen a versenyzők felkészülten, szép kiejtéssel, magabiztos 

előadásmóddal kápráztatták el őket: Keresztiné Bácskai Melinda zsűrielnököt és a zsűri tagjait, Sütő 

Györgyit és Gondáné Bodorik Orsolyát, aki egyben a verseny főszervezője is volt. 

 

Baukó Csenge 5. o.: 1. h. 

Csányi Kende 5. o.: 2. h. 

Dóra Diána Ált. Isk. 5. o.: 3. h. 

Juhász Kornél 5. o. különdíj 

Szabó Amina  6. o.: 1. h. 

Sólyom Petra  6. o.: 2. h. 

Simon Róbert  Ált. Isk. 6. o.: 3. h. 

Futás Csilla 6. o. különdíj 

Gonda Panna Ált. Isk. 7. o.: 1. h.  

       Pápai Kerubina Dea Ált. Isk. 7. o.: 2. h. 

 

Református Általános Iskolák Országos Angol Nyelvi Versenye (Cegléd) – 2017. április 10. 

Sólyom Petra Veronika – 6. o.: 12. helyezés 

Iván Orsolya Anna – 6. o.: 15. helyezés 

Bencsik Marcell Brúnó – Ált. Isk. 7. o.: 6. helyezés 

Szűcs Luca – Ált. Isk. 8. a.: 12. helyezés 

Szőke Vivien – Ált. Isk. 8. a.: 15. helyezés 

 

Tiszaföldvári Megyei Angol Verseny – 2017. március 10. 

Sólyom Petra Veronika – 6. o.: 21. helyezés 

Iván Orsolya Anna – 6. o.: 32. helyezés 

Bondor Bernadett – 6. o.: 46. helyezés 

Bencsik Marcell Brúnó – Ált. Isk. 7. o.: 13. helyezés 

 

Kellemes nyári szünetet kívánt mindenkinek. 

 

dr. Hettinger Sándor 

angol nyelvi 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 

 Fazekas István 

 Faragó Zsolt 

 

 Jenei István 

 Fülep István 

 Kiss Imre 

 Sebestyén Antal 

 Szöllősi Péter 

 Szűcs István 

A 2016/2017 tanév második félévében több kihívást jelentő esemény is volt, közöttük is két kiemelten 

fontos a 14. D osztály Mezőgazdasági gépésztechnikus komplex szakmai vizsgája és a 12. évfolyamokon 

az ágazati szakmai érettségi vizsga. 

A komplex szakmai vizsga sikeresen lezajlott, köszönet érte az érintett kollégáknak, minden 14. D 

osztályos tanulónk technikusi bizonyítványt szerzett. 

 

Az ágazati szakmai érettségi vizsga szintén lezajlott, ilyen most volt először az iskolában, így újdonság 

volt diáknak és tanárnak egyaránt. Eredményesség tekintetében vegyes a kép, születtek nagyon szép 

eredmények is. Andrássy István megjegyezte, hogy az informatika ágazati érettségi követelményszintje 

nem arányos a továbbtanulásnál szerezhető pontokkal, mivel azonos eredményesség mellett azonos 

pontszám jár annak is, aki gimnáziumban informatika tárgyból tesz érettségit. Ez utóbbi 

követelményszintje pedig nem is hasonlítható az ágazati érettségiéhez. 

A diákok felkészítését nehezítette, hogy az érettségi követelményrendszere a tanév elején lett nyilvános, a 

mintafeladatok pedig nem sokkal félév előtt. 

 

Tanulmányi versenyeken minden ágazatban szerepeltek tanulóink, sok esetben szép eredményekkel. Ezek 

közül néhány országos eredmény: 

Rendész szakon az Országos Szakmai Tanulmányi Versenyen 12. hely,  

                                Országos Honvédelmi Kötelék Versenyen 8. hely,  

                                Országos Komáromi Katonai Versenyen 2. és 7. hely 

 

Informatika szakon Református Gimnáziumok Országos Informatika Versenyén 13. hely,  

                                Országos IT Essentials Versenyen 14. hely 

 

Mezőgazdasági gépész szakon  

Országos Szakmai Tanulmányi Versenyen 8. hely (ebből kifolyólag Túri Bence 14. D osztályos tanulónk 

felmentést kapott a szóbeli technikusi vizsga alól), 

 Dr. Szabó Gusztáv Mezőgazdasági Gépész Országos Szakmai Vetélkedőn 7. hely   

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

következő évfolyamba lépés feltétele. Sajnos nehéz a diáknak helyet találni, nem szívesen alkalmazzák 

őket, illetve a diákok egy része is későn kezdte keresni a gyakorlati helyet adó gazdálkodó szervezetet. A 

10. R osztály jelenleg az iskolában és a Mezőtúri Katasztrófavédelmi Kirendeltségnél van gyakorlaton 

csoportbontásban. 
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Komoly informatikai fejlesztések is megvalósultak a második félévben, folytatva az előző tanévben 

megkezdett fejlesztéseket. A 38-as szaktanterem gépparkjának teljes cseréje zajlott le áprilisban, így 

biztosítva a közismereti és ágazati informatika érettségi zökkenőmentes lebonyolítását. Új projektorok 

kerültek a 37-es, 38-as és 60-as tantermekbe. Így már csak a 61-es terem maradt, ott is prioritással a 

projektor. Ezúton is köszönik ezen igen hasznos fejlesztéseket, valamint azt, hogy a beszerzések a 

munkaközösséggel egyeztetve, a kollégák ajánlása alapján történtek. 

 

A következő tanévben az informatikai rendszerüzemeltető technikusvizsga megint új lesz, a gyakorlati 

rész is központi lesz, meg kell vizsgálni, hogy esetlegesen egy mostani 12. C-s tanuló, hogy csatlakozhat 

be, illetve hogyan vizsgázhat év végén, ha itt marad nálunk. 

 

A következő tanévi órafelosztás nehézséget okoz mind gépész, mind rendész ágazatban. Első esetben az 

alacsony tanulói létszám és az ebből adódó alacsonyabb óraszámok miatt, rendész szakon pedig a sok 

speciális tárgy csoportbontásban történő oktatása miatt. 

A munkaközösségi értekezlet végén szóba került még a szakgimnáziumi beiskolázásunk javításának 

lehetősége informatika és rendész vonalon. Azokat a dolgokat kell hangsúlyozni, ami más iskolában nincs, 

mi az a plusz, amit tudunk adni, miben vagyunk jobbak, mint más intézmények. 

 

Végezetül főigazgató úr mindenki munkáját megköszönte és jó pihenést kívánt a szabadság idejére. 

       

                   Faragó Zsolt 

  műszaki munkaközösség-vezető 
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MRK Általános Iskolai munkaközösségi beszámoló 

 

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

általános iskolai munkaközösség-vezető 

 

Statisztika 

Létszám: A tanévet 339 fővel kezdtek. 

      alsó tagozat : 186 fő 

      felső tagozat: 153 fő 

Tanév közben érkezett 3fő az alsóba, 4 fő a felsőbe összesen: 7 fő. 

Tanév közben távozott 1 fő alsós, 1 fő felsős összesen: 2 fő. 

Így a tényleges változás 5 fővel növekedés, a tanévet 344 fővel zártak: 

 alsó 188 fő 

 felső 156 fő. 

Öt magántanulójuk van,1 fő az alsóban, 4 fő a felső tagozatban.  

Összesen 16 osztályban tanultak a tanulók. 

SNI adatok: 13 fő rendelkezik szakvéleménnyel 

BTMN: 61fő  (alsós 30 fő, felsős 31 fő)  

Magatartás: iskolai átlag:  4,27 (tavaly év végén 4,26) 

 

Osztályonkénti rangsor: Alsó tagozat: átlaga 4,46 Felső tagozat: átlaga 4,08 

2.a   4,84 

8.a   4,67 

3.a   4,6 

4.b   4,6 

6.b   4,5 

3.b   4,40 

7.b   4,32 

6.a   4,24 

2.b   4,17 

4.a   4,17 

5.a   4,04 

8.b  3,93 

5.b  3,55 

7.a 3,45 

 

2.a   4,84 

3.a   4,6 

4.b   4,6 

3.b   4,4 

2.b 4,17 

4.a  4,17 

 

8.a   4,67 

6.b 4,5 

7.b  4,32 

6.a  4,24 

5.a  4,04 

8.b  3,93 

5.b   3,55 

7.a   3,45 

 

 

Az osztályfőnökök többsége elégedett osztálya magatartásával. Az egyik első osztályban az összeszokás kicsit 

nehezebben ment, mert 5 óvodából jöttek a gyerekek, de mára már összeszoktak ők is. 

A tanórai magatartással általában nincs gond, a szünetekben fordulnak elő kisebb-nagyobb problémák, 

konfliktusok. Egy osztályfőnök jelezte, hogy a köszönéssel még elégedetlen, ezt a jövő tanév kiemelt nevelési 

feladatának tartja.  

Nagyobb problémát jelzett az egyik ötödik osztályos osztályfőnök: ebben az osztályban a tanulók elég nehezen 

tudnak azonosulni a felső tagozat szabályaival, sok volt az órák közötti szünetekben a magatartási probléma, 

ezért a jövő feladata e magatartás javítása lesz. A felső tagozaton egy osztályfőnök jelezte, hogy a terem rendje 

és tisztasága hagy kívánnivalót maga után. Hozzáteszem, szerintem több osztálynál is megfigyelhető ez. Az 

egyik hetedik osztály jelzett komolyabb magatartási problémát, itt főleg 4-5 tanulóval voltak gondok. 

A nyolcadik osztályok, bár tartottak az osztályfőnökök a gimnázium épületében való elhelyezéstől, kellemesen 

csalódtak: semmiféle panasz nem érkezett egyik osztály magatartására sem. Jó átmenet ez a váltás az általános 

iskola és a gimnázium között. Hosszú távon pedig a középiskolai beiskolázásra is jó hatással lehet. 
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Szorgalom iskolai átlag: 4,1 (tavaly év végén 4,03) 

Osztályonkénti rangsor: Alsó tagozat: átlag: 4,57 Felső tagozat: átlag: 3,62 
- 3.b 4,85 

- 2.a 4,68 

- 3.a 4,65 

- 2.b 4,54 

- 4.a 4,38 

- 4.b 4,32 

- 5.b 4,00  

- 8.a 3,96 

- 7.b 3,86 

- 6.b 3,83 

- 6.a 3,71   

- 5.a 3,44 

- 8.b 3,13 

- 7.a 3,05 

 

- 3.b 4,85 

- 2.a 4,68 

- 3.a 4,65 

- 2.b 4,54 

- 4.a 4,38 

- 4.b 4,32 

 

- 5.b 4,00  

- 8.a 3,96 

- 7.b 3,86 

- 6.b 3,83 

- 6.a 3,71   

- 5.a 3,44 

- 8.b 3,13 

- 7.a 3,05 

 

Ezen a területen elég éles különbség figyelhető meg az alsó és a felső tagozat között. 

Az alsó tagozatban a tanulók még sokkal könnyebben motiválhatók, szorgalmasabbak, lelkesebbek, aktívabbak, 

mint a felsősök. 

Ez részben azzal is magyarázható, hogy a nyolcosztályos gimnáziumba elmennek a legjobb tanulók, részben 

életkori sajátosságukkal is.  

Az alsó tagozatban egy osztályfőnök a tolltartók rendjét nem találta megfelelőnek. 

A felső tagozatban egy-két osztály kivételével akadtak problémák a szorgalommal: hiányos felszerelés, házi feladat 

hiánya, passzivitás az órákon, stb. 

 

 

Tanulmányi munka iskolai átlaga: 4,15 (tavaly év végén 4,13) 

 

Alsó tagozat 4,56 (tavaly év végén 4,50) Felső tagozat 3,73 (tavaly év végén 3,85) 

 
- 2.a 4,72 

- 2.b 4,71 

- 3.b 4,64 

- 4.a 4,52 

- 3.a 4,44 

- 4.b 4,30 

 

- 7.b 4,04 

- 6.b 4,01 

- 6.a 3,91 

- 5.b 3,9 

- 8.a 3,78 

- 5.a 3,62 

- 7.a 3,35 

- 8.b 3,21 

 

Kitűnő tanulók: összesen:40 fő 

 

2.a 10 fő 

4.a 8 fő 

2.b 7 fő 

3.b 4 fő 

3.a 3 fő 

4.b 3 fő   

6.b 2 fő 

7.b 2 fő 

8.a 1 fő 

 

 

 

Tanulmányi átlagok: 

 alsó tagozat felső tagozat 

kitűnő 35 fő 25% 21 % 5 fő 3% 4 % 

4,75-4.99 30 fő 22% 22 % 6 fő 4% 3 % 

4,00-4,74 55 fő 40% 40 % 47 fő 31% 43 % 

3,00-3,99 16 fő 11,6% 16 % 78 fő 51% 40 % 

2,00-2,99 2 fő 1,4% 1 % 16 fő 11% 9 % 
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Tantárgyak rangsora: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Osztályozó vizsga: az 5 magántanulóból 2 fő augusztusban tesz osztályozó vizsgát.  

3 tanuló vizsgázott júniusban 

Rendezvények, műsorok, programok 

Az osztályfőnökök kivétel nélkül megemlítik a családi vasárnapokat, az osztálybulikat, a kirándulásokat, a 

színházlátogatásokat, a diáknapot, az egészségnapot, a rengeteg tanulmányi és sportversenyt. 

De volt olyan osztályuk is az alsó tagozatban, akik egész tanéven keresztül minden héten elmentek a 

Városi Gyermekkönyvtár Tudor klubjába, vagy üzemlátogatáson vettek részt, esetleg lovagolni mentek, de 

egyetlen osztály sem hagyta ki az év végi közös fagyizást. 

 

Kapcsolat a szülőkkel, kollégákkal 

A két első osztályban a szülőkkel napi szinten találkoznak a tanító nénik, de az alsó tagozat nagy részében 

is, egy- két kivétellel elmondható, hogy együttműködő szülői közösséggel dolgoznak. 

A felső tagozaton is jó a kapcsolat a szülőkkel, de már csökkenő aktivitást tapasztalnak. Hála Istennek, 

minden osztályban van egy aktív szülői mag, akikre mindig támaszkodhatnak. 

Elmondhatják, hogy minden szülővel megtalálják a kapcsolatot, ha másképp nem, telefonon. 

     Felső tagozatos tapasztalat: a fogadóórák látogatottsága igen csekély mértékű. 

Néhány családlátogatásról is beszámoltak a kollégák. 

Az egy osztályban tanító kollégák napi szinten meg tudják beszélni a felmerült nehézségeket, örömöket. 

 

5. Továbbképzéseken való részvétel 

 játékóra 

 a hitre nevelés alapjai (egy kolléga vett részt) 

 helyben: az egész tantestület részt vett egy ötórás tehetséggondozásról szóló továbbképzésen 

 szivacskézilabdás továbbképzésen néhány kolléga vett részt 

 30 órás angol nyelvtanári továbbképzés Budapesten (egy kolléga) 

 

A nyári szünidőre mindenkinek jó pihenést kívánt. 

Molnárné Patkós Erika                                      Bodorikné Aszódi Ágnes 

általános iskolai munkaközösség-vezető                       általános iskolai intézményegység-vezető helyettes

   

tantárgy tanulmányi átlag 

egyházi ének 4,93 

                   rajz  4,85 

ének-zene 4,66 

                    testnevelés  4,41 

technika 4,41 

hit-és erkölcstan 4,36 

      angol nyelv  4,00 

          magyar irodalom  3,95 

környezetismeret-természetismeret 3,94 

informatika 3,84 

magyar nyelvtan 3,70 

történelem 3,45 

biológia 3,45 

földrajz 3,34 

       matematika  3,31 

   fizika  2,84 

kémia 2,79 
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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 diákjaik és családjaik nehéz helyzetéből adódó direkt és 

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

megengedett mértéket, 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 tavalyi évhez hasonlóan egy alkalommal történik a támogatás 

befizetése. A gazdasági helyzetnek köszönhetően a mai napig nehéz ezeket a támogatásokat beszedni az 

osztályfőnököknek. Ez azért gond, mert így nehéz a programok tervezése, nem tudni, hogy tudják-e 

finanszírozni azokat.  

                                        Szűcs István 

                  DÖK-öt segítő tanár, ifjúságvédelmi felelős 

 

Ifjúságvédelmi beszámoló    

Készítette: Domokos Mónika ifjúságvédelmi felelős – Általános Iskola 

 

A munkatervben kiemelt feladatként kezelik az igazolatlan hiányzások visszaszorítását 

Az 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 próbáljuk 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 vett szakmai megbeszéléseken, ahol információkat kaptak az aktuális 

problémákról, változásokról. 

A tanév folyamán a kollegái voltak családlátogatáson, sajnos nem jártak sikerrel, az ügyben továbblépések 

voltak, így két tanulót kiemeltek a családból. 

Kiemelt feladat a prevenciós tevékenység. Ennek érdekében is szervezik az egészséghetet, ahol külön is 

kitérnek a prevencióra. Megköszönte Kovácsné Kálnai Róza kolléganő munkáját. 

 

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

A Református Egyházközségtől a rászorulók családok számára ajándékcsomagot állítottak össze, a 

Mezőtúri Református Egyházközség 200.000.-Ft-tal járult hozzá a 45 család gyermekének 

szeretetcsomagjához.  

Köszönik a Református Egyház segítségét. 

Végezetül megköszönte a kollégák együttműködését. 

               

            Domokos Mónika 

   ifjúságvédelmi felelős 
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MEZŐTÚRI REFORMÁTUS KOLLÉGIUM, GIMNÁZIUM, SZAKGIMNÁZIUM, ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA 

MRK ÖKOISKOLA  
beszámoló                                                                         

2016/2017 tanév 
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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. 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=zFwnHBaH-WA 

https://www.youtube.com/watch?v=Sge29d2TWHM 

2016-ban a Benkő Gyula Természetvédelmi Egyesület fennállásának 30. évfordulóját ünnepelte, melynek 

alkalmából meghirdette a Kezedben a Föld rajzpályázatot. A meghívott vendégek és felkészítő tanárok 

Dr. Tóth Albert előadását hallgathatták meg iskolánk egykori tanáráról: Benkő Gyuláról. 

https://www.youtube.com/watch?v=zFwnHBaH-WA
https://www.youtube.com/watch?v=Sge29d2TWHM
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https://www.youtube.com/watch?v=5yrN02DvpZo 

 

 Madárbarát kert kialakítása: 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 a „küldetést”. 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=5yrN02DvpZo
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 tanórai tevékenységek keretében dolgozták fel a diákok, hogyan gondolkoznak a fenntarthatóságról- 

ökológiai lábnyomot készítettek. 

   

 aszfalt rajzverseny 

 
 

 

TANÓRAI TEVÉKENYSÉGEK 

 megemlékezés a víz világnapjáról 

Kaán Károly  Országos Természet- és Környezetismereti Verseny 

https://www.youtube.com/watch?v=U-OtHXJmQWw 

 

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: 

kerékpártúra, lakókörnyezetünk természeti értékeinek megismerése, 

 rendvédelmi képzésben lévő tanulók teljesítménytúrákon vesznek részt a természetben 

https://www.youtube.com/watch?v=U-OtHXJmQWw
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 erdei iskola: Pilisi Parkerdő 

https://www.youtube.com/watch?v=E8odQRCXtLw 

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

https://www.youtube.com/watch?v=VzKfIHzr19U 

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

https://www.youtube.com/watch?v=UUVQz9uiLTY 

https://www.youtube.com/watch?v=E8odQRCXtLw&t=36s 

 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) 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=E8odQRCXtLw
https://www.youtube.com/watch?v=-jOieLpXXew
https://www.youtube.com/watch?v=VzKfIHzr19U
https://www.youtube.com/watch?v=XLglESmgIMA
https://www.youtube.com/watch?v=UUVQz9uiLTY
https://www.youtube.com/watch?v=E8odQRCXtLw&t=36s
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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 

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: Terény 

- Csendesnap: 

https://www.youtube.com/watch?v=gUo5oSHoKdY 

Ramazuri zenakar: https://www.youtube.com/watch?v=S0Kk18ARbNk&t=929s  

- tanári csendesnap: szeretenyelvek 

https://www.youtube.com/watch?v=xLsD45S5BKY&t=3594s 

- családi vasárnap: 

https://www.youtube.com/watch?v=ja-ipzoB8X8 

 

HAGYOMÁNYŐRZÉS 

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

szabadságharc, költészet napja – Humán munkaközösség szervezésében 

https://www.youtube.com/watch?v=YeOCHgeS3_M 

- testvériskola- Kézdivásárhely 

- kézműves tábor 

- 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 

Diákönkormányzat szervezésében 

- ADVENT témahét: 

teremdekoráció, kézműves foglalkozás, játékos sportvetélkedők, karácsonyi asztal készítése 

szeretetvendégség: 

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

https://www.youtube.com/watch?v=gUo5oSHoKdY
https://www.youtube.com/watch?v=S0Kk18ARbNk&t=929s
https://www.youtube.com/watch?v=xLsD45S5BKY&t=3594s
https://www.youtube.com/watch?v=ja-ipzoB8X8
https://www.youtube.com/watch?v=YeOCHgeS3_M
https://www.youtube.com/watch?v=CceAVyA-mwk
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FARSANG 

jelmezes felvonulás, játékos sportvetélkedők, egészséges falatkák készítése 

https://www.youtube.com/watch?v=bU-OSj4_2xY 

- DIÁKNAP 

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

https://www.youtube.com/watch?v=fkvNVN1bU7Q 

- Intézmény könyvtárának és ókönyvtárának átadása: 

https://www.youtube.com/watch?v=lo8C2Qg7uo4 

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

 

 

további videók: 

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

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=bU-OSj4_2xY
https://www.youtube.com/watch?v=fkvNVN1bU7Q
https://www.youtube.com/watch?v=lo8C2Qg7uo4
https://www.youtube.com/watch?v=kzqhviAtwvk
https://www.youtube.com/user/RefMtur/videos?view=0&sort=dd&flow=grid

