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Békéscsab ai Kazinczy Feren c Altalán os Iskola

2012 l2013_as tanév végi

statisztikai adatok

alsó és felső tagozat



Létszámstatisztika

Osztály Létszám okt_1_Évismétlő Érkezett/másik osztályÉrkezett/másik tagiskolaÉrkezett/másik iskolaÉrkezett/összesenKimaradt/másik osztályKimaradt/másik tagiskolaKimaradt/másik iskolaKimaradt/véglegKimaradt/összesenJelenlegi létszám
1.a 22 0 1 0 23
1.b 25 0 0 0 25
1.c 23 2 1 0 24
2.a 28 0 0 1 27
2.b 26 0 1 1 26
2.c 21 0 1 3 19
3.a 27 0 0 0 27
3.b 27 0 1 0 28
3.c 24 0 0 0 25
4.a 24 0 1 0 25
4.b 24 0 0 0 24
4.c 23 0 0 0 23
5.a 27 0 1 1 27
5.b 23 0 0 0 23
5.c 21 0 1 0 22
5.d 17 0 0 1 17
6.a 25 0 1 1 25
6.b 31 0 0 0 31
6.c 22 0 1 0 23
7.a 26 0 1 0 27
7.b 29 0 0 2 27
7.c 29 0 0 0 29
8.a 28 0 0 0 28
8.b 30 0 1 1 30
8.c 18 0 0 0 18
8.d 17 0 0 0 17
Összesítés 0. évfolyam125 2 12 11 128
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Hiányzás_statisztika

Osztály Létszám Igazolt hiányzásIgazolatlan hiányzásHiányzás iskolaérdekben1 főre eső igazolt hiányzás1 főre eső igazolatlan hiányzás
1.a 23 577 0 0 25,087 0
1.b 25 888 12 0 35,52 0,48
1.c 24 928 0 0 38,667 0
2.a 27 712 0 2 26,37 0
2.b 26 798 0 0 30,692 0
2.c 19 828 0 0 43,579 0
3.a 27 418 0 0 15,481 0
3.b 28 595 0 0 21,25 0
3.c 25 636 0 0 25,44 0
4.a 25 857 2 0 34,28 0,08
4.b 24 722 0 0 30,083 0
4.c 23 1217 0 0 52,913 0
5.a 27 1567 0 0 58,037 0
5.b 23 1084 0 0 47,13 0
5.c 22 1172 1 105 53,273 0,045
5.d 17 648 2 0 38,118 0,118
6.a 25 1730 15 0 69,2 0,6
6.b 31 1039 0 0 33,516 0
6.c 23 1516 0 0 65,913 0
7.a 27 1363 0 259 50,481 0
7.b 27 1999 2 0 74,037 0,074
7.c 29 1712 0 9 59,034 0
8.a 28 2426 24 416 86,643 0,857
8.b 30 2250 0 0 75 0
8.c 18 1102 0 0 61,222 0
8.d 17 1270 4 42 74,706 0,235
Összesen 0. évfolyam640 30054 62 833 46,95938 0,096875
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Átlagok

Tantárgy 1_a 1_b 1_c 2_a 2_b 2_c 3_a 3_b 3_c 4_a 4_b 4_c

Magatartás 4,435 4,625 4,565 4,667 4,654 4,316 4,556 4,429 4,08 4,5 4,583 4,087

Szorgalom 4,609 4,708 4,391 4,846 4,423 4,632 4,667 4,536 4,32 4,583 4,208 4,261
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Átlagok

5_a 5_b 5_c 5_d 6_a 6_b 6_c 7_a 7_b 7_c 8_a 8_b 8_c

4,407 3,762 4,063 3,826 4,194 3,522 3,926 4,385 3,862 4,269 3,9 3,944

4,519 3,762 3,938 3,783 3,871 3,217 4,074 4,222 3,586 4,32 4,067 3,833
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Átlagok

8_d 0_évf Iskolai

3,824 4,227

3,353 4,205
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Elégtelenek

Tantárgy 1_a 1_b 1_c 2_a 2_b 2_c 3_a 3_b 3_c 4_a 4_b 4_c 5_a
Történelem
Angol
Matematika 1
Biológia
Kémia
Elégtelenek az osztályban alaptantárgyak 1
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Elégtelenek

5_b 5_c 5_d 6_a 6_b 6_c 7_a 7_b 7_c 8_a 8_b 8_c 8_d 0_évf
2 2

1 3 4
1 1 3 6

1 1
1 1 2

2 1 3 6 2 15
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Elégtelenek

Iskolai
2
4
6
1
2

15
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Átlagok

Tantárgy 1_a 1_b 1_c 2_a 2_b 2_c 3_a 3_b 3_c 4_a 4_b 4_c 5_a
Magyar nyelv 4,815 4,154 4,368 4,556 4,25 4,04 4,25 4,042 3,652 4,37
Magyar irodalom 4,852 4,385 4,105 4,444 4,286 4,12 4,375 4,25 4,087 4,741
Történelem 4,074
Angol 4,533 4,231 4,217 4,35
Német 4,222 4,909 4
Matematika 4,63 4,423 4,105 4,556 4,286 4,042 4,304 4,25 3,952 3,926
Informatika 4,667 4,536 4,538 4,458 4,208 4,391 4,407
Fizika
Biológia
Kémia
Földrajz
Ének 5 4,962 4,737 5 4,75 4,6 4,708 4,583 4,478 4,852
Rajz 5 4,962 4,368 4,926 4,536 4,68 4,708 4,792 4,913 4,852
Technika 5 4,885 4,789 4,852 4,679 4,96 4,875 4,833 5 4,926
Testnevelés 4,667 4,769 4,632 4,704 4,571 4,8 4,583 4,5 4,773 4,593
Természetismeret-Biológia 3,963
Természetismeret-Földrajz 3,963
Angol alap
Környezetismeret 4,926 4,692 4,158 4,704 4,429 3,92 4,667 4,042 4,435
Osztályátlag alaptantárgy0 0 0 4,861 4,654 4,408 4,712 4,48 4,406 4,536 4,404 4,392 4,41
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Átlagok

5_b 5_c 5_d 6_a 6_b 6_c 7_a 7_b 7_c 8_a 8_b 8_c 8_d 0_évf
4,174 3,429 3,412 3,739 3,935 3,217 3,815 3,815 3,345 4,192 4,067 3,5 3,647
4,391 3,714 3,647 3,739 4,29 3,261 4,407 4,148 3,759 4,385 4,233 3,722 3,647
4,261 3,333 3,824 3,739 3,806 2,739 3,778 4,259 3 4,077 3,8 2,889 3
4,368 3,905 4,235 4,077 3,762 3,913 4,533 4,412 3,828 4,846 4,143 4 3,75
3,75 4,3 4,1 3,75 3,7 4 4 3 4

4,043 3,524 3,176 3,522 3,467 2,333 3,407 3,926 3,036 4,12 3,567 3,222 3,143
4,609 3,714 3,824 4,348 4,323 3,522 4,222 4,259 3,655 4,192 4,4 4,167 4,176

3,739 3,677 2,913 4 3,741 3,207 3,692 3,767 3,556 3,235
3,852 3,741 3,414 4,077 4,1 2,889 2,941
3,481 3,37 2,724 3,308 2,867 2,667 2,471
4,222 4,296 3,276 4,038 4,367 3,444 3,706

4,87 4,19 4,765 4,391 4,516 3,913 4,481 4,519 4,069 4,5 4,733 4,444 4,353
4,739 4,619 4,824 4,304 4,194 4,261 4,889 5 4,31 4,808 4,9 4,889 4,588
4,739 3,762 3,824 4,609 4,613 3,391 4,667 4,889 3,69 4,577 4,867 3,722 3,824
4,478 4,048 4,412 4,435 4,516 4,13 4,407 4,667 4,143 4,423 4,036 4,222 4,353
3,913 3,238 3,824 3,652 3,806 2,826
3,913 3,238 3,824 3,652 3,806 2,826

3,727

4,366 3,726 3,966 4,003 4,065 3,344 4,13 4,198 3,532 4,193 4,129 3,659 3,641 0
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Átlagok

Iskolai
3,972
4,164
3,649
4,153
4,079
3,823
4,238
3,574
3,649
3,023
3,943
4,591
4,699
4,559
4,478
3,618
3,618
3,727
4,457
4,148
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Továbbtanulás 

A nyolcadik évfolyamos tanulók száma: 91tanuló   

 

osztály Gimnázium Szakközépiskola Szakképző iskola 

8.a    8 17 1 

8.b 10 15 5 

8.c    2 12 4 

8.d    4 11 2 

összesen 24    (26%) 55       (60%) 12    (14%) 

 

 

 

 

osztály Első helyen felvettek 

száma 

Második helyen 

felvettek száma 

Harmadik helyen 

felvettek száma 

8.a 17 5 4 

8.b 20 9 2 

8.c 16 2  

8.d 15 1 1 

összesen 68       (74%) 17         (23%) 6        (3%) 

 

 

 

 



 
TANULMÁNYI VERSENYEK 

2012/13. TANÉV 
 

Verseny megnevezése: Név: Osztály: Helyezés: Felkészítő tanár: 

Békés Megyei Kick-
boksz Diákolimpia 

Hosszú Péter 4. c 2. helyezett Gregor László 

Díjkiosztó és Fülemüle 
Tehetségnap 2013. 

Gyetvai Rebeka 8. b díjazott Dr. Endrészné 
Monori Gyöngyi 

Orchidea-Pangea 
tehetségkutató 

matematikai verseny 1. 
forduló 

Kucsera Eszter 8. c  Kövesiné Sándor 
Marianna 

Orchidea- Pangea 
tehetségkutató 

matematikai verseny 1. 
forduló 

Kádár Kende 4. b.  Kovács László 
Pieler József 

Dél-alföldi Monda- és 
Mesemondó Találkozó 
Békés megyei döntője 

Szabó Szonja 3. b 1. helyezett Poszt Zsófia 
 

Dél- alföldi Monda- és 
Mesemondó Találkozó 
Békés megyei döntője 

Szántó Erik 
Dominik 

3. b 2. helyezett Poszt Zsófia 

Regionális Dél-alföldi 
Monda- és Mesemondó 

Találkozó 

Szabó Szonja 3. b 3. helyezett Poszt Zsófia 

Területi 
Szorobánverseny: Gyula 

Szabó Szonja 3. b továbbjutott 
az országos 
versenyre 

Tóthné Nyerges Éva 

Területi 
Szorobánverseny: Gyula 

Feledi Bettina 
 

3. b továbbjutott 
az országos 
versenyre 

Tóthné Nyerges Éva 

Területi 
Szorobánverseny: Gyula 

Gyöngyösi Kata 3. b továbbjutott 
az országos 
versenyre 

Tóthné Nyerges Éva 

Területi 
Szorobánverseny: Gyula 

Pánczél Nóra 3. b továbbjutott 
az országos 
versenyre 

Tóthné Nyerges Éva 

Területi 
Szorobánverseny: Gyula 

Tóth Szabolcs 3. b továbbjutott 
az országos 
versenyre 

Tóthné Nyerges Éva 

Területi 
Szorobánverseny: Gyula 

Meszesán Bence 
János 

3. b továbbjutott 
az országos 
versenyre 

Tóthné Nyerges Éva 

Területi 
Szorobánverseny: Gyula 

Palik György 3. b továbbjutott 
az országos 
versenyre 

Tóthné Nyerges Éva 

A víz világnapja 
alkalmából rendezett 

poszter verseny 

Szujó Petra 7. b 1. helyezett Mészáros Ilona 

A víz világnapja 
alkalmából rendezett 

Barta Viktória, 
Gyöngyösi Dóra, 

8. b 2. 
helyezettek 

Dr. Pappné Piti 
Ilona 



poszter verseny Hajdara Zsuzsa 

A víz világnapja 
alkalmából rendezett 

poszter verseny 

Benkő Dóra, Milyó 
Alexandra, Szikora 

Sára Rebeka 

7. a 3. 
helyezettek 

Dr. Pappné Piti 
Ilona 

Kozma László Országos 
Informatika Verseny 7.- 

10. évfolyam- első 
forduló 

Kecskeméti Anna, 
Svecz Anita, 
Németh Tibor 

7. b, 7. b,  
8.  a  

országos 
döntőbe 
jutottak 

Dr. Endrészné 
Monori Gyöngyi 

Fülemüle Országos 
Informatika Verseny 

2013 

Gyetvai Rebeka 8. b döntőbe 
jutott, 

tanulói zsűri 
különdíját 
nyerte el 

Dr. Endrészné 
Monori Gyöngyi 

Fülemüle Országos 
Informatika Verseny 

2013 

Nouas Rachid 7.  a döntőbe 
jutott 

Dr. Endrészné 
Monori Gyöngyi 

Fülemüle Országos 
Informatika Verseny 

2013 

Zahorán Zoltán 7.  a döntőbe 
jutott 

Dr. Endrészné 
Monori Gyöngyi 

Bendegúz Gyermek- és 
Ifjúsági Akadémia XIV: 
nyelvÉSZ tanulmányi 
versenyének megyei 

fordulója 

Varga János 1. b 1 helyezett Dombiné Pécs 
Anikó 

Városi József Attila 
Szavalóverseny 

Kecskeméti Anna 7. b különdíjat 
kapőtt 

Pallagi Györgyné 

Városi József Attila 
Szavalóverseny 

Kovács Laura 5. b 3. helyezett Pallagi Györgyné 

Városi József Attila 
Szavalóverseny 

Árvavölgyi Patrik 2. b 2. helyezett Lenhardt Erika  

Városi József Attila 
Szavalóverseny 

Király Viktor 4. c 2. helyezett Petróné Várszegi 
Katalin 

Városi Mesemondó 
Verseny 

Szántó Erik 3. b 1. helyezett Dombiné Pécs 
Anikó 

Városi Mesemondó 
Verseny 

Varga János 1. b 1. helyezett Dombiné Pécs 
Anikó 

Városi Mesemondó 
Verseny 

Kovács Laura 5. b 1. helyezett Pallagi Györgyné 

Kerékpáros Iskola Kupa, 
Területi Döntő 

Fekete-Szabó 
Dániel 

8. b 3. helyezett Pappné Fekete Zita 

Kerékpáros Iskola Kupa, 
Területi Döntő 

Fekete-Szabó 
Dániel, Trenovszki 

Ivett 

8. b, 5. b  3. helyezett Pappné Fekete Zita 

Mezei futóbajnokság, 
Országos Döntő 

Novák Natália 8. a 2. helyezett Forczek Győző 

Városi Népdaléneklési 
Verseny 

Szűcs Eszter, 
Kovács Laura, 
Fábián Réka,. 
Frisnyicz Kíra 

5. b 
 

kiemelt 
arany 

minősítést 
kaptak 

Galambosné Ivacska 
Hajnalka 

Városi Népdaléneklési 
Verseny 

Szántó Erik 3. b ezüst 
minősítést 

kapott 

Galambosné Ivacska 
Hajnalka 



Városi Népdaléneklési 
Verseny 

Samu Fruzsina, 
Bozó Mária 
Zsuzsanna., 

Gyebrovszki Zsófi, 
Oltvári Zsófia, Széll 

Kiara 

6. b ezüst 
minősítést 

kaptak 

Galambosné Ivacska 
Hajnalka 

Városi Népdaléneklési 
Verseny 

Árvavölgyi Patrik, 
Karasz Nóra  

2. b 
2. b 

kiemelt 
arany 

minősítést 
kaptak 

Galambosné Ivacska 
Hajnalka 

 
 

 
Városi Népdaléneklési 

Verseny 

 
 

Gyebrovszki 
Orsolya, Pálinkás 

Janka, Félix Laura, 
Berta Virág, Bohus- 

Krajó Tímea 

 
 

4. b 

 
 

ezüst 
minősítést 

kaptak 

 
 

Galambosné Ivacska 
Hajnalka 

Városi Gyermekrajz 
kiállítás 

Nagy Balázs, Szőke 
Fanni 

2. b 
 

díjazottak Molnár Erika 

Megyei Hevesy György 
kémiaverseny 

Kovács Bence  7. b 5. helyezett Seres Jánosné 

Megyei Hevesy György 
kémiaverseny  

Rotics Gábor 7. b  7. helyezett Seres Jánosné 

Megyei Hevesy György 
kémiaverseny 

Tóth Péter 7. b 8. helyezett Seres Jánosné 

Megyei Hevesy György 
kémiaverseny 

Okos Glória 7. a 9. helyezett Seres Jánosné 

Megyei Kalmár László 
matematika verseny  

Lajkó Tímea 5. d 4. helyezett Seres Jánosné 

5. Országos Tanulmányi 
Néptáncverseny 

Gyebrovszki 
Orsolya, Martincsek 
Anna, Berta Virág, 

Jankulár Kitti, 
Zsiros Dóra Kinga, 

Pálinkás Janka, 
Békési Albert, 

Kovács Norbert, 
Gubis Dániel, 

Árgyelán Tünde, 
Bohus- Krajó 

Tímea, Belanka 
Norbert,  

Isztin Emese 

4. b,  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. a 

1. helyezett Mlinár Pál 

Országos Szorobán 
Verseny 

Szabó Szonja 3. b 2. helyezett Tóthné Nyerges Éva 

Országos Szorobán 
Verseny 

Meszesán Bence, 
Pánczél Nóra, 

Feledi Bettina, Palik 
György 

3. b 4. helyezett Tóthné Nyerges Éva 

Országos Szorobán 
Verseny 

Gyöngyösi Kata, 
Tóth Szabolcs  

3. b 5. helyezett Tóthné Nyerges Éva 

Regionális Dél- alföldi 
monda és mesemondó 

Kovács Laura 5. b  3. helyezett Pallagi Györgyné 



megyei verseny 

Hip- hop országos 
táncverseny 

Varga Ákos 5. b 1. helyezett  

Kézilabda régiós döntő lányok 5. a  3. helyezett  

Kézilabda régiós döntő fiúk 5. a 3. helyezett  

Fitness diákolimpia lányok 5. a 4. helyezett  

Diákolimpia régiós döntő fiúk 5. a  2. helyezett  

Paks- regionális JUDO 
diákolimpia 

Koléner Szilárd 5. c 1. helyezett  

KHESZ horgászverseny Takács Martin 5. c 3. helyezett  

Kézilabda megyei lány+ fiú 6. a  2. helyezett  

Taekwando diákolimpia 
országos  

Gyebnár Bence 6. a 3. helyezett  

Német nyelvű megyei 
mesemondó verseny 

Köles Kende 6. b 1. helyezett Mészáros Ilona 

Szabó Pál emlékverseny Vörös Balázs, 
Szekeres Csongor, 

Nagy Rebeka 

6. b 3. helyezett Engwauné Erdős 
Mária 

Úszás országos 
eredmények 

Okos Glória  7. b 2., 3., 4., 5., 
6., 8., 9., 10. 

helyezett 

 

Kick- boksz  Rákóczi Réka 7. b  1.- 3. 
helyezett 

 

Kézilabda 98-as 
korosztály diákolimpia 

Tóth Péter 7. b  2. helyezett  

Telc angol felsőfokú 
nyelvviszga 

Fazekas Martin 8. a  Bacsa Attila 

Gyula Nyuszi Kupa Okos Glória 7. b 2., 3., 3.,4. 
helyezett 

 

Megyei Mezei 
Futóverseny  

Novák Natália 8. a 1. helyezett  

Országos Mezei 
Futóverseny 

Novák Natália 8. a 2. helyezett  

Nike Premier Kupa 
Országos 

Pilán Márkó, 
Kmetykó Kevin, 
Csukás Bence 

8. a 4. helyezett  

Diákolimpia kézilabda 
megyei 

Maár Kitti, Ecker 
Gitta, Lukács 

Bojána, Szilágyi 
Szilvia 

8. a 3. helyezett  

Kézilabda leány OSB 2. 
forduló 

Ecker Gitta, 
Lukáécs Bojána, 

Maár Kitti, Szilágyi 
Szilvia, Kovács 

Dorottya 

8. a 2. helyezett  



Kézilabda Kiss Bálint 
Nemzetközi Kupa 

Fazekas Martin, 
Petrovszki Attila, 

Szabó Tamás, 
Valentyik Tamás 

8. a 1. helyezett  

Főnix Kupa Debrecen Fazekas Martin, 
Petrovszki Attila, 
Valentyik Tamás 

8. a 5. helyezett  

Kézilabda Országos 
Elődöntő 

Fazekas Martin, 
Petrovszki Attila, 
Valenytik Tamás 

 4. helyezett  

Fiú kosárlabda megyei 
diákolimpia 

Fazekas Martin, 
Kmetykó Kevin, 
Petrovszki Attila 

8. a   

Light OB  Mészáros Attila, 
Tímár Kirill 

 3. helyezett  

Kézilabda megyei 
diákolimpia 

Ambrus Kata, 
Ambrus Petra 

8. b 3. helyezett  

Kosárlabda megyei 
diákolimpia 

Félix Ákos, Sipos 
Zoltán 

8. b 3. helyezett  

MTMSZ táncszövetség Uhrin Petra 8. b 1. helyezett  

IDO táncszövetség Uhrin Petra 8. b 3. helyezett  

Országos technika 
verseny megyei döntő 

Tóth Norbert 
Mochnács Attila 

Ragács Attila 

8. c 
8. c 
8.d 

4. helyezett Seres János 

Taekwando diákolimpia Gyebnár Trixi 8. c 1. helyezett  

Fiú kézilabda Országos 
Serdülő Bajnokság 
felsőházi rájátszás 

Fazekas Martin, 
Petrovszki Attila, 

Szabó Tamás, 
Valentyik Tamás 

8. a 3. helyezett  

Kézilabda diákolimpia 
megyei döntő 

Fazekas Martin, 
Petrovszki Attila, 
Valentyik Tamás 

8. a 2. helyezett  

Aerobik diákolimpia 
döntő 

Domokos Orsolya,  
Molnár Vivien 
Pásztor Virág 

 Szerb Szidónia 

5. a 
4. a 
5. a  
5. a 

4. helyezett  

Kozma László 
Informatika Alkalmazói 

Tanulmányi Verseny  

Németh Tibor, 
Kecskeméti Anna 

Svecz Anita 

8.a 
7. b 
7. b 

1. helyezett  

XX.Területi Versmondó 
Verseny, Vésztő 

Szabó Szonja 3. b 2. helyezett Poszt Zsófia 

„Év kétéltűje a barna 
ásóbéka” című 
rajzpályázat  

Szőke Fanni 2. b különdíjat 
kapott 

Molnár Erika 
 

Városi Matasz 
Történelem verseny  

Komolai Lilla 
Maár Kitti 

Tömő Ákos 
Rotics Gábor 

8. a 
8. a 
8. a 
7. b 

2. helyezett Krett Attila 

Országos 
Keresztrejtvényfejtő 

Verseny 

Huszár Mihály 
Janyik Henrietta 

7. a 
7. a 

2. helyezett 
3. helyezett 

Galambosné Ivacska 
Hajnalka 



Országos 
Keresztrejtvényfejtő 

Verseny 

Lagzi Dorka 
Zahorán Zoltán 
Huszár Mihály 

Janyik Henrietta 

7. a 
7. a 
7. a 
7. a 

6. helyezett Galambosné Ivacska 
Hajnalka 

Hapkidó 
Európabajnokság ( 

küzdelem, rugás technika) 

Hankó Miklós 7. a 1. helyezett 
1. helyezett 

Gregor László 

„ Szenvedélyünk az 
egészség” verseny 

8. osztályos csapat  5. helyezett Balázs László 

„Szenvedélyünk az 
egészség” verseny 

7. osztályos csapat  16. helyezett Balázs László 

Közlekedés gyermek 
szemmel 

Máté Anna Luca 4. c különdíjat 
kapott 

Petróné Várszegi 
Katalin 

 Néptánc Bánszki Dávid 
Budai Boglárka 
Kovács Máté 
Köles Kende 

Kundla Marcell 
Szekeres Csongor 

6. b arany 
minősítést 

kaptak 

 

Békés Megyei Gyermek 
és Kisegyüttesek 

Találkozója, Néptánc 

Csatári Bianka 
Kecskeméti Anna 

Kovács Bence 
Köles István Ákos 

Krnács Tamás 
Meszesán László 
Német Kitti Aliz 

Svecz Anita 
Szujó Petra 

7. b arany 
minősítést 

kaptak 

 

Néptánc (másik 
csoportban) 

Szeverényi Réka  arany 
minősítést 

kaptak 

 

Országos Tanulmányi 
Verseny, Néptánc 

Csatári Bianka 
Kecskeméti Anna 

Kovács Bence 
Köles István Ákos 
Meszesán László 
Német Kitti Aliz 

Svecz Anita 
Szujó Petra 

Rotics Gábor 
Szántó Márk 

7. b   

TIT megyei történelem 
verseny 

Szűcs Eszter 5. b 3. helyezett Krett Attila 

TIT megyei történelem 
verseny 

Gyetvai Rebeka 8. b 1. helyezett Krett Attila 

TIT megyei történelem 
verseny 

Maár Kitti 8. a  3. helyezett Krett Attila 

Bendegúz Gyermek- és 
Ifjúsági Akadémia 

Varga János 1. b 5. helyezett Dombiné Pécs 
Anikó 

OTP-MOL, Bozsik-
Program 

Bartha Boglárka 4. c kiemelkedő 
teljesítményt 

nyújtott 

 

Simonyi Zsigmond 
Kárpát- medencei 

Lajkó Tímea 5. d 1. helyezett Kraszkó Marianna 



helyesírási verseny 
megyei döntője 

Diákolimpia Országos 
Döntő 

Mistina Fanni 
Pásztor Virág 

Kiss Anna 
Kukely Klára 
Kukely Anna 
Farkas Virág 

5.a 
5.a 
4.a 
3.a 
3.a 
3.a 

1. helyezett Erdős Péter, Forczek 
Győző 

Diákolimpia Országos 
Döntő 

Novák Natália 8.a 3. helyezett Forczek Győző 

Diákolimpia Országos 
Döntő 

Bela Rita 
Benkő Dóra 

Botás Boglárka 
Novák Natália 

8.a 
7.a 
8.a 
8.a 

4. helyezett Forczek Győző 
Michnay Ágnes 
Forczek Győző 
Forczek Győző 

Városi és városkörnyéki 
Komplex 

Természettudományi 
Csapatverseny 

Dombi Dániel 
Kmetykó Kevin 
Németh Tibor 

8. a 
8. a 
8. a 

1. helyezett Krnács Istvánné 
Seres Jánosné 
Kovács László 

Városi és városkörnyéki 
Komplex 

Természettudományi 
Csapatverseny 

Szilágyi Szilvia 
Bánszki Attila 

Janyik Henrietta 

8. a 
8. a 
7. a 

3. helyezett Krnács Istvánné 
Seres Jánosné 
Kovács László 

Megyei TIT matematika 
verseny 

Lajkó Tímea 5. d 1. helyezett Seres Jánosné 

Országos Diákolimpia 
/cselgáncs/ 

Fábián Martin  5.c 2. helyezett  

Megyei Számítástechnika 
Verseny Információkereső 

kategória 

Ragács Attila 8. d 3. helyezett Muresán Péter 

Hevesy György megyei 
kémiaverseny 

Dombi Dániel 8.a 7. helyezett Seres Jánosné 

Diákolimpia Országos 
Döntő 

Kukely Anna 3.a 3. helyezett Erdős Péter 

Diákolimpia Országos 
Döntő 

Pásztor Virág 5. a 7. helyezett Forczek Győzőné 

Diákolimpia Országos 
Döntő 

Vólent Laura 6.a 7. helyezett Erdős Péter 

 



 
Támogatott pedagógus továbbképzések a 2012/2013. tanévben 
 
 
Ssz.: Továbbképzésen 

résztvevő pedagógus: 
Képzés megnevezése: Képzés ideje: 

1. Szabó Julianna 
Felkészítés az általános iskolai 
erkölcstan tanítására 60 óra 

2. 
Kónyáné Nyíregyházi 
Pálma 

Felkészítés az általános iskolai 
erkölcstan tanítására 60 óra 

3. Seres Jánosné 
Öveges program- Felkészítés a laboráns 
tevékenységre 

30 óra 

4. Seres Jánosné 

Öveges program- A 
természettudományos laboratórium 
működése 

30 óra 

5. Krnács Istvánné 

Öveges program- A 
természettudományos laboratórium 
működése 

30 óra 

6. Balázs László 
Öveges program- Interaktív tábla 
használata 

30 óra 

7. Sári József 
Öveges program- Interaktív tábla 
használata 

30 óra 

8. Kovács László 
Öveges program- Interaktív tábla 
használata 

30 óra 

 
 



 
Szakszolgálatban részesülők - 2012/2013. tanév 
 

Osztály: SNI BTM 
1.a - 1 
1.b - - 
1.c 3 2 
2.a - - 
2.b - 3 
2.c 3 - 
3.a 3 2 
3.b 1 4 
3.c 4 5 
4.a 2 4 
4.b 7 2 
4.c 3 2 
5.a - 2 
5.b - 1 
5.c 1 1 
5.d 4 2 
6.a - - 
6.b 5 1 
6.c 6 10 
7.a 1 - 
7.b 1 - 
7.c 2 2 
8.a 4 - 
8.b 3 - 
8.c 4 - 
8.d 4 1 

összesen: 61 45 
 



 

 

Felkészítés pályaválasztásra, továbbtanulásra 
 
Már 5. osztálytól kihasználunk minden lehetőséget a felkészítésre. 
Minden tavasszal kisosztályozó értekezletet tartunk a 8. osztályokban tanító tanárok 
részvételével, helyzetelemzési céllal,a továbbtanulás előkészítéseként. 
Pályaválasztási szülői értekezletet tartunk minden évben a 7-8. osztályos szülők és tanulók 
részére. 
Osztályfőnökök vezetésével most is meglátogatták a gyerekek a „Száz út vár rád” c. 
Munkaügyi Központ által szervezett rendezvényt. 
2 középiskolába minden tanulót elengedünk, ha tanítási napon van az általuk rendezett nyílt 
nap. 
Intézményünkben minden pedagógusnak minden hónapban 1 fogadóórája van, - együttes 
fogadóórákon kívül -, így ezeken a találkozásokon is tájékoztatjuk a szülőket többek között a 
továbbtanulással kapcsolatos tudnivalókra, segítünk reálisan megítélni gyermekeink 
képességeit. 
Bemutató előadásokra adunk lehetőséget, különböző középiskolák szervezésében. 
Egyéni pályaválasztási tanácsadásra irányítunk egyes gyerekeket. 
Igénybe vesszük az Esély Pedagógiai Központ által kínált pályaválasztási tanácsadást. 



 
Programok, események 

A „Vasárnapi Iskola Alapítvány” segítségével, rendszeresen tanítunk Nagyszalontán a „Szent 
Ferenc Alapítvány” Gyermekotthonában. Fellépési lehetőségekre készítjük fel az ott lakó 
gyerekeket. Most is megrendeztük nyári táborunkat, melyen 14 pedagógus és 5 néptáncot 
oktató tanítványunk vett részt. Zenetanítás, kézműveskedés, éneklés, sport, vetélkedők, 
irodalomtanítás, főzés, személyiségfejlesztő játékok tarkították a táborban résztvevő 90 
gyerek életét. 
 

- DÖK programok; 
- Osztálykirándulások; 
- Táborok: hegymászók – (évi 2-3 túra) 

      kajakozók (évi 1 alkalom) 
     Balatonszárszó  (évi 2 alkalom) 
     Síelők (évi 1 tábor) 
- Erdei iskolák: Gyula Városerdő 

Szarvas 
- Egészséges életmód hete; 
- Természettudományi napok; 
- Magyar nyelv hete 
- Iskolai ünnepségek: október 6. 

október 23. Nagy Imre téren 
karácsony 
február 22. A kommunista diktatúrák áldozatainak emléknapja 
március 15. 
április 15. A holokauszt áldozatainak emléknapja 
május (utolsó vasárnapja) „Magyar Hősök Emléknapja” 
június 4. „ Nemzeti Összetartozás Napja” 
június 15. Nagy Imre halálának, újratemetésének évfordulója 

- tanévnyitó, tanévzáró, ballagás; 
- néptánc tanévzáró; 
- művészeti hét; 
- múzeumlátogatások; 
- bábszínház-látogatások; 
- színházbérletek; 
- komolyzenei bérletek; 
- szülőkkel közös rendezvények: -    karácsony 

- farsang 
- disco 
- majális 

- szelektív hulladékgyűjtés; 
- napközi, tanulószoba; 
- szakkörök; 
- sport; 
- néptánc; 
- suli rádió; 
- suli újság (becsületkassza); 



- játszóházak; 
- vetélkedők; 
- városi rendezvények; 
- órák a Megyei Könyvtárban; 
- téli madárvédelem; 
- két csapattal részt vettünk a BAJTÁRSI  HADITORNÁN; 
- MATASZ ifjúsági tagozatának a tagja 4 tanulónk; 
- Minden évben történelem óra Vésztő Mágoron az 5. évfolyamnak; 
- Minden évben történelem óra Gyulán a Várban a 6. évfolyamnak 
- Minden évben történelem óra Hódmezővásárhelyen a 8. évfolyamnak; 
- Minden évben történelem óra Hódmezővásárhelyen (Emlékpont) a 7-8. évfolyamnak; 
- Minden évben magyar óra Nagyváradon a 7-8. évfolyamnak; 
- 3 napos kirándulás 44 diák és 5 pedagógus részvételével a Felvidéken a Határtalanul 

pályázat keretében; 
- Nagy hangsúlyt helyezünk a közösségépítő érzelmi hazafias nevelésre közvetlenül is 

és közvetetten is. 
- Negyedik alkalommal szereztük meg a „hagyományőrző Néptánc-cseretábort”. 

Célunk, tanulóink barátkozása a széki néptáncos gyerekekkel, közben természetesen a 
népi kultúra, hagyományok elsajátítása, ápolása. 

- Havonta iskolagyűlés 
Célom a közösségi érzés, a hovatartozás tudat erősítése. 
Közösen vállalt feladatokat könnyebb közösen elvégezni, teljesíteni; 

- Iskolai egyen-nyakkendő viselete ünnepeinken. 
- Póló viselete sportrendezvényeken, majálison, iskolai rendezvényeken, 

kirándulásokon. 
 



 

 Erősségeink 
 

- Testnevelés: fiú, lány kézilabda, atlétika, úszás, labdarúgás; 
- Néptánc; 
- Angol és német nyelvvizsgák; 
- Angol testvériskolák; 
- Számítástechnika, ECDL modulvizsgák; 
- Szorobán; 
- Művészeti munkaközösség munkája; 

 

Fejlesztendő területek 
 

1. A házirend folyamatos betartása; 
2. Napközi, tanulószobai munka színvonalának emelése; 
3. A 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről – végrehajtása. 

  
 
Békéscsaba, 2013. június 27. 

 
 
 
 
 
 
Szeleczki Erzsébet 
 intézményvezető 

 
 



JEGYZŐKÖNYV 
 

Készült: 2013. június 25. 
Békéscsabai Kazinczy Ferenc Általános Iskola 

 
2012/2013. tanév év végi tanévzáró értekezlet 

 
Jelen vannak a tantestület tagjai. 
 
Jegyzőkönyvvezető:  Kónyáné Nyíregyházi Pálma 
Hitelesítők:  Kovács László 
   Lovas Tamás 
 
Az értekezletet az igazgatónő megnyitja, köszönti a jelenlevő kollégákat és ismerteti a 
napirendi pontokat. 
 
Napirendi pontok 
 

1. Szeleczki Erzsébet igazgatónő értékeli a 2012/2013-as tanévet 
 
2. Munkaközösség-vezetők és felelősök beszámolója, statisztika 

 
Statisztika: 

Alsós:     Bagóné Harascsák Ildikó 
Felsős:    Laczkó Irén 

 
Munkaközösségek, felelősök: 
• Alsósok matematika:  Tóth Ibolya 

• Alsós magyar:   Gálné Almási Ildikó 

• Felsős magyar-történelem:  Engwauné Erdős Mária,  

• Felsős matematika:   Kovács László 

• Osztályfőnöki:  Krett Attila 

• Természettudomány:  Seres Jánosné, 

• Művészeti ismeretek:  Vassné Radovics Ildikó helyett Molnár Erika 

• Idegennyelv:   Mészáros Ilona 

• Testnevelés:    Forczek Győzőné 

• „Lámpás a Gyermekekért” Alapítvány: Kovács László 

• 10X10 Alapítvány  Rungné Benedeczki Erzsébet 

• Szabadidő szervező:  Galambosné Ivacska Halnalka 

• Ifjúságvédelmi felelős: Vasasné Kiss Ildikó 

Kónyáné Nyíregyházi Pálma 

• Diákönkormányzat:  Dr. Pappné Piti Ilona 

 



3. Hozzászólások, egyebek 

 

4. Beszámoló elfogadása 

 
5. A tanulmányi versenyeken eredményesen szereplő diákokat felkészítő pedagógusok 

elismerése. 

6. A jövő tanév tervei 

7. a tanévről készült film közös megtekintése 

Szeleczki Erzsébet igazgatónő zárja a tanévzáró értekezletet. 

 

Békéscsaba, 2013. június 27. 

 

 

       ____________________________ 

       Kónyáné Nyíregyházi Pálma 

        jegyzőkönyvvezető 

 

       ____________________________ 

        Kovács László 

             hitelesítő 

 

       ____________________________ 

        Lovas Tamás 

            hitelesítő 

 
 
       _____________________________ 
        Szeleczki Erzsébet 
         intézményvezető 
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Békéscsaba i Kazinczy Ferenc Altalános Iskola

2012l2013_as tanév végi

munkaközösség-v ezetők és felelősök beszámolói

alsó és fels ő tagozat



Beszá moló
Alsós matematika munkaközösség

2012l2oI3. tanév

Munkakozösségünk jól felkészült, önállóan dolgozó, kreatív pedagógusokból áll, akik

mindent megtesznek azért, hogy a tanulók a tőlük várható legjobb eredményeket érjék el.

A gyerekek biztos és maradandó tudása érdekében a kollégák igen sok eszközt és sokféle

tanítási módszert alkalmaznak, az egyéni képességeket figyelembe véve differenciálnak.
Munkánk során kiemelt figyelmet fordítunk az egyéni bánásmódra. lgen nagy feladatot jelent az

SNl-s, a tantárgyi, íll. tantárgyrészek alóli felmentésben részesülő, és magatartásproblémával kÜzdő

tanulók nevelése oktatása, különösen azokban az osztályokban, ahol ilyen tanulók halmozottan

fordulnak elő. Nagy sikernek könyveljük el, hogy az idén 4 első osztályunk indulhat, s örómmel

tapasztaltuk, hogy a jelenleg beiratkozott gyerekek között kevés, ilyen problémával kÜzdő tanulÓ van.

A tehetséggondozás és felzárkóztatás folyamatosan jelen van a tanÓrákon. A tehetséges tanulókat

rendszeresen ösztönzik a kollégák a tanulmányi versenyeken való részvételre. Már a tanév elején

sokan jelentkeznek levelezős tanulmányi versenyekre. Legnépszerűbb matematikából a TEKl-ToTÓ,

melyekben nagyon szép eredményeket érnek el diákjaink'

A februárban megrendezésre kerÜlő Zrínyi llona matematika Versenyre az idén 33 tanuló nevezett

isko|ánkból, és most is voltak kozöttük olyan, szép sikereket elért tanulóink, akik bekerÜltek a legjobb

15-be, a díjazottak közé.

Az iskolai házi versenyeken is nagyon szívesen, és igen nagy létszámban mérik össze tudásukat

diákjaink. Az áprilisban lezajlott természettudományos hét keretében kerÜlt sor az iskolai

matematika Versenyre 3. és 4. osztályosok részvételével, melyre 36 tanuló jelentkezett. A feladatokat

a két évfolyam tanítói állították össze, ellenőrizték és értékelték.

Ezen a héten bonyolították le a természetismereti vetélkedőt is, szintén 3. és 4. osztályosok között,

Vegyes csoportokban, 24 tanuló részvételével. Nagyon jó hangulatban zajlott a játékos, változatos

feladatokat tartalmazó megmérettetés Tóthné Nyerges Éva vezetésével. Segítségére voltak a

feladatok összeállításában, és a levezetésben Rungné Benedeczki Erzsébet, Szabó Julianna és Lovas

Tamás.

Tóthné Nyerges Éva az idén is jól felkészÜlt csapattal vett részt a Területi és az országos Szorobán

Versenyen, ahonnan most is dobogós helyezésekkeltértek haza.

Ezek a versenyek, versenyeredmények mind azt mutatják tanulóinknak, hogy érdemes tanulni, hiszen

kitartó munkával elérhetik a céljaikat, s a sikerek újabb, még nagyobb célok elérésére ösztönzi őket.

NekÜnk, pedagógusoknak pedig azt mutatják, hogy érdemes foglalkozni velük, lelkesíteni őket, hinni

és bízni bennÜk'

Hogy új ötletekkel, módszerekkelgazdagodjunk, bemutató órákon veszÜnk részt. A munkaközösség

tagjai októberben láthattak bemutató órát az I. c osztályban, egy előkészítő, alapozó időszakról,

melyet Tóth lbolya tartott. Tóthné Nyerges Éva tavasszal a thaiföldi vendégeknek mutatta meg, hogy

hogyan dolgoznak a 3. b osztá|yban matematika órán.

Csak röviden említem meg a továbbí sikeres rendezvényeinket, programjainkat, melyekre a kollégák

és a diákok is sokat készÜltek:

Még ősszel megrendezésre kerÜlt az ,,őszköszontő játszóház" a 3' osztályos tanulók és tanítók

részvételével, kézműves foglalkozások megtartásával, valamint sikeresen lezajlottak az ,,egészséges

életmód" hetének rendezvényei is.

A karácsonyi ,,Adventi játszóházban" is minden alsós nevelő aktívan részt Vett' Színvonalas

produkciókat láthattunk a karácsonyi műsorban, a ,,c" osztályosok, a 4.a és a 4.b, valamint az énekkar

kÖzreműkÖdésével' A rossz idő ellenére is sikeres volt a majális megrendezése is.

Minden alsós osztály látogatta a Jókai Színház előadásait' A tanév végi osztálykirándulások is jól

sikerÜltek. A 3.b osztály tanulóijúniusban részt vettek a Munkácsy Mihály Emlékházban , a megyék

múzeumaiáltal megrendezett programokon, az7. c-sek pedig a JókaiSzínház programsorozatán.



Év végi beszámoló az alsós magyar munkaközösség 2012/2013. tanévben végzett munkájáról 

 

I. Kiemelt feladatainkról 

II. Munkatervünk megvalósítása 

III. Eredményeink 

 

I. 

1. Az egységes iskola létrehozása 

2. Közösségformálás 

3. A házirend következetes betartása, betartatása  

4. Az alkalmazni képes tudás fejlesztése  

 

II. 

A tanév elei teendők, előkészületek, tantermek rendezése, tanmenetek előkészítése után 

hozzáláttunk a nevelő-oktató munkához. Most láthattuk, hogy jó volt a digitális osztálynapló előző évi 

„próba” használata. Tapasztalataink szerint, mi pedagógusok könnyen hozzászoktunk, de a szülőknek 

talán „egyszerűbb” volt a papír alapú dokumentumok nyomon követése. Az első munkaközösségi 

foglalkozáson megterveztük az éves feladatainkat, amit maradéktalanul meg is valósítottunk:  

 

- Figyelemmel kísértük a meghirdetett versenyeket és közös megbeszélés után felkészültünk rájuk. 

Így megvalósítottuk a tehetséggondozásra kiterjedő céljainkat.  

- A Bendegúz levelezős versenyekre sok tanuló jelentkezett. 

- A Bolyai Anyanyelvi Versenyt Gyulán rendezték meg, a 3.B osztályból három csoport vett részt rajta. 

- A Városi Tréfás Mesemondó Versenyt a 3-4. osztályosoknak rendezik meg. 

- Örömmel vettek részt harmadikosaink a rendhagyó Őszköszöntő játszóházban. 

- Kellemes élmény a gyerekek és szüleik számára is az „Adventi játszóház” ami igazi érzelmi 

ráhangolódás a Szeretet Ünnepére.  

- A Karácsonyi Ünnepség meghittsége örömteli kezdete a téli pihenésnek. Köszönjük kollégáinknak, 

hogy megajándékoztak bennünket a műsorokkal. 

- A januári munkaközösségi foglalkozáson értékeltük az első félév munkáját, tapasztalatait. 

Pontosítottuk az előttünk álló feladatokat. 

-A „Nyílt” tanítási napokon a szülők betekintést nyerhettek az iskolai munkába. 

- Az „Ovis” napon láttuk vendégül a leendő elsősöket és szüleiket. A játszóházi foglalkozásokon 

színvonalas tevékenységekkel tölthették el idejüket a gyerekek és a felnőttek egyaránt. 

- A leendő elsős tanítók még nyolc alkalommal tartottak foglalkozásokat, melyek során egyre 

közvetlenebb kapcsolat alakult ki az óvodások és nevelők között. Örülünk, hogy sokan választották 

iskolánkat. 

- Február végén rendeztük meg a Bendegúz Nyelvész verseny iskolai fordulóját.  

- A farsangi mulatság jó hangulatban, ötletes jelmezek között zajlott. 

- A „Magyar nyelv hete” versenyeibe az alsós tanulók egésze bekapcsolódott a következő 

versenyterületeken: - olvasási verseny 

                                     - versíró verseny 



- Kazinczy Ferenc csapatverseny  

- versmondó verseny 

- mesemondó verseny 

- magyar nyelv- és irodalom tantárgyi verseny 

Nagy örömünkre a gyerekek szeretik, kellő komolysággal és nagy igyekezettel vesznek részt a 

versenyeken. Munkaközösségünk minden tagja kivette részét a rendezvények lebonyolításában, amit 

ez úton szeretnék megköszönni. A versenyek jutalmazására az ajándékokat a DÖK és a Lámpás a 

Gyermekekért Alapítvány segítségével tudtuk biztosítani.  

- A városi József Attila Versmondó versenyen és a Városi Mesemondó versenyen kimagasló 

eredményeket értek el tanítványaink. 

- A Bendegúz Nyelvész verseny megyei döntőjére sok gyermek jutott tovább iskolánkból. Az országos 

döntőben az 1.B osztály tanulója 5. helyezést ért el. 

- Mesemondó versenyt a megye több területén is rendeztek: Mezőkovácsházán, Sarkadon melyen a 

3.B osztályból léphettek a dobogó legfelső fokaira. Gratulálunk az eredményekhez!  

- Bemutató órát láttunk a 4.C osztályban Petróné Várszegi Katalin kolléganőnk nagyon tanulságos, 

érdekes, jó hangulatú, eredményes, kooperatív szövegfeldolgozó óráját példaként tarthatjuk magunk 

előtt. 

- A 4.B osztályban Trefilné Pataj Mária tartott bemutató órát magyar nyelv- és irodalomból. 

Betekintést nyerhettünk az osztály egész éves munkájába. Láthattuk, hogy a tanulók és a pedagógus 

nagyon eredményesen tud együtt dolgozni. Köszönjük szépen kollégáink munkáját.  

- A Majális lebonyolításában résztvevő alsós kollégák nagymértékben hozzájárultak a jó hangulathoz, 

a hasznos időtöltéshez, munkájukat nagyon köszönöm!  

III.Eredményeink 

 

Úgy vélem munkaközösségünk tagjai ismét nagyon eredmény, szép évet zárhatnak le 2013. június 25-

én. Munkájukat köszönöm, a nyárra pedig jó pihenést, kellemes feltöltődést kívánok. 

 

Az iskolavezetésünk pedig hű maradt önmagához. Bármilyen változás történjék is, lelkesedésük 

töretlen. Segítségükkel tantestületünk átlendül minden nehézségen, megmarad a bensőséges 

munkaköri légkör, ami biztosítja számunkra a jó munkavégzés feltételeit. A nyári szünetre jó pihenést 

és jó egészséget kívánunk!  

 

 

2013. június 25.                                                                                  Gálné Almási Ildikó 

 

 



                   BESZÁMOLÓ    2O12/2013  
 
 
        Magyar – történelem - könyvtár munkaközösség 
 
A munkaközösség   által elvégzett tevékenységek a tanév folyamán az alábbiak szerint 
alakultak: 
 
Augusztus végén a tanév eleji munkaközösségi foglalkozáson a feladatokat , a 
tevékenységeket vettük számba. 
 
Szeptemberben a belépő 5.osztályosokat mértük fel osztályszinten , tájékozódás céljából 
helyesírásból , hangos és értő olvasásból. 
 
Beindultak a felvételi előkészítők  8.évfolyamon  (8.a,b Engwauné  EM , c,d Ambrusné  SZE  
irányításával) , valamint a könyvtári kölcsönzések rendjét   kialakította Kraszkó Mariann. 
Szeptembertől használja a Szirén Integrált Könyvtári Rendszert, és itt jegyzem meg , hogy 
könyvtárszakon felvételizett,ahol az elbeszélgetésen maximális pontszámot ért el.  
( Információink szerint 500  fölötti tanulói létszám mellett egy könyvtári asszisztens 
alkalmazását írja elő egy bizonyos törvény.) 
 
Szeptemberben tanulmányi kirándulást szerveztünk Vésztő-Mágorra az 5. osztályok részére. 
 
 
Októberben a 6.osztályosok Gyulára tettek történelmi-irodalmi kirándulást , Aradon jártunk a 
7. évfolyam osztályaival, valamint  a nyolcadikosok Nagyvárad irodalmi emlékeivel 
ismerkedtek. 
Az október 6-i és október 23-i műsorok szerkesztésébe besegített Galambosné Hajnikának 
Ambrus Erzsike. 
Szintén októberben szerveztek történelmes kollégáink Matasz-versenyt , majd májusban a 
Matasz által szervezett történelem-versenyen szerepeltek tanulóink sikerrel. 
 
Decemberben a könyvtári állomány gyarapítását végeztük a szokott módon , bár szerényebb 
mértékben. 
Az 5.b osztály bábjátékkal kedveskedett az elsősöknek az ünnepek előtt Lenke irányításával. 
 
 
Lezajlottak a felvételik is, többnyire sikerrel. Továbbra is igényt tartunk a 8.osztályokban a 
felvételi előkészítőre. 
  
Januárban és májusban tartottunk bemutatóórákat az 5.a és 8.d osztályokban. (Engwauné , 
Szabóné) 
 
 
 
A következő tanév tankönyvrendelése kapcsán megállapodtunk az anyanyelv és irodalom 
tankönyvek fokozatos összehangolásáról a felső tagozatra . Ebben is – mint eddig mindenben 
– sikerült teljes egyetértésre jutnunk , mindenki megelégedésére. 
A tanulók tankönyvekkel való ellátásáról Kraszkó Mariann gondoskodik. 
 



 
Ebben a hónapban zajlottak a nyílt tanítási napok , ahol magyarból és történelemből minden 
osztályban módjuk volt a szülőknek órákat nézni, mindhárom napon „fogadókészek” voltak a 
munkaközösség tagjai.  
 
Februárban megyei mesemondó versenyen vettek részt tanítványaink Mezőkovácsházán ,ahol 
Erzsike és Lenke tanítványai szerepeltek sikerrel. 
  
 A Simonyi Zsigmond helyesírási verseny iskolai fordulóját február 27-én tartottuk ,  amit 

megyei forduló követett , és nagy örömünkre az országos döntőbe is bejutott Mariann 

tanítványa.  

Áprilisban a József Attila mesemondó verseny városi fordulóján értek el sikereket tanulóink, 

és a Csabai Kulturális Játékok keretében mesemondásban is jeleskedtek 5.b-s és 7.b-s 

tanítványaink. 

„Szülőföldem szép határa „ című , Szabó Pál emlékére rendezett irodalmi versenyen is 

szerepeltünk Biharugrán a 6.b-sekkel sikeresen. 

Májusbanban Hódmezővásárhelyen tettek  történelmi kirándulást a 8.osztályok . 

Az OKÉV-mérésre is május végén került sor , reméljük eredményes lesz felkészítő munkánk 

mind a 6. ,mind pedig a 8.évfolyamon. 

A Majálison és a DÖK-napon  keresztrejtvényekkel és interaktív játékokkal vártuk az 

érdeklődőket a könyvtárba , és örömünkre sokan bekukkantottak hozzánk egy kis agytornára. 

 

 

(Végül jegyezném meg , hogy ebben a tanévben is a középiskolai oktatásba is 

bekapcsolódtunk ,ami kitekintést nyújtott a 9-12.évfolyam tananyagára. Sok egyéb között 

bizonyosan segít ez a kimenő tanulóink mind tudatosabb felkészítésében is. 

Munkaközösségünkből négyen dolgoztunk ezen a területen , s bízunk a folytatásban. Jelenleg 

a szóbeli érettségi zajlik éppen,reméljük,sikerrel.   

 

Mind a kollegáimnak , mind az iskolavezetésnek köszönöm a munkáját , és pihentető nyári 

szünetet kívánok ! 

 

 

 

Békéscsaba, 2o13. jún.22.                              Engwauné Erdős Mária 

 



Matematika munkaközösségi beszámoló 

/2012-2013/ 

A tanév során beütemezett, a munkatervben leírt feladatainkat teljesítettük. 

Októberben indítottuk végzőseink számára a felvételi előkészítő foglalkozásokat matematikából, 

melyek megtartásával az eredményes felvételi vizsgát kívántuk elősegíteni, ezeken az órákon 

diákjaink rendszeresen és aktívan részt vettek. Tehetséges tanulóink számára versenyzési lehetőséget 

biztosítottunk, képviseltük iskolánkat a Bolya-, Zrínyi-,Kalmár-, Orchidea- és TIT-versenyeken. 

Eredményesen szerepeltek tanítványaink az Andrássy Gimnázium által szervezett emlékversenyen. A 

tanév folyamán korrepetálásokkal folyamatosan segítettük azokat a diákjainkat, akiknek szükségük 

volt arra, hogy az egyes anyagrészeket minél teljesebb mértékben elsajátítsák. Figyelmet fordítottunk 

a sajátos nevelési igényű és hátrányos helyzetű tanulóinkra is. Mérési tréningekkel készültünk a 

májusi kompetenciamérésre, ahol reményeink szerint jól helyt álltunk.Az ötödik évfolyamon 

bemeneti szűrést végeztünk,hetedikes diákjaink egységes,gyakorlati jellegű felmérést írtak májusban. 

A munkaközösségünk tagjai bemutatóórákat tartottak (matematika, fizika, technika tantárgyakból) és 

a nyílt napokon lehetőséget biztosítottunk a szülők számára, hogy betekintést nyerjenek mindennapi 

munkánkba. 

A tanév szakmai feladatai közé tartozott az iskolai dokumentumok átformálása, a tantervek 

kidolgozása. Ebben az évben is részt vettünk a matematikát tanítók számára szervezett kétnapos 

konferencián és egy tantárgygondozó továbbképzésen. 

Seres Jánosné kolleganő júniusban, júliusban az Öveges program keretében természettudományos 

tantárgyak szemléletes oktatásával kapcsolatos továbbképzésen fog részt venni. 

A hagyományos, fizika tantárgyat népszerűsítő tanulmányi kirándulásaink sikerrel zárultak, 

Budapesten és Pakson jártunk az idén. Ellátogattunk a helyi fizika csoport által szervezett” Játszunk 

fizikát!” kiállításra szinte valamennyi osztállyal, szervezett formában. Propagáltuk az októberi 

Kolbászfesztiválon bemutatkozó Csodák Palotája kiállítást és a Körösök Völgye Látogatóközpont által 

létrehozott interaktív kiállítását is. Részt vettünk a Mozaik Kiadó által szervezett országos 

fizikaversenyen és a kistérségi komplex természettudományos versenyen, itt kimagasló 

eredményeket értünk el. 

Informatika tantárgyból a tanévben egy megyei és két országos versenyen szerepeltek diákjaink s 

mindhárom versenyen sikerült első helyen végezniük tanulóinknak. Mindkét országos verseny több 

fordulós, komoly szakmai munkát igénylő volt és valamennyi benevezett tanuló továbbjutott 

iskolánkból. (Megyei Számítástechnika Verseny, Fülemüle Országos Informatika Verseny, Kozma 

László Informatika Alkalmazói Verseny) A heti rendszeres tehetséggondozásra kapott időkeret 

láthatóan eredményre vezetett. 7. és 8. osztályos tanulóink közül 25 fő vett részt ECDL vizsgára való 

felkészülésben s összesen 50 sikeres ECDL vizsgát tettek a következő modulokból: operációs 

rendszerek, szövegszerkesztés, prezentációkészítés. 

7. és 8. évfolyamon beépítésre került a tanórai munkába a Közúti Közlekedésbiztonsági 

Akcióprogramban való részvétel és a 8. osztályosok pályaválasztását segítő orientációs érdeklődés 

vizsgálat is. Informatikából is megtörtént a kerettantervek áttekintése és az 5. évfolyam 

csoportbontásonként változó óraszámú helyi tantervének elkészítése is. Dr Endrészné Monori 



Gyöngyi kolléganő megtisztelő felkérésnek tett eleget amikor is részt vett a Fülemüle Országos 

Informatika Versenyen a beérkezett pályamunkák zsűrizésében , itt határon túli és magyar 

középiskolások küldhettek be alkotásokat. 

Nevében is köszönöm, hogy a kerettanterv bővíthető óraszámainál figyelembe vették az informatika 

előremutató, megújuló s az élet minden területén jól hasznosítható szerepét, a Digitális Évkönyvben 

való megjelenési lehetőséget, mellyel az érdeklődők bepillantást nyerhettek az órákon készített 

alkotásokba, Szeverényiné Sebők Judit fényképeit, melyekkel a gyerekek dolgozni tudtak és Wittman 

Ferenc precíz munkáját mellyel a tanév során segített a felmerülő problémák megoldásában.A heti 

két alkalommal tartott informatika szakkörön lehetőség nyílt a tehetséggondozásra és ezeken a 

foglalkozásokon történt a sulirádiósok és a discosok képzése is. Seres János kolléga révén 

képviseltettük magunkat a megyei technikatanárok számára szervezett különböző programokon, 

konferenciákon és az Országos Technika és Életvitel Verseny zsűrijében is, s mint a Technika Tanárok 

Országos Egyesületének tagja minden ülésen részt vett kollégánk, köszönhetően az iskolavezetésnek 

és a kisegítő kollégáknak. 

Idén is megszerveztük a Természettudományi Napokat, ezeken a napokon kerültek lebonyolításra a 

szaktárgyi versenyek, előadások, tanulmányi kirándulások, látványos kísérleteket lehetett végezni, 

hüllőkkel ismerkedni, infografikát készíteni az internet veszélyeiről, ékszert fűzni, csipkefigurát 

készíteni, úgy gondoljuk, hogy aki akart, talált magának a programok között olyat, amin szívesen részt 

vett. Itt szeretném megköszönni az SZMK és DÖK hathatós anyagi segítségét, mellyel még 

színvonalasabbá tudtuk tenni programjainkat és több gyereket tudtunk jutalmazni. Lehetőség szerint 

történtek óralátogatások, melyekkel egymás munkáját kívántuk megismerni. Az iskola egyéb 

programjainak szervezésében, sikeres lebonyolításában is aktív szerepet vállaltunk: órarendkészítés, 

őszköszöntő, Adventi Játszóház, disco, Mazsola-hét, ovis-nap, ovis délutánok, farsang, sulirádió, 

Egészséges Életmód Hete, ajándékkészítés a felvidéki kiránduláshoz, majális, osztálykirándulások, 

DÖK- nap. 

 

        Kovács László 



Osztályfőnöki beszámoló 2013. év vége 
 

Ez az első tanévünk, amikor az integrációnak köszönhetően a két volt 
iskola dolgozói immáron ugyanabban az épületben kezdte munkáját. Kiemelt 
feladatunknak tartottuk, hogy a tavaly már elkezdett közös munkát még 
hatékonyabbá tegyük. Megismerjük egymás jól bevált szokásait és beépítsük a 
közös rendszerünkbe. Ezért az első munkaközösségi foglalkozásunkon olyan 
fontos kérdések kerültek napirendre, mint az ügyelet, az udvarra való lemenetel, 
az iskola tisztasága, a kulturált étkezés, sorakozó. Meghozott döntéseinket év 
közben a tapasztalatok függvényében folyamatosan tökéletesítettük. Az új 
kidolgozott koncepció alapján közreműködtünk a pedagógiai program 
megújításában.  

Az év további részében is a munkatervnek megfelelően alakultak a 
programok. 
Programjaink ebben a tanévben a következők voltak: 
Szeptember  - szülői értekezletek 
November  - Pályaválasztási szülői értekezlet a 8. évfolyam részére. 
Eredményesnek ítéltük, mert sok hasznos információ birtokába jutottak a szülők.  

- Kisosztályozó értekezletet tartottunk, ahol a jelenlegi és a volt 
osztályfőnökök segítségével az ötödik évfolyamon tanító kollégák 
megbeszélték a tagozatváltás tapasztalatait.  

 
December-január   - A nyolcadikos osztályfőnökök legfontosabb feladata a 
továbbtanulással kapcsolatos feladatok precíz, körültekintő ellátása volt. 
A január minden osztályfőnök számára a félévi értékelések előkészítésével, az 
osztályozó értekezletre való felkészüléssel telt.  
Február hónapban megtörtént a nyolcadik évfolyamosok jelentkezési lapjainak 
leadása, valamint lezajlottak a szülői értekezletek. 
Tavasszal két alkalommal is tartottunk kisosztályozó értekezletet, amelyek 
ismét hasznosnak és eredményesnek bizonyultak.  
Folytatódott az idén is az 5. osztályokban a „szuperbringa” baleset megelőző 
program, a 7-8.osztályokban a DADA program, amelyet a rendőrség 
munkatársai tartottak. Köszönjük a munkájukat. 

A munkatervben megjelölt programok -így a szülői értekezletek, iskola 
gyűlések, iskolai farsang, suli disco, osztálykirándulások- az osztályfőnökök 
gondos előkészítő és lebonyolító munkájának köszönhetően- zökkenőmentesen 
és sikeresen zajlottak. 

Köszönöm az osztályfőnökök egész éves munkáját és a vezetőség 
támogatását! 
 
Békéscsaba,2013. június 18.                                                   Krett Attila 
                                                                    Osztályfőnöki munkaközösség vezető 



Kazinczy Ferenc Általános Iskola 
Békéscsaba Irányi u. 14 
Természettudományos munkaközösség  
2012/2013. év végi beszámoló 
 
Munkaközösségünk a munkatervben előirányzott feladatokat időarányosan teljesítette. 
Munkánk összehangolását tükrözi munkatervünk, melyben a következő feladatokat jelöltük 
ki távlati célként: 
 

 a személyiségfejlesztés 
 az egészséges és kulturált életmódra nevelés, a környezeti nevelés 
 értékközpontú pedagógia (értékközvetítés, átadás, megőrzés) 
 a differenciált tanulásszervezés megvalósítása 
 a hatékony, önálló tanulásra nevelés  
 kompetenciaalapú oktatás 
 kooperatív technikák alkalmazása, 
 tehetséggondozás 

� Az erkölcsi és esztétikai, az olvasási-szövegértési készségek, a beszédkészség, 
az írás készség fejlesztése. 

Nagy hangsúlyt fektetünk az intézményünk Egészség-, valamint Környezeti Nevelési 
programjában megfogalmazott értékek közvetítésére. 
 
 
Az évindítás még kapcsolódott az összeolvadással együtt járó teendőkkel - a 
szertárrendezéssel, szemléltetőeszközök készítésével, rendszerezésével, felújításával; a 
tanmenetek egységesítésével.  
 
Az iskolai dokumentumok átdolgozásába, a tantervek kidolgozásába szintén valamennyi 
kollégám bekapcsolódott. 
 
A tanterem és a szertári állomány gondozása, a tanórákra való szorosan vett előkészület és azt 
követő rend visszaállítása (pl.: kísérletek előkészítése, mosogatás, vegyszerállomány 
gondozása, szemléltetőeszközök előkészítése, gondozása, leltározás, preparátor gyűjtemény 
gondozása, készítése stb.) folyamatosan adott feladatokat a tanévben.  
 
Csaknem minden kollégám használja rendszeresen az interaktív táblát a tanórákon. Az 
interaktív táblák újszerű munkára sarkalltak, hiszen a tananyaghoz kapcsolódó videókat, 
képeket meg kellett keresni, ki kellett válogatni, az interaktív feladatsorokat össze kellett 
állítani, hiszen nem minden kiadó állított össze ingyenes csomagot a tankönyvéhez, vagy nem 
vettünk osztálynyi tankönyvet az ingyenes 1 éves jogosultsághoz. A kész programok drágák. 
 
A Lámpás a Gyermekekért Alapítvány (10000 Ft), a DÖK (15000 Ft), az SZMK (15000Ft) 
anyagi segítségével, Baranka István szülő 60000Ft értékű faanyag felajánlásának és 
munkájának segítségével a földrajz szertárak kopottas makettjei megújultak a földrajzos 
kolléganő jóvoltából. Így az iskola egy jól használható terepasztallal gazdagodott. 
A terepasztal adta tanítási, tanulási lehetőségek kerültek előtérbe Krnács Istvánné bemutató 
óráján, ahol a kooperatív technikákkal, a tanórai differenciálás lehetőségeivel is 
megismerkedhettünk egy ragyogó természetismeret órán. 
A tanév során Seres Jánosné bemutató óráján a differenciált tanulásszervezéssel 
ismerkedhettek a kollégák. 
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A tanév újdonsága volt, hogy a papír alapú naplót teljes egészében felváltotta a digitális 
napló. Kicsit talán „vaknak” éreztük magunkat a félév során, hiszen mi szaktanárok nem 
láttuk teljes egészben tanítványaink teljesítményét, egyéb tanórákhoz való hozzáállását, 
szorgalmát, magatartását. Ez leginkább (a természetismeret tárgy osztályozásakor, ill.) az 
osztályozó értekezleten került napvilágra. 
 
 
A tanév során minden kollégám a megismert osztályközösség eredményes továbbhaladását 
legjobban segítő módszerekkel dolgozott, szem előtt tartva a tantárgyi kötődés kialakítását, 
fejlesztve az anyag önálló feldolgozásának képességét, az elvont gondolkodást, a 
problémamegoldást.  
 
 
Minden kollégám használja a szertárakban és a szaktermekben megtalálható 
szemléltetőeszközöket (a vándorlás sem volt akadály), az internetet, a digitális tananyagokat; 
az oktatástechnológiai eszközöket; támaszkodik az iskolai könyvtárra (kiselőadások, 
gyűjtőmunkák);  
alkalmazza a hangos-és a némaértő olvasást,  
írat házi dolgozatot;  
rendszeresen ellenőrizi a füzeteket, munkafüzeteket;  
megköveteli a kerek egész mondatos szóbeli kifejezést;  
rendszeres óráikon az ellenőrzés, értékelés; 
kreatívan beépíti a mindennapi munkájába a hospitálások során szerzett tapasztalatait. 
 
A tanórákon tett látogatásaim csak megerősítettek abban, hogy szakmailag felkészült, ill. és 
széles módszertani kultúrával rendelkező, a modern technikai eszközállományt is alkalmazó 
kollégák vezetik tanulóinkat a természettudományok birodalmában, akik fő nevelői-oktatói 
feladatuknak tartják a biztos alapozást, az alapvető kompetenciák tudatos, türelmes 
fejlesztését.  
Tanóráikon továbbra is szívesen használják a digitális táblát, a sokféle tanítási módszer közül 
a kooperatív technikákat, a projekt módszereket is elősegítve a képességfejlesztő tanulást.  
Tanóráikat tanulóink nemcsak kiselőadásokkal, tablókkal színesítik, hanem egyre több PP 
(powerpoint) prezentáció is készül.  
Különösen figyelnek a rendre, fegyelemre a tanórán, tanórán kívüli 
 
 
„Hivatalos időkeretet” földrajzból és biológiából kaptak a kollégák a tantárgyfelosztásban 
tehetséggondozásra, de mindenki igyekezett kiemelt figyelmet és időt szánni a tehetségekre. 
Munkánk eredményessége nemcsak a középiskolában történő helytállásban tükröződik, 
hanem a versenyeredményekben is. 
 
 
Az első félév a versenyekre való előkészületekről szólt, egy természettudományos verseny 
zajlott le mindössze. 
A városi és városkörnyéki általános iskoláknak a Békéscsabai Evangélikus Általános Iskola és 
Gimnázium szervezésében lezajló Komplex Természettudományos Csapatverseny. 
1. helyezést ért el a Dombi Dániel (8. a), Kmetykó Kevin (8. a), Németh Tibor (8. a) alkotta 
csapat 
3. helyezést ért el a Janyik Henrietta (7.a), Szilágyi Szilvia (8. a) és a Bánszki Attila (8.a) 
alkotta csapat.  
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A tanulók felkészülését Krnács Istvánné és Seres Jánosné és Kovács László koordinálta, de 
minden érintett szaktanár hozzájárult a sikerhez. 
Szépen szerepeltek tanítványaink a Hevesy György megyei kémiaversenyen  
5. Kovács Bence, 7. Rotics Gábor, 8. Tóth Péter, 9. Okos Glória hetedikes, 7. Dombi Dániel 
nyolcadikos tanuló lett. A tanulókat Seres Jánosné készítette fel.. 
A Szenvedélyünk az egészség c. városi versenyen a Balázs László által felkészített 
nyolcadikos csapat 5., a hetedikes csapat a 16. helyezést értek el. 
 
 
 
Munkaközösségünk szervezésében zajlott az iskolai egészséges életmód hete. 
Az egész iskolát megmozgató egy hetes rendezvénysorozat színes palettáján irodalmi és 
rajzpályázat, kiállítások, előadások, ételbemutatók és kóstolók, vetélkedők, kirándulások 
szerepeltek.  
A rendezvénysorozat sikeréhez a tantestület tagjain kívül hozzájárult iskolánk védőnője, s egy 
nyugdíjas kolléga Fejes Mihály is, aki az iskolai kirándulások szervezésében még mindig 
viszi a stafétabotot, hiszen több kirándulást szervezett a tanév során. 
A szülőkben is lelkes támogatókra, a szponzorokban segítőkre találtunk! 
Kollégáim maximális segítséget adtak, így egy jól szervezett, érdekes színvonalas hetet 
tudtunk nyújtani a tanulók számára. 
 
A másik mozgalmas hét a Természettudományok hete. Krnács Istvánné külsős előadót hívott,  
Mojdisz István a csillagászat rejtelmeibe vezetett.  
Balázs László a hüllők életéről mesélt, s saját neveltjeit mutatta be. 
Seres Jánosné vezetésével látványos, a kisebbek számára még varázslatos színes kísérleteket 
végezhettek a tanulók. Az évfolyam legjobb kémikusa cím elnyeréséért indított szaktárgyi 
versenyen is szép számmal indultak versenyzők (30 fő) 
 
Michnay Ágnes az iskolai kirándulások szervezésében nyújtott segítséget az 
osztályfőnököknek. 
 
Minden kollégám szívesen és tevékenyen vett részt az év valamennyi iskolai rendezvényén 
(játszóház, disco, tanulmányi kirándulások, nyílt napok, DÖK nap) s tanítványait is az aktív 
részvételre ösztönözte (papírgyűjtés, hulladékgyűjtés, rendezvények előkészítése, segítése 
stb.), s egyként állt a szakmai feladatok elvégzése mellé. 
Krnács Istvánné és Seres Jánosné a természettudományok oktatásával kapcsolatos 
továbbképzésen mélyítheti szakmai tudását a nyáron, ill. a laborvezetéssel kapcsolatos 
törvényi változásokkal, laboráns munkával (utóbbival Seres Jánosné) 
 
 
Egy jól együttműködő, segítőkész kis csapatnak köszönöm meg az éves munkát és a 
helytállást! 
 
 
 
 
Békéscsaba, 2013. június 21. 
       Seres Jánosné 
       ttmk.vez. 



B e s z á m o l ó 
 

Művészeti munkaközösség 
2012/13. tanév 

 
   Az idei tanévtől létszámunk bővült, minden osztályból a rajzot vagy technikát 
tanítók bekapcsolódtak a munkaközösség tevékenységébe. Ötleteinkkel 
segítettük egymás munkáját, illetve a tennivalóink is jobban eloszlottak. 
   Feladatainkat a Munkatervben havi lebontásban a felelősök koordinálásával 
igyekeztünk maradéktalanul megvalósítani: 

- a szakköreink beindultak ( rajz, kézműves és énekkar); 
- „ Őszköszöntő”  címmel játszóházat tartottunk a harmadikosoknak; 
- az Adventi játszóház már hagyománnyá vált; 
- a karácsonyi képeslapokat ismét elkészítettük; 
- nemzeti ünnepeinken dekorációs teendőket láttunk el; 
- a folyosók dekorálása az évszakokhoz illetve az ünnepkörökhöz igazodtak; 
- az „Ovis nap” az egyik legnagyobb rendezvényünk, amiben szinte 

mindenki aktívan részt vállalt; 
- szintúgy a Majális, ahol nagyon sok kézműves foglalkozásokon vehettek 

részt a gyerekek; 
- év végi rajzkiállítás az aulában. 

 
   Kiállítások közül a Városi Gyermekrajz Kiállítást és a Közlekedés 
Gyermekszemmel, közlekedési rajzpályázatot említeném meg. Előbbin nagyon 
sok és magas szakmai színvonalú gyermekmunkákkal képviseltettük magunkat, 
díjakkal és különdíjakkal jutalmazták Molnár Erika és Petróné Várszegi Katalin 
tanítványait. Közkedvelt volt még a Lovas pályázat, illetve az Autpont 
Alapítvány rajzpályázata ahol szintén különdíjat kaptak tanulóink. 
   A Városi Népdalénekési Versenyen Galambosné Ivacska Hajnalka tanítványai 
arany illetve ezüst minősétést kaptak. Énekkarosaink az iskolai ünnepségeinken 
és számos más városi rendezvényeken szerepeltek, különböző meghívásoknak 
tettek eleget. 
   Magas szakmai színvonalú rajz órát láthattunk Molnár Erikánál. Köszönjük a 
gyakorlatban jól használható technikákat és ötleteket! 
   Iskolánk életképeit Szeverényiné Sebők Judit fotói örökítették meg.  
   Köszönjük a vezetőség részéről a pozitív hozzáállást, segítőkészséget! 
 
 
Békéscsaba, 2013. június 25. 
 
 
                                                                                          Vassné Radovics Ildikó 
                                                                                             munkaközösség-vezető 



                                                 
 
 



AZ IDEGENNYELVI (angol-német) MUNKAKÖZÖSSÉG 
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2012-2013-AS TANÉV 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ÖSSZEÁLLÍTOTTA: 
Mészáros Ilona 

munkaközösségvezető 
 
 
Békéscsaba, 2013.június 16. 
 
 



Célkitűzéseink, feladataink, amelyeket a munkaközösség minden tagja maximálisan 
igyekezett megvalósítani: 
-Egységes követelménrendszer alkalmazása 
-A szaktanterem adta lehetőségek kihasználása 
-Interaktív tananyagok szakszerű beépítése az órákra 
-Mindkét nyelvből tanulóink sikeres felkészítése a továbbtanulásra, a különböző meghírdetett 
nyelvi versenyekre, a középiskolák által kínált tanulmányi versenyeken való eredményes 
résztvételre 
 
A tanév során 2 bemutató órát terveztünk és láttunk. 
I. félév: 
Tartotta:      Szeleczki Erzsébet                4.osztály , angol nyelv 
 
II. félév: 
Tartotta:      Petronya Katalin                    8.c-d osztály, angol nyelv 
Mindkét kollégának köszönjük, hogy szakmailag színvonalas órákat láthattunk. 
 
Tevékenységeink, programjaink: 
-3.osztályokban minkét nyelvből nyelvi előkészítő heti egy órában 
  Célunk: 4.osztálytól minél több legyen a német nyelvet tanulók száma 
-7.-8.évfolyamon tanulóink lehetőséget kapnak a második idegen nyelv tanulására heti 1 
órában 
-Az angol testvériskolai kapcsolat további ápolása  
-Új testvériskolai kapcsolat kialakítására is nyitottak vagyunk 
  Jelenleg is folyamatban van Németországban testvériskolai kapcsolat kialakítása. 
  A thaiföldi iskolai kapcsolat ápolása továbbra is élő. 
-Angol nyelvből 2 nyelvvizsga előkészítő tanfolyam indult 
 
Rendezvények: 
 
Angol nyelv: 
 
Versenyeken való részvétel: 
   - A TELC MEGYEI ANGOL VERSENY  
           /2012.november 24./ 
 

- Horváth János Tanulmányi Verseny 
 

- Több tanuló tett középfokú nyelvvizsgát 
Egy tanuló felsőfokú nyelvvizsgát tett 

 
- A tanév folyamán 6 alkalommal fogadták el a meghívást a Békéscsabán állomásozó  

mormonok. A nyolcadikos tanulóknak kiváló lehetőség volt az angol nyelv gyakorlására 
anyanyelvűek társaságában. 

 
Német nyelvből: 
 

- 2012.december 3: Német nyelvű hangulatos, játékos, adventi időszakhoz kapcsolódó 
délutánt szerveztünk. Játékos vetélkedő, kiállítás a gyerekek illetve szüleik által készített 
sütemények, jó hangulat…. 



- A II.félévben : 
 
- A Széchényi István Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági Szakközépiskola – A víz 

világnapja alkalmából rendezett-tablókészítő versenyen vettünk részt. 
 

- Német Nyelvű Megyei Prózamondó Versenyen indultak tanulóink eredményesen 
Orosházán 

 
- Húsvétkor hagyományok felelevenítése, tantermi kiállítás a gyerekek segítségével 

(hagyományosan) 
 

- Gyermeknapon nem csak a németet tanuló gyerekek, hanem az iskola valamennyi 
tanulója és dolgozója részesült csokoládéban Gerhard Stengel németországi Úr 
jóvoltából 

 
- Május végén – június elején mindkét nyelvből sikeres házivizsgát tettek tanulóink 

 
A munkaközösség valamennyi tagjának köszönöm a tanévben végzett munkáját. 
Az iskolavezetésnek köszönjük, hogy odafigyel ránk és segíti munkánkat.  
Igazgatőnőnek, az iskolavezetésnek, a munkaközösség tagjainak és valamennyi kollégámnak 
szép nyarat, nagyon jó pihenést kívánok! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mészáros Ilona 
Munkaközösségvezető 

 
 
Békéscsaba, 2013. június 14. 
 

 



Testnevelés munkaközösség beszámolója 
 
 

A 2012-2013-as tanévet szervezési feladatok elvégzésével, szakmai 
megbeszélésekkel kezdtük el. Beindítottuk a kiscsoportos foglalkozásokat 
atlétika, kézilabda sportágban. 

Megszerveztük a csapatokat a Diákolimpia versenyeire. Testnevelés óráinkat 
zavartalanul tudtuk megtartani az elmúlt félévben. Kollégáim igyekeztek jó 
hangulatú élvezetes órákat tartani. A mindennapos testnevelés bevezetése nem 
volt teljesen új dolog iskolánkban. Sikerült úgy elosztani az órákat hogy minden 
órát a tornateremben tudtuk megtartani. Bemutató órákat is tartottunk a 
szülőknek . Forczekné Vera részt vett egy 30 órás akkreditált továbbképzésen 
Kölyökatlétika programjának megvalósítási lehetőségei a mindennapos 
testnevelés keretében az általános iskola alsó tagozatában címmel. 
A Magyar Diáksport Szövetség jubileumi ünnepségén iskolánk a sok éves 
eredményes verseny szerepléséért elismerő díjazásban  részesült . Igazgatónőnk 
városi ünnepségen emlékplakettet kapott iskolája kiemelkedő diáksport 
eredményei elismeréseként. Népszerűsítettük iskolánk hírnevét a Nagy Vagy tv 
vetélkedőn, ahol nagyon jól érezték magukat gyerekeink. 

Tornaterem bérbeadása folyamatos volt. Sítáborunk kellemes időben tele jó 
érzésekkel telt el. 
 
Minden iskolai rendezvényen segítettünk ahol szükség volt ránk. Nagyon sok 
városi sportrendezvényen is verseny bíráskodtak kollégáim. A felmerülő 
problémákat megoldottuk,eredményesen  zártuk a tanévet.  
 
Tisztelettel: Forczek Győzőné 
 
Békéscsaba 2013 június 
 
 
 



Pénzügyi beszámoló 
/”Lámpás a gyermekekért” Alapítvány/ 

Bevételeink: - Apáczai Kiadó 245 000 Ft 

 
- 1%-os felajánlások 260 000 Ft 

 
- Alapítványi bál 239 000 Ft 

  
összesen: 744 000 Ft 

 
  

  

Kiadásaink: - 
jutalomkönyvek (év végi 
jutalmazás) 

170 000 Ft 

 
- 

Magyar nyelv hete,TTN 
(könyvek, naptárak,kifestők) 

66 000 Ft 

 
- Leendő elsősöknek kifestő 24 000 Ft 

 
- 

Alapítványi kirándulás 
(Gyula-városerdő) 

85 000 Ft 

 
- Vitrin készítése 10 000 Ft 

 
- 

Végzős diákok (4 fő) 
jutalmazása 

40 000 Ft 

 
- 

Kirándulások, erdei iskola, 
balatoni tábor 

325 000 Ft 

 
- 

iskolai rendezvények 
támogatása (pingponglabdák, 
labdák) 

5 000 Ft 

 
- nevezési költségek 10 000 Ft 

  
maradvány 9 000 Ft 

  
összesen: 744 000 Ft 

 



Beszámoló a 10x10 Alapítvány 2012/2013-as tanévben végzett 
munkájáról 

 
 
  Alapítványunk ebben a tanévben csak az adóból felajánlott 1 %-ból 
gazdálkodott. Részt vettünk az alapítványi bál szervezésében és 
lebonyolításában, de ésszerűnek tűnt, hogy a bevételt az egyik alapítvány 
kezelje, így a „Lámpás a gyermekekért” vásárolt belőle jutalomkönyveket az 
előzetes megállapodás alapján.   
     
  A változó adószabályok ellenére sokan felajánlották adójuk 1%-át, 84500 
forintot kaptunk, ez alig kevesebb az előző évihez képest, amit köszönünk 
szépen. 
 
   Az összeg egy részét tanulmányi versenyek nevezési díjainak átvállalására 
fordítottuk. Sajnos nem tudtunk minden kérést teljesíteni a rendelkezésünkre 
álló összeg szűkössége miatt. 
    
   Részt vettünk a jutalomkirándulás lebonyolításában is, a gyerekeket 
csokoládéval és üdítővel vendégeltük meg. 
 
    Az összeg egy részét jutalmazásra fordítottuk. Hagyományainknak 
megfelelően ebben a tanévben még a kiemelkedő munkát végző ballagóinktól 
ezüstlánccal búcsúztunk. A jövőben már egységesíteni fogjuk a jutalmazási 
rendszerünket a „Lámpás a gyermekekért” alapítvánnyal.  
 
    Igyekszünk megtartani jól bevált hagyományainkat együttműködve a 
„Lámpás a gyermekekért” alapítvánnyal. Reméljük, hogy az egyes 
rendezvények lebonyolítása során megismerjük egymás szokásait, átvesszük 
egymás jó ötleteit, mint ahogy ez már több esetben meg is történt. A közös 
munka lehetővé teszi, hogy még több területen, minél ésszerűbben támogassuk 
tanítványainkat és iskolánkat. 
 
 
 
Békéscsaba, 2013-06-19                                          Rungné Benedeczki Erzsébet 
                                                                                       Kuratóriumi elnök 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

    BESZÁMOLÓ      

  2013. II. félév 

  

 

 

 

 

 

 

 

Galmbosné Ivacska Hajnalka szabadidő-szervező 



 

  

 -1- 

Február 

- Nyílt tanítási napok 

- Városi munkaközösségi gyűlés a Csaba Gyöngye Központban 

- Bemutató óra az 5.a osztályban 

- Kisdiák színházi bemutató /Kőszívű ember fiai/ 

- Nagy diák színházi bemutató /Kőszívű ember fiai/ 

- Farsang          

      

Március 

-Gyakorlás a Március 15.-ei ünnepélyre 

-Megemlékezés Március 15.-ről 

-A Felvidéki kirándulás szervezése/folyamatos/ 

Április 

-Megemlékezés a Költészet Napjáról iskolarádión keresztül 

-Városi Népdaléneklő Verseny 

A  Felvidéki kirándulás lebonyolítása 

- A Majális előkészítése 

Május 

-Beszámoló készítése a Felvidéki kirándulásról/folyamatos/ 



                       -2— 

-Beszámoló a Könyvtárban a Felvidéki kirándulásról 

- Szereplés a Csaba utcai és Ady utcai Idősek Otthonában 

-Kirándulás Hódmezővásárhelyre a 8.évfolyammal 

-Paksi kirándulás és Kecskemét 

--Majális  

-Tantestületi nap 

 

Június 

-Trianoni megemlékezés az Emlékműnél 

-Szereplés a Munkácsy Emlékházban a Múzeumok juniálisa keretén 

belül 

-A Város Háza előtti tér  avatóján szerplés  

-Az Életfa Idősek Otthonában szereplés  

- A 8.a,b osztályok búcsúja 

-A Nagy Imre kivégzésének emléknapján szereplés 

A Ballagás, Tanévzáró lebonyolítása 

-A Szalontai táborban népdal tanítás 

Köszönetet szeretnék  mondani minden kollégának, akik segítették a 

munkámat és az iskolavezetésnek is, hogy mindenben segítettek.  

Kívánok jó pihenést a nyárra. 



Év végi beszámoló 2012/2013. 

Ifjúságvédelmi felelős 

 

Tankönyvrendelés 

 

Iskolánk  638   tanulója közül a 2012/2013-as tanévben ingyenes tankönyvben részesült: 

Alsó tagozaton 144 tanuló  (48,8%).  Ebből 3 gyerekes 48, tartós beteg 16, S.N.I. 7, R.GY.K-

ben részesülő 73 fő. 

Felső tagozaton 172 tanuló volt kedvezményezett  (50%).  Ebből 53 fő  3 gyerekes,  tartós 

beteg 17,  S.N.I. 18,   R.GY.K-ben részesülő 84 fő. 

Az iskola összes kedvezményezett tanulója  316 fő ( 49,5%).  

Alsó tagozatban mindenki új tankönyvet kapott. Felső tagozaton  113  fő  könyvtári 

kölcsönzés útján, 59- en  megvásárolták a tankönyveket. A munkafüzetet mindenki 

térítésmentesen kapta. 

Az idén  12  olyan tanuló is kaphatott a könyvtárból tankönyveket, aki nem volt jogosult . 

                                                                                                                                              

Az iskola normatív támogatására kapott 3.042.000 Ft-ot. Ebből a  kedvezményezett 

tankönyvek számlái  után  kifizetettünk 2.684.320 Ft-ot. Tartóskönyvre 1.053.319 Ft-ot 

használtunk fel. Az iskolai normatívát nem használtuk fel maradéktalanul. 

Ebben a tanévben gondot okozott a tankönyvek hiányos, akadozó, késedelmes szállítása. 

Vannak olyan könyvek, amik a mai napig nem érkeztek még meg. 

Az Apáczai Kiadótól visszatérítésként jutalom könyveket rendelhet az iskola. Pénzt már nem 

utal az alapítványi számlára. 

 

Étkezés 

 

Kedvezményes étkezésben részesült október 1-én 295  tanuló (46,2%). 

50%-ban: 142  fő ( 22%).    

100%-ban: 153  fő ( 23,9%).  Ebből  alsó tagozaton  73 fő, felső tagozaton 80 fő.  

Júniusban ez a szám 308 fő (48,5%).                                                                                                              

50%-ban 145 tanuló (22,8%).                                                                                                                         

100%-ban 163 fő (25,7%).   Ebből alsó tagozatban 82, felső tagozatban 81 gyermek.                  

A  tapasztalatom az, hogy egyre több a Rendszeres Gyermekvédelmi Kedvezménnyel 

rendelkezők száma, azaz csökken az egy főre jutó jövedelem a családokban. 



Még mindig gondot okoz, hogy sok szülő nem kíséri kellő figyelemmel a kedvezmények 

lejárati idejét. Későn indulnak újítani, késve hozzák be az új határozatokat. Kedvezmény csak 

érvényes igazolás  esetén adható. Ha nem érkezik meg időben az ebédet ki kell fizetni! 

Sajnos ezt a szülők többsége nem, vagy nagyon nehezen teszi. 

 

Ifjúságvédelem 

 

Október elsején az iskola tanulói közül alsó tagozatban  74  gyermek hátrányos helyzetű 

(25%), felsőben 84  tanuló (24,4%). Júniusban az alsó tagozaton 83 , a felső tagozaton főre 

módósult a hátrányos helyzetűek száma. 86 Összesen 169 fő (26,6%). 

 

Veszélyeztetett  11  tanuló ( 1,7%). Júniusban 10 fő (1,56%) 

Halmozottan hátrányos helyzetű  13 fő ( 2%). Júniusban 15 főre emelkedett ez a szám (2,3%). 

Ebben a tanévben 9 alkalommal voltam esetmegbeszélésen a családsegítő 

központban..Jelzést 5 esetben küldtem különböző probléma esetén. Családlátogatáson 1 

alkalommal voltam,  a védőnőnkkel volt egy sikertelen kísérletünk is. 

Véleménykérő lapot alsóban 25, felsőben 17 tanulóról töltöttek ki az osztályfőnökök 3 

alkalommal. 

A Gyámhivatal többször kért jellemzést írásban gyerekekről. 

Fogadó óráimon több szülő keresett meg gondjaival. Ezek: főleg anyagi, életviteli 

problémák,igazolatlan hiányzások, szülők konfliktusa egymással, gyermek pszichés 

magatartása, helyzete az osztályban, gondok az ebédfizetéssel. 

Nagy segítséget jelentett ebben az évben Kotyecz Ildikó mentálhigiénés szakember 

támogatása a gyerekeknek. 

A védőnő órákat tartott a 7-8. osztályokban „Családi életre nevelés” címmel. 

Nyolcadikosaink részt vettek a Mi Értünk Egyesület foglalkozásain a könyvtárban Pálma 

jóvoltából. Májusban a pártfogó tartott nekik előadást. 

Ebben az évben 4 továbbképzésen  vettem részt. 

Köszönöm a kollégáim segítségét és türelmét amikor véleménykérő lapokkal keresem őket 

Köszönöm az iskolavezetés támogatását , hogy mindig lehetővé tette a továbbképzések 

látogatását. 

Békéscsaba,2013. június 21.                                  

          Vasasné Kiss Ildikó 

                                                                                                                                ifjúságvédelmi felelős 



Beszámoló a 2012 / 2013-as tanév gyermek- és ifjúságvédelmi 
tevékenységéről 

 
 

 Az elmúlt tanév ifjúságvédelmi feladatait heti két órában végeztem a korábbi 10-s 
iskola C osztályos tanulói körében.  
 E tevékenység elengedhetetlen feltétele az aktuális információk áramlása. A digitális 
napló bevezetésével azonban az érintett gyerekek eredményeit jelenleg csak az 
osztályfőnökök láthatják teljes egészében, ezért rájuk hárul sok olyan feladat is, melyek 
megoldásában korábban az ifjúságvédelmi felelős is segíthetett. A hagyományos napló 
lehetővé tette a tanulók magatartásának, tanulmányi munkájának folyamatos figyelemmel 
kísérését és ez által a hatékonyabb intézkedést. Az információk hiánya miatt, sajnos a 
jelzőrendszer lassabban működik.  
 Az Életfa Szociális Szolgáltató Központ családgondozói az említett C osztályosok 
közül 12 tanulóval és családjukkal tartják a kapcsolatot. Munkájukhoz háromhavonta kérnek 
véleményt az osztályfőnököktől és az ifjúságvédelmi felelőstől tanulók magatartásáról, 
eredményeiről, tevékenységéről. 
Két tanuló, Győri Dávid 7.c és Farkas Apolló 8.c osztályos tanulók vannak védelemben. A 
szülőknek adott segítség és lehetőség ellenére Győri Dávid magatartása nem javult, ami 
tanulmányi eredményén is megmutatkozott, ezért intézményünk vezetősége őt eltanácsolta 
iskolánkból.  
 Novák Norbert 8.d, húga Novák Nikoletta 6.c és Havai Béla 8.d osztályos tanulók 
folyamatos rendbontó és már társaikat is veszélyeztető magatartása miatt vált szükségessé két 
fegyelmi tárgyalás megtartása, melyekkel párhuzamosan jelzést küldtünk a Szociális 
Központnak a család gondozása céljából. Az említett tanulókkal osztályfőnökeik, 
szaktanáraik, az ifjúságvédelmi felelős, szükség szerint hetente vagy kéthetente az iskolai 
mentálhigiénés szakember, két utóbbi gyermekkel pedig a gyógypedagógus is foglalkozott.  
 Az iskolapszichológushoz két tanuló, és iskolán kívül szintén két tanuló járt 
szakemberhez. Nagy igény mutatkozott a mentálhigiénés kolléganőnk, Kotyecz Ildikó 
munkája iránt, akihez 16 tanulót volt szükséges irányítani lelki, tanulási, magatartási, 
beilleszkedési, pályaválasztási és motivációs problémák miatt. Tevékenysége segítette a 
gyerekek és szüleik mindennapjainak gyakorlati életét, és ez által a pedagógusok munkáját is. 
 A 6.c osztály öt lány tanulójának kirívó viselkedése, valamint egy lánynak a gyakori 
hiányzása, eredményeinek nagyfokú romlása indokolta a számtalan figyelmeztetést, a 
többszöri beszélgetést a szülőkkel, a megfelelő szakemberhez irányítást. A szülők és a 
gyerekek nem megfelelő együttműködése miatt három lánynak a következő tanévet másik 
iskolában kell folytatnia./ Maczkó Lilla, Novák Nikoletta, Yildiz Leyla/.  
Szintén a 6. c-ben az osztályfőnök és az ifjúságvédelmi felelős kérésére az 
iskolapszichológus, Barányiné Kalász Edit és Karácsony Zsolt mentálhigiénés szakember, 
drámapedagógus tartott foglakozást a gyerekeknek konfliktuskezeléssel, közösségépítéssel 
kapcsolatban. A jövő tanévben szeretnénk folytatni ezeket a foglalkozásokat. 
 A káros szenvedélyek megelőzése céljából a 7.c és a 8. évfolyam tanulói a Mi-Értünk 
Egyesület dráma- és szociálpedagógusainak kiscsoportos foglalkozásain vettek részt iskolánk 
könyvtárában. A személyiségfejlesztés mellett a káros szenvedélyekre való nemet mondás a 
foglalkozások fő témája. A tanulók tapasztalatai pozitívak, és lehetőség szerint igényelnék a 
további ilyen jellegű órákat. 
 Az Életfa Szociális Szolgáltató Központ szervezésében novemberben „ A pszichés 
zavarokkal küzdő gyermekkel végzett rehabilitációs munkáról” című szakmai napon, 
áprilisban a megyei drogprevenciós konferencián és májusban Dr. Zacher Gábor toxikológus 
tanulságos és egyben megrendítő droghasználattal kapcsolatos előadásán vettem részt. 
 
 Békéscsaba, 2013. június 20.                 Kónyáné Nyiregyházi Pálma 



A diákönkormányzat 2012/2013-as tanévben megvalósított  programjai: 
 
 
 
Az őszköszöntő délutánt szeptember 24-én tartottuk a harmadik osztályos tanulók 
részvételével, amelyen idén ajtó és ablakdíszeket készítettünk és az őszhöz kapcsolódó találós  
kérdésekre válaszoltak a gyerekek. 
 
Október 1. – 4. között rendeztük meg a Mazsola hetet, ahol a délelőtti feladatokon kívül 
nemcsak az ötödikesek, hanem a hatodikosok is versenyezhettek egymással szellemi 
vetélkedőkön és kapitány labdában is.  
 
Az Adventi játszóházon az idei tanévben is szép számban vettek részt iskolánk tanulói 
szüleikkel, ahol egy pohár tea mellett mézes kalácsot festettek, kézműveskedtek és 
rejtvényeket oldottak meg. A diák önkormányzati télapó is itt várta a gyerekeket. 
 
Az első osztályosok jó hangulatú télapó délelőttön vehettek részt, ahol az 5. b osztályos 
tanulók adtak elő számukra egy bábjátékot, melyet Pallagi Györgyné tanított be. A délelőtt 
rövid vetélkedővel zárult, majd végül az elsősök apró ajándékokat kaptak. 
 
A karácsonyi suli diszkó december 18-án került megrendezésre, amelyen Muresán Péter és a 
suli diszkós fiúk nagyon jó hangulatot teremtettek. 
 
Idén is délelőtt tartottuk az alsós farsangot, amelyen sok színvonalas jelmezt és műsorszámot 
láthattunk. A felsős farsangot a szokásos időpontban délután bonyolítottuk a farsangi 
diszkóval egybekötve.  
  
Májusban ismét segítkeztünk a Majálison is. 
 
Júniusban a DÖK napon reggel volt a 8.-osok bolond ballagása, ezen a napon a Fordított 
Iskolagyűlés  zajlott, majd sportvetélkedővel, játszóházakkal, játékos feladatokkal 
folytatódott a délelőtt. Az alsósok a Croodék című filmet tekintették meg ez alatt a Center 
Moziban. Délben értékeltem a papírgyűjtést, ill. suli újságírók kerültek jutalmazásra. 
 
A tanév során három alkalommal  szerveztem  papírgyűjtést.  
 
A Suliújság három száma jelent meg ebben az évben is, melynek elkészítésénél Szeverényiné 
Sebők Judit és Pallaginé Lenke segítettek a gyerekeknek. 
 
Rendszeresen tartottam  DÖK megbeszéléseket. 
 
Köszönöm az iskolavezetés, minden támogató kollégám, valamint a Szülői Munkaközösség 
segítségét, öt éves munkámhoz való pozitív hozzáállását. 
 
Békéscsaba, 2013. június 20.      dr Pappné Piti Ilona  
          
 
 



 
Bevételek: 
Előző évi eredménytartalék:               206.780 Ft 
Adventi játszóházi belépők:                 81.850 Ft 
Karácsonyi diszkó belépők:                 25.250 Ft 
Tombola:        16.000 Ft 
Papírgyűjtés:                 195.695 Ft  
Pályázat ( BMJV Önkormányzat )     16.580 Ft 
Bicskei Anyuka         3.000 Ft 
Diszkó belépő és tombola:      24.250 Ft 
Papírgyűjtés:        91.650 Ft 
Papírgyűjtés:        73.800 Ft 
ÖSSZES BEVÉTEL:              734.855 Ft 
               
Kiadások: 
Őszköszöntő délután:         7.300 Ft 
Mazsola hét:                   41.980 Ft 
Adventi Játszóház:                  64.022 Ft 
Télapó délelőtt elsősöknek                  13.573 Ft 
Alapítványi bál:       23.000 Ft 
Geológiai terepasztal:       15.000 Ft 
Egészséges életmód hete:      25.120 Ft 
Farsangra előre:       10.350 Ft 
Lambériára:                 100.000 Ft 
Karácsonyi német délután:        7.440 Ft 
Egyéb:         33.796 Ft 
Majális:        37.416 Ft 
Farsang:        18.605 Ft 
Alsós magyar hét:       10.988 Ft 
Suli diszkósok:          1629 Ft   
Ovis nap:           2990 Ft 
Felsős farsang:          2780 Ft 
Torták:          21839 Ft 
Márc. 15.-ei szereplők         2033 Ft 
Német poszterverseny:         2008 Ft 
Festékpatron:           6350 Ft 
Meglepetés:         15000 Ft 
Fénymásolás:           1500 Ft 
Könyvek (Alapítvány):       10000 Ft 
Természettudományi hét:       25000 Ft 
DÖK nap:         73316 Ft 
Balatoni tábor:        25000 Ft 
Alapítványi tábor (Mozi):       13000 Ft 
Digitális táblához:          2997 Ft 
ÖSSZES KIADÁS:                614.032 Ft 
 
Jelenleg 120823 Ft-unk van.         



 

Kazinczy Ferenc Általános Iskola 

5600 Békéscsaba, Irányi u. 14. 

OM azonosító: 028254 

FIT-jelentés :: 2012
Intézményi jelentés
Összefoglalás

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________



Összefoglalás

Az intézmény létszámadatai

Évfolyam Képzési forma
Tanulók száma

Összesen A jelentésben szereplők

6. Általános iskola 83 78

8. Általános iskola 103 92

Átlageredmények

Mérési terület Évfolyam
Átlageredmény (megbízhatósági tartomány)

Az intézményben Országosan

Matematika
6. 1497 (1468;1532) 1489 (1489;1490)

8. 1625 (1587;1666) 1612 (1611;1613)

Szövegértés
6. 1485 (1454;1523) 1472 (1470;1473)

8. 1607 (1574;1641) 1567 (1566;1568)

Az intézmény eredményénél szignifikánsan alacsonyabb az adott érték

Az intézmény eredménye nem különbözik szignifikánsan az adott értéktől

Az intézmény eredményénél szignifikánsan magasabb az adott érték

Országos kompetenciamérés 1
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028254 - 001 - Kazinczy Ferenc  Általános Iskola
5600 Békéscsaba, Irányi u. 14.

A telephely létszámadatai

Évfolyam Képzési forma

Tanulók száma

Összesen A jelentésben
szereplők

CSH-indexszel
rendelkezdők

A 2010-es
eredménnyel is

rendelkezők

6. Általános iskola 83 78 72 -

8. Általános iskola 103 92 69 88

Piros szín jelzi, ha valamely évfolyamon és képzési formában a telephely CSH-indexe vagy a 2010-es
eredmények alapján a várható eredmény nem becsülhető megbízhatóan.

Átlageredmények

Mérési terület Évfolyam
Képzési
forma

Átlageredmény (megbízhatósági tartomány)

A
telephelyen

Országos
Az első viszonyítási

csoport
A második viszonyítási

csoport

Neve Eredménye Neve Eredménye

Matematika

6. ált. isk.
1497

(1468;1532)
1489

(1489;1490)

Megye-
székhelyi

ált. isk

1532
(1530;1535)

M.székh.
nagy ált.

isk.

1542
(1539;1545)

8. ált. isk.
1625

(1587;1666)
1612

(1611;1613)

Megye-
székhelyi

ált. isk

1643
(1640;1646)

M.székh.
nagy ált.

isk.

1659
(1656;1662)

Szövegértés

6. ált. isk.
1485

(1454;1523)
1472

(1470;1473)

Megye-
székhelyi

ált. isk

1515
(1512;1518)

M.székh.
nagy ált.

isk.

1524
(1521;1527)

8. ált. isk.
1607

(1574;1641)
1567

(1566;1568)

Megye-
székhelyi

ált. isk

1601
(1598;1604)

M.székh.
nagy ált.

isk.

1614
(1610;1617)

A telephely eredményénél szignifikánsan alacsonyabb az adott érték

A telephely eredménye nem különbözik szignifikánsan az adott értéktől

A telephely eredményénél szignifikánsan magasabb az adott érték

A telephely eredménye a tanulók CSH-indexének tükrében

Mérési terület Évfolyam Képzési forma

A tényleges eredmény a várhatóhoz képest

Országos regresszió
alapján

A megfelelő képzési
forma/településtípus

telephelyeire illesztett
regresszió alapján

Matematika
6. ált. isk.

8. ált. isk.

Szövegértés
6. ált. isk.

8. ált. isk.

A telephely eredménye szignifikánsan magasabb a várhatónál

A telephely eredménye nem különbözik szignifikánsan a várhatótól

A telephely eredménye szignifikánsan gyengébb a várhatónál

Országos kompetenciamérés 2
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A telephely eredménye a tanulók korábbi eredményének tükrében

Mérési terület Évfolyam Képzési forma

A tényleges eredmény a várhatóhoz képest

Országos regresszió
alapján

A megfelelő képzési
forma/településtípus

telephelyeire illesztett
regresszió alapján

Matematika
6. ált. isk. - -

8. ált. isk.

Szövegértés
6. ált. isk. - -

8. ált. isk.

A telephely eredménye szignifikánsan magasabb a várhatónál

A telephely eredménye nem különbözik szignifikánsan a várhatótól

A telephely eredménye szignifikánsan gyengébb a várhatónál

A telephely eredménye az eddigi kompetenciamérésekben*

Mérési terület Évf.
Képzési
forma

Átlageredmény (megbízhatósági tartomány)

2012 2011 2010 2009 2008

Matematika

6. ált. isk.
1497

(1468;1532)
1525

(1474;1569)
1508

(1458;1562)
1498

(1473;1530)
1606

(1567;1639)

8. ált. isk.
1625

(1587;1666)
1621

(1589;1664)
1724

(1685;1763)
1613

(1581;1652)
1627

(1587;1656)

Szövegértés

6. ált. isk.
1485

(1454;1523)
1544

(1499;1579)
1528

(1467;1587)
1543

(1509;1583)
1634

(1601;1667)

8. ált. isk.
1607

(1574;1641)
1585

(1535;1618)
1694

(1657;1729)
1578

(1541;1611)
1625

(1586;1657)

A 2012. évi eredmény az adott év eredményénél szignifikánsan magasabb

A telephely 2012. évi eredménye nem különbözik szignifikánsan az adott év eredményétől

A 2012. évi eredmény az adott év eredményénél szignifikánsan gyengébb

* A FIT- jelentésben ez évtől kezdődően a 95%-os megbízhatósági tartományokat tüntetjük fel, ezért a 2008-2011 évi
átlageredmények esetében a táblázatban látható megbízhatósági tartomány szélesebb a korábbi jelentésekben szereplő 90%-os
megbízhatósági tartománynál.

Az alapszintet el nem érő tanulók aránya

Mérési terület Évfolyam Képzési forma Alapszint

Az alapszint alatt teljesítő tanulók aránya (%)

A telephelyen Országosan

A megfelelő
képzési

típusban/település-
típusban

Matematika
6. ált. isk. 3. képességszint 34,6 39,0 29,8

8. ált. isk. 4. képességszint 42,4 41,6 34,6

Szövegértés
6. ált. isk. 3. képességszint 21,8 27,7 19,5

8. ált. isk. 4. képességszint 30,5 34,7 27,0
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Létszámadatok

A telephelyek kódtáblázata
A 001 - Kazinczy Ferenc  Általános Iskola (általános iskola)

(5600 Békéscsaba, Irányi u. 14.)

Az intézmény létszámadatai a 6. évfolyamon

A telephely
kódja

Képzési típus

Tanulók száma

Összesen SNI tanulók Mentesült
tanulók

BTMN
tanulók

HHH
tanulók

Jelentésre
jogosult
tanulók

A
jelentésben
szereplők

A Általános iskola 83 3 0 6 0 80 78

Összesen 83 3 0 6 0 80 78

A Tanulói háttérkérdőívre és a családiháttér-indexre vonatkozó létszámadatok

A telephely kódja Képzési típus

Tanulók száma A telephelynek
van-e CSH-

indexe?
Jelentésre
jogosultak

Tanulói kérdőívet
kitöltötte

Van CSH-indexe

A Általános iskola 80 76 72 Van

Összesen 80 76 72

Az intézmény jelentésre jogosult tanulóinak előző év végi matematikajegye

A telephely
kódja

Képzés típus Szerepel-e a jelentésben?
Előző év végi matematikajegy

Összesen
 - 1 2 3 4 5

A Általános iskola
Jelentésben szereplők 0 0 7 25 26 20 78

Jelentésben nem szereplők 0 0 0 0 0 2 2

Összesen
Jelentésben szereplők 0 0 7 25 26 20 78

Jelentésben nem szereplők 0 0 0 0 0 2 2

Országos kompetenciamérés 1
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1a Átlageredmények

Az intézmények átlageredményeinek összehasonlítása

A szignifikánsan jobban, hasonlóan, illetve gyengébben teljesítő intézmények száma és aránya (%)

A tanulók átlageredménye és az átlag megbízhatósági tartománya (konfidencia-intervalluma)
Az Önök intézményében 1497 (1468;1532)

Országosan 1489 (1489;1490)

Általános iskolákban 1483 (1482;1484)

Községi általános iskolákban 1435 (1432;1437)

Városi általános iskolákban 1471 (1469;1473)

Megyeszékhelyi általános iskolákban 1532 (1530;1535)

Budapesti általános iskolákban 1549 (1547;1552)

8 évfolyamos gimnáziumokban 1640 (1634;1645)

Országos kompetenciamérés 3
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1b A képességeloszlás néhány jellemzője

A tanulók képességeloszlása az Önök intézményében és azokban a részpopulációkban, amelyekbe Önök is
tartoznak

A tanulók képességeloszlása az egyes részpopulációkban
Min. / 5-ös

perc.
25-ös perc. Átlag (konf. int.) 75-ös perc. Max. / 95-

ös perc.

Az Önök intézményében 1135 1389 1497 (1468;1532) 1600 1886

Országosan 1164 1357 1489 (1489;1490) 1623 1795

Általános iskolákban 1160 1351 1483 (1482;1484) 1615 1787

Megyeszékhelyi általános iskolákban 1222 1412 1532 (1530;1535) 1656 1819

Dél-Alföld régióban 1190 1364 1486 (1483;1489) 1606 1770

Békéscsabai kistérségben 1244 1392 1506 (1497;1523) 1607 1755

Országos kompetenciamérés 4
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1c Képességeloszlás

Az országos eloszlás, valamint a tanulók eredményei a megyeszékhelyi általános iskolákban és az Önök
megyeszékhelyi általános iskoláiban

A tanulók képességszintek szerinti százalékos megoszlása
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1a Átlageredmények

Az intézmények átlageredményeinek összehasonlítása

A szignifikánsan jobban, hasonlóan, illetve gyengébben teljesítő intézmények száma és aránya (%)

A tanulók átlageredménye és az átlag megbízhatósági tartománya (konfidencia-intervalluma)
Az Önök intézményében 1485 (1454;1523)

Országosan 1472 (1470;1473)

Általános iskolákban 1464 (1463;1465)

Községi általános iskolákban 1412 (1409;1414)

Városi általános iskolákban 1453 (1451;1454)

Megyeszékhelyi általános iskolákban 1515 (1512;1518)

Budapesti általános iskolákban 1536 (1534;1539)

8 évfolyamos gimnáziumokban 1641 (1637;1646)

Országos kompetenciamérés 7
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1b A képességeloszlás néhány jellemzője

A tanulók képességeloszlása az Önök intézményében és azokban a részpopulációkban, amelyekbe Önök is
tartoznak

A tanulók képességeloszlása az egyes részpopulációkban
Min. / 5-ös

perc.
25-ös perc. Átlag (konf. int.) 75-ös perc. Max. / 95-

ös perc.

Az Önök intézményében 1049 1368 1485 (1454;1523) 1598 1917

Országosan 1149 1334 1472 (1470;1473) 1610 1791

Általános iskolákban 1146 1328 1464 (1463;1465) 1601 1781

Megyeszékhelyi általános iskolákban 1209 1388 1515 (1512;1518) 1642 1813

Dél-Alföld régióban 1178 1343 1471 (1467;1474) 1598 1775

Békéscsabai kistérségben 1214 1407 1511 (1499;1527) 1623 1791
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1c Képességeloszlás

Az országos eloszlás, valamint a tanulók eredményei a megyeszékhelyi általános iskolákban és az Önök
megyeszékhelyi általános iskoláiban

A tanulók képességszintek szerinti százalékos megoszlása
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Létszámadatok

A telephelyek kódtáblázata
A 001 - Kazinczy Ferenc  Általános Iskola (általános iskola)

(5600 Békéscsaba, Irányi u. 14.)

Az intézmény létszámadatai a 8. évfolyamon

A telephely
kódja

Képzési típus

Tanulók száma

Összesen SNI tanulók Mentesült
tanulók

BTMN
tanulók

HHH
tanulók

Jelentésre
jogosult
tanulók

A
jelentésben
szereplők

A Általános iskola 103 7 0 2 2 96 92

Összesen 103 7 0 2 2 96 92

A korábbi mérésekben eredménnyel rendelkezőkre vonatkozó létszámadatok

A telephely kódja Képzési típus

Tanulók száma A telephelynek van-
e az előzetes

eredmény alapján
becsült várható

eredménye?

Ebben a jelentésben
szereplők (előző
táblázat utolsó

oszlopa)

Ebből a 2010-es
mérésben

eredménnyel
rendelkeznek

A Általános iskola 92 88 Van

Összesen 92 88

A Tanulói háttérkérdőívre és a családiháttér-indexre vonatkozó létszámadatok

A telephely kódja Képzési típus

Tanulók száma A telephelynek
van-e CSH-

indexe?
Jelentésre
jogosultak

Tanulói kérdőívet
kitöltötte

Van CSH-indexe

A Általános iskola 96 78 69 Van

Összesen 96 78 69

Az intézmény jelentésre jogosult tanulóinak előző év végi matematikajegye

A telephely
kódja

Képzés típus Szerepel-e a jelentésben?
Előző év végi matematikajegy

Összesen
 - 1 2 3 4 5

A Általános iskola
Jelentésben szereplők 0 1 24 24 19 24 92

Jelentésben nem szereplők 0 0 0 1 0 3 4

Összesen
Jelentésben szereplők 0 1 24 24 19 24 92

Jelentésben nem szereplők 0 0 0 1 0 3 4

Országos kompetenciamérés 1
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1a Átlageredmények

Az intézmények átlageredményeinek összehasonlítása

A szignifikánsan jobban, hasonlóan, illetve gyengébben teljesítő intézmények száma és aránya (%)

A tanulók átlageredménye és az átlag megbízhatósági tartománya (konfidencia-intervalluma)
Az Önök intézményében 1625 (1587;1666)

Országosan 1612 (1611;1613)

Általános iskolákban 1596 (1595;1597)

Községi általános iskolákban 1549 (1547;1551)

Városi általános iskolákban 1589 (1587;1591)

Megyeszékhelyi általános iskolákban 1643 (1640;1646)

Budapesti általános iskolákban 1658 (1655;1662)

8 évfolyamos gimnáziumokban 1760 (1756;1764)

6 évfolyamos gimnáziumokban 1744 (1741;1748)
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1b A képességeloszlás néhány jellemzője

A tanulók képességeloszlása az Önök intézményében és azokban a részpopulációkban, amelyekbe Önök is
tartoznak

A tanulók képességeloszlása az egyes részpopulációkban
Min. / 5-ös

perc.
25-ös perc. Átlag (konf. int.) 75-ös perc. Max. / 95-

ös perc.

Az Önök intézményében 1094 1474 1625 (1587;1666) 1787 2081

Országosan 1264 1479 1612 (1611;1613) 1752 1932

Általános iskolákban 1253 1464 1596 (1595;1597) 1735 1912

Megyeszékhelyi általános iskolákban 1321 1519 1643 (1640;1646) 1776 1938

Dél-Alföld régióban 1298 1485 1614 (1611;1618) 1744 1920

Békéscsabai kistérségben 1358 1508 1630 (1616;1642) 1756 1931
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1c Képességeloszlás

Az országos eloszlás, valamint a tanulók eredményei a megyeszékhelyi általános iskolákban és az Önök
megyeszékhelyi általános iskoláiban

A tanulók képességszintek szerinti százalékos megoszlása
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3b Átlageredmény a tanulók korábbi eredményének tükrében
telephelyenként

Telephelyeik eredménye a regressziós becslés alapján várható eredmény tükrében
A telephely Telephelyük 2012-es áltageredménye 1625 (1587;1666)

A telephely tanulóinak 2010-es átlageredménye 1528 (1486;1566)

Várható eredmény az összes telephelyre illesztett regressziós egyenes
alapján

1624

(a tényleges eredmény ettől nem különbözik szignifikánsan)

* Csak azok a telephelyek szerepelnek az ábrán, amelyek esetében legalább a tanulók kétharmada és legalább tíz tanuló megírta a két évvel
korábbi mérést, és amelyeken a korábbi eredménnyel rendelkező diákok e mérésbeli átlaga beleesik az összes diák e mérésben elért
képességátlagának konfidenciaintervallumába mindkét területen.
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1a Átlageredmények

Az intézmények átlageredményeinek összehasonlítása

A szignifikánsan jobban, hasonlóan, illetve gyengébben teljesítő intézmények száma és aránya (%)

A tanulók átlageredménye és az átlag megbízhatósági tartománya (konfidencia-intervalluma)
Az Önök intézményében 1607 (1574;1641)

Országosan 1567 (1566;1568)

Általános iskolákban 1549 (1548;1550)

Községi általános iskolákban 1494 (1492;1496)

Városi általános iskolákban 1542 (1540;1544)

Megyeszékhelyi általános iskolákban 1601 (1598;1604)

Budapesti általános iskolákban 1622 (1618;1625)

8 évfolyamos gimnáziumokban 1731 (1727;1735)

6 évfolyamos gimnáziumokban 1718 (1714;1722)
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1b A képességeloszlás néhány jellemzője

A tanulók képességeloszlása az Önök intézményében és azokban a részpopulációkban, amelyekbe Önök is
tartoznak

A tanulók képességeloszlása az egyes részpopulációkban
Min. / 5-ös

perc.
25-ös perc. Átlag (konf. int.) 75-ös perc. Max. / 95-

ös perc.

Az Önök intézményében 1266 1466 1607 (1574;1641) 1757 1992

Országosan 1221 1431 1567 (1566;1568) 1711 1882

Általános iskolákban 1212 1416 1549 (1548;1550) 1689 1860

Megyeszékhelyi általános iskolákban 1296 1479 1601 (1598;1604) 1731 1888

Dél-Alföld régióban 1263 1444 1573 (1570;1576) 1705 1874

Békéscsabai kistérségben 1334 1505 1622 (1609;1635) 1758 1904
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1c Képességeloszlás

Az országos eloszlás, valamint a tanulók eredményei a megyeszékhelyi általános iskolákban és az Önök
megyeszékhelyi általános iskoláiban

A tanulók képességszintek szerinti százalékos megoszlása

Országos kompetenciamérés 10

Kazinczy Ferenc Általános Iskola
OM azonosító: 028254 Intézményi jelentés

8. évfolyam

S
zö

ve
gé

rté
s

________________________________________________________________

________________________________________________________________



3b Átlageredmény a tanulók korábbi eredményének tükrében
telephelyenként

Telephelyeik eredménye a regressziós becslés alapján várható eredmény tükrében
A telephely Telephelyük 2012-es áltageredménye 1607 (1574;1641)

A telephely tanulóinak 2010-es átlageredménye 1527 (1493;1563)

Várható eredmény az összes telephelyre illesztett regressziós egyenes
alapján

1594

(a tényleges eredmény ettől nem különbözik szignifikánsan)

* Csak azok a telephelyek szerepelnek az ábrán, amelyek esetében legalább a tanulók kétharmada és legalább tíz tanuló megírta a két évvel
korábbi mérést, és amelyeken a korábbi eredménnyel rendelkező diákok e mérésbeli átlaga beleesik az összes diák e mérésben elért
képességátlagának konfidenciaintervallumába mindkét területen.
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