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A 2017/2018. tanév a Mezőberényi Általános Iskolában 

„Terveztünk, megvalósítottunk, fejlődtünk, értékeltünk…” 

Tanévzáró adatok: 

Általános iskolai tanulók száma: 668 fő 

Alapfokú művészetoktatás: 160 fő 

Általános iskolai feladat ellátási helyek tanulócsoportjai összesen: 34 

Egész napos és napközis csoportok száma: 16 

Kollégiumi csoport száma: 1 

Működési feltételek: 

Az iskola eredményes működéséhez, a tanulók neveléséhez-oktatásához szükséges személyi, 

tárgyi, gazdálkodási feltételek e tanévben is biztosítottak voltak. 

Kollégáinkra jellemző a folyamatos szakmai megújulás iránti igény - a felsőoktatásban, 

továbbképzéseken, szakmai napokon, konferenciákon való részvétel -, az újszerű 

tanulásszervezési eljárások, az IKT eszközök napi gyakorlatban történő alkalmazása, az 

együttműködés és a tudásmegosztás. 

E tanévben 7 pedagógusunk vett részt sikeresen Pedagógus II. fokozatot célzó minősítési 

eljárásban. 

Az önértékelések, a vezetői, intézményi pedagógiai-szakmai ellenőrzések során visszajelzést 

kaptunk arról, hogy iskolánk kimagasló szakmai színvonalon végzi munkáját. 

A köznevelésben vállalt egyéb feladatok ellátása is jelen van szakmai életünkben: szakértői, 

képzői tevékenység, a Nemzeti Pedagógus Karban és a Köznevelési Szakértők Országos 

Egyesületében történő szerepvállalás. 

E tanévben a székhely mellett 6 telephelyen folytattuk nevelő-oktató tevékenységünket. Az 

Alapfokú Művészeti Tagintézmény a Luther téri épületbe költözött, amely nagy előrelépést 

jelentett, hiszen egy komfortosabb, esztétikus környezetbe került a zeneoktatás.  

A Gyulai Tankerületi Központnak köszönhetően e tanévben hatalmas mértékű 

eszközfejlesztés valósult meg (irodatechnikai, műszaki, informatikai eszközök, iskolabútor, 

fejlesztőjátékok, könyvek, sportszerek, hangszerek stb.). 

Az alábbi pályázatok eredményeképpen pedig további fejlesztések vannak folyamatban, 

amelyek az iskola és a pedagógusok digitális eszköztárának bővülését, módszertani 

megújulását, a tanulók pályaorientációját, közösségi nevelését is magában foglalja: 

EFOP-3.2.3-17-2017-00035 Digitális környezet kialakítása a Gyulai Tankerület 

intézményeiben 

EFOP-3.2.4-16-2016-00001 Digitális kompetencia fejlesztése 

EFOP-3.2.5-17 Pályaorientáció, kiemelten az MTMI készségek és kompetenciák fejlesztése a 

Gyulai Tankerületben 

EFOP-4.1.3-17-17-2017-00411 A Mezőberényi Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola 

és Kollégium tanulást segítő tereinek infrastrukturális fejlesztése 

EFOP-3.3.5-17 Korszerű pedagógiai módszerek alkalmazását segítő iskolai közösségi 

program kísérleti megvalósítása. 

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma a sportiskolai feladatok ellátására biztosított keretet 

sporteszközök, sportfelszerelések vásárlására. 

Önkormányzati pályázatokból a DSE-n keresztül részesültünk. 

Eredmények 

Az elmúlt tanévben 41853 órát mulasztottak tanulóink, 1 főre átlagosan 62,88 óra jutott, 

amely a tavalyi évhez képest csökkenő tendenciát mutat. 

Az igazolatlan mulasztások esetében a jogszabálynak megfelelően értesítettük az 

illetékeseket. 
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Magatartás  

Az iskola tanulóinak magatartási átlaga: 4,25.  

- 1-4. évfolyamokon: 4,1  

- 5-8. évfolyamokon: 4,36.  

 

 

 

 

Szorgalom 

Az iskola tanulóinak szorgalom átlaga: 4,06. 

- 1-4. évfolyamokon: 4,15, 

- 5-8. évfolyamokon: 3,98. 

 

 

 

 

 

A művészeti tagintézmény szorgalmi átlaga: 

4,97. 

A zeneművészeti ágon: 4,96. 

A képző- és iparművészeti ágon: 4,98. 

 

 

Tanulmányi teljesítmény 

Elsős tanulóink 33,33%-a kiválóan teljesített, 

55,56%-a jól teljesített, 8,89%-a megfelelően 

teljesített, míg 2,22% felzárkóztatásra szorul 

végminősítést kapott.  

A 2-8. évfolyam tanulóinak tanulmányi átlaga: 

4,2. 
2-4. évfolyam: 4,32 

5-8. évfolyam: 4,11.  

4 tanuló javítóvizsgát tehet 1-3 tantárgyból. 

Évismétlésre bukott tanulónk nincs. 

 

Az Alapfokú Művészeti Tagintézmény tanulmányi átlaga: 4,99. 

Zeneművészeti ág: 4,99; Képző- és iparművészeti ág: 4,99. Szöveges értékelés: kiválóan 

megfelelt: 96%; jól megfelelt: 4%. 

Jutalmazások, fegyelmező intézkedések 

Kiváló tanulmányi előmenetelű tanulóink száma 

1. évfolyamon: 8 fő (1,2%). A kitűnő tanulók 

száma a 2-8. évfolyamon: 80 fő (11,98%). 

Jeles tanulók száma 61 fő (9,13%).  
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Tantárgyi dicséretben 222 tanuló (33,23 %) részesült, 461 dicséretet kaptak.  

22 tanuló külön nevelőtestületi dicséretben részesült, mert 5 vagy annál több tantárgyból is 

dicséretet kapott. 

A tantárgyi dicséretek mellett 441 tanuló 888 dicséretet érdemelt ki a tanév során. 

236 tanuló 759 figyelmeztetésben vagy intésben részesült. 

A művészeti tagintézményben a színvonalas munkavégzésért, kimagasló 

versenyeredményekért 39 növendéket 43 db dicséret illetett meg. 

Gyermekvédelem, kiemelt figyelmet igénylő tanulók 

Iskolánkban fontos feladat, hogy a szociális hátránnyal küzdő- és a kiemelt figyelmet igénylő 

gyermekek nevelése-oktatása a tanuló javát szolgálja. 

Feladataink: tudatos értékválasztásra ösztönzés, a szociális kompetenciák fejlesztése, a 

fegyelem javítását célzó intézkedési terv feladatainak megvalósítása, a veszélyeztetettség 

jelzése, az „Útravaló Ösztöndíjprogram – Út a középiskolába” pályázaton belüli mentorálás, 

az AJTP-ba jelentkeztetés, egészségnevelési programok, bűnelkövetés vagy a bűnismétlés 

céljából indított programok, a szülőkkel, gyermekjóléti szolgálattal, pedagógiai 

szakszolgálattal való szoros kapcsolattartás, konzultáció, a sajátos nevelési igényű és a 

beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulók fejlesztése érdekében 

együttműködés a kollégákkal, a fejlesztő- és a gyógypedagógusokkal. 

Tanulóink 60 %-a igényel étkezést iskolai keretek között, akiknek 56,75 %-a térítés nélkül, 

23,5 %-a kedvezményes étkezésben részesül. 

Kollégium 

A kollégiumi ellátást igénylő tanulók hátrányos, halmozottan hátrányos, veszélyeztetett 

gyermekek, rendezetlen családi háttérrel. A személyiség- és közösségfejlesztés elsősorban a 

csoport-, a szabadidős-, közösségfejlesztő és egyéni foglalkozások során egyénre és csoportra 

szabottan zajlik. 

Egyéb foglalkozások 

Tanulóink eredményes felkészülésére, felzárkóztatására, a tehetségek gondozására az alábbi 

foglalkozásokat szervezzük: 

Napközis foglalkozás 

Felzárkóztatás (1-4. évfolyam) 

Előkészítő, felzárkóztató foglalkozás (8. évfolyam) 

Fejlesztő foglalkozások (sajátos nevelési igényű tanulók, beilleszkedési, tanulási, magatartási 

nehézséggel küzdő tanulók) 

Tehetséggondozás (1-4. évfolyam) 

Tehetséggondozó program (5-8. évfolyam) 

Szakkörök (nyelvi szakkörökkel, pénzügyi és gazdasági ismeretek kiegészülve) 

Tömegsportok 

Mérések 

Országos kompetenciamérés 6-8. évfolyam 

Belső kompetenciamérés a többi évfolyamon 

Kiegészítő kompetenciamérés 6.f 

Országos nyelvi mérés 6-8. évfolyam 

A tanulók fizikai állapotának mérése (1-4. évfolyam)  

Testi fejlettség (fittség) NETFIT rendszer (5-8. évfolyam) 

Tehetséggondozó programba válogató mérés (4. évfolyam) 

Ma Talent 3 matematikai tehetségmérés (online) 4. évfolyam 
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Beiskolázás, továbbtanulás 

Beiskolázási programunknak köszönhetően a 2018-2019. tanévben Mezőberényben 3 osztály 

fog indulni: egy német nemzetiségi nyelvet tanuló, egy sportiskolai és egy egész napos iskolai 

osztály.  

E tanévben 104 nyolcadikos továbbtanuló sikeres középfokú beiskolázását segítettük elő.  

 

A gimnáziumokba jelentkezők aránya az utóbbi két évben emelkedett (38,46%). A 

szakgimnáziumokba (amelynek elődjei a szakközépiskolák voltak) jelentkezés hullámzó, idén 

az is emelkedett (30,77%), míg a szakközépiskolákba (a szakiskolák utódja) történő 

jelentkezés az utóbbi két évben csökkent (30,77%). 

Iskolánk minden évben jutalmazza azokat a ballagó tanulókat, akik eredményeikkel éveken át 

kimagaslottak a többiek közül. A „kimagasláshoz” komoly eredmények kellenek, és ehhez az 

elismeréshez tanulóink méltón bizonyítottak. 

Kiváló tanuló díj jár azoknak, akik az 5-8. évfolyamon, év végén legfeljebb három jó 

érdemjegyet szereztek, a többi jegyük jeles, magatartásuk, szorgalmuk példás vagy jó, 

versenyeken rendszeresen és eredményesen szerepeltek, közösségi munkájuk kimagasló. 

Német nemzetiségi díjat, olyan nyolcadikosok kapnak, akik az 5-8. évfolyamon 4,00 átlag 

feletti tanulmányi eredményt, német nemzetiségi nyelvből az 5-8. évfolyamon, év végén jeles 

eredményt értek el, és nyelvi versenyeken, bemutatókon rendszeresen szerepeltek vagy 

sikeres nyelvvizsgát tettek. 

Jó sportoló díjazásban részesülnek azok a nyolcadikosok, akik az 5-8. évfolyamon, év végén 

legalább 4,00 átlagot értek el, magatartásuk, szorgalmuk példás vagy jó, s a választott 

sportágban kiemelkedő munkát végeztek és kimagasló eredményeket értek el. 

Kiváló tanuló díjban és a vele járó tantestületi dicséretben, továbbá Német nemzetiségi díjban és a 

német nemzetiségi tantárgyból dicséretben részesültek: 

 

                                                                     

           Csicsely Katinka  8.a           Pákozdi Szimonetta Anikó  8.a           Czirbuly Noémi  8.a        
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Kiváló tanuló díjat és Jó sportoló díjat és a vele járó tantestületi  és testnevelés és sport tantárgyból 

dicséretet kapott: 

                                                            

                                                       Kreisz Noémi 8.e 

Kiváló tanuló díjban és a vele járó tantestületi dicséretben részesült: 

                                                            

Gergely Zoé Napsugár 8.a               Komlódi Tamás 8.a                 Gedó Bianka  8.c 

                                                             

        Kocsor Sára 8.c                      Szabó Emese  8.d                             Nagy Viktória  8.e 

                                                             

                                                            Papp Balázs  8.e 
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   Jó sportoló díjat, és testnevelés és sport tantárgyból dicséretet kapott: 

                                                              

   Gottschick Márta 8.a                   Kőszegi Fanni  8.a                     Tóth Sári  8.a 

 

                                                                  

Dévényi Andrea  8.c                       Rónai Róbert 8.c                           Varga Zsanett 8.e 

 

Kitűnő tanulmányi eredményéért, példamutató magatartásáért, szorgalmáért és kulturális 

tevékenységéért könyvjutalomban részesült: 

Pap Dóra 8. g, Tóth Dániel Tamás 8. g 

Kitűnő tanulmányi eredményéért, példamutató magatartásáért, szorgalmáért 

könyvjutalomban részesült: 

Kis Dávid Csaba 8. d 

Jeles tanulmányi eredményéért könyvjutalomban részesült: 

Domokos Enikő 8. a, Hajdú Viktor 8. a, Székely Csenge 8. a 

Tanulmányi eredményéért könyvjutalomban részesült: 

Husti Gábor 8. c, Malét Kristóf 8. c, Szabó Botond Péter 8. c, Frei Gerda 8. d, 

Hőgye Tessza 8. d, Csépányi Éva 8. e 

Tanulmányi eredményéért  és közösségi tevékenységéért könyvjutalomban részesült: 

Hidvégi Bálint 8. a, Bakó Tímea 8. e, Borka Barbara Mónika 8. e 

Közösségi tevékenységéért könyvjutalomban részesült: 

Farkas Vanda Erika 8. a; Mester Emese 8. a; Reszelő Kornélia Vanessza 8. a; 

Hucz Vanda Beatrix 8. e 

 DSD I B1 szintű nyelvvizsgájáért könyvjutalomban részesült: 

Czirbuly Noémi 8.a, Csicsely Katinka 8. a, Pákozdi Szimonetta Anikó 8. a, 
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DSD I A 2 szintű nyelvvizsgájáért könyvjutalomban részesült: 

Gergely Zoé Napsugár 8. a, Gottschick Márta 8. a 

A Művészeti Iskola képző- és iparművészeti tanszakon nyújtott teljesítményért 

könyvjutalomban részesült:  

Zolnai Réka 8. a, Szabó Veronika 8.c 

Sportban nyújtott kimagasló tevékenységéért könyvjutalomban részesült: 

Adamik György 8. a, Ilyés Inez 8. a, Schmidt Áron Igor 8. a, Csák Zétény 8. c, 

Hegyesi Alexandra 8. c, Olej Bence 8. c, Csapó Gergő 8. d, Mészáros Mihály 8. d, 

Szabó Norbert 8.d. 

 

Gratulálunk tanulóinknak! Büszkék vagyunk eredményeikre!  

Pedagógusnapi elismerések 

2018. június 1-én, a pedagógusnap alkalmából Prof. Dr. Kásler Miklós az Emberi Erőforrások 

Minisztere kitüntetést adományozott Babinszki Szilárdné intézményvezető-helyettesnek, akit 

példamutató személyisége, sokoldalú tevékenysége, példaértékű nevelő és oktató, a magyar 

köznevelés fejlesztéséért végzett munkája tette érdemessé a Németh László-díj miniszteri 

elismerésre. 

Prof. Dr. Kásler Miklós az Emberi Erőforrások Minisztere Miniszteri Elismerő Oklevelét Dr. 

Zubereczné Miklya Ibolya, a Társadalomtudományi és művészeti munkaközösség-vezetője 

vehette át példamutató személyisége, sokoldalú tevékenysége, példaértékű nevelő és oktató, a 

művészeti nevelés és a tehetséggondozás területén végzett munkájáért a Városi 

Pedagógusnapi ünnepségen Teleki-Szávai Krisztina, a Gyulai Tankerületi Központ 

igazgatójától. 

Pedagógusnap alkalmából 2018. június 11-én köszöntötte a Gyulai Tankerületi Központ a 

tankerület illetékességi területének szakembereit Gyula Város Önkormányzatával együtt. 

Itt került sor a tankerületi elismerések átadására Teleki-Szávai Krisztina, a Gyulai Tankerületi 

Központ igazgatója és dr. Görgényi Ernő, Gyula város polgármestere által. Iskolánkból 

Kiváló Pedagógiai Munkáért elismerésben részesült: Rigóné Boldis Valéria, akinek szakmai 

felkészültségét, a tanítás iránti elkötelezettségét sok-sok jelenlegi és volt diák, szülő és 

kolléga tapasztalatból jól ismeri. Követendő példát adott és a mai napig ad. 

A 2018. június 4-én városi szinten - az OPSKMM szervezésében - megrendezésre került 

Pedagógusnapon adta át a tankerület elismerő okleveleit Teleki-Szávai Krisztina, a Gyulai 

Tankerületi Központ igazgatója 10 kollégánknak: 

1. Bálint Anna 

2. Csengeriné Ignácz Edit 

3. Durkó Éva 

4. Gregus Anita 

5. Henger Péter 

6. Kajlik Péter 

7. Kesztyűs Zsuzsanna 

8. Schäferné Kéki Márta 

9. Szentkutiné Ollé Ágnes 

10. Tóthné Győri Zsuzsanna 

 

Hirjákné Bartyik Mária és Putnoky Istvánné nyugdíjba vonulásuk alkalmából, munkájuk 

miniszteri elismeréséért Pedagógus Szolgálati Emlékérmet vettek át. 

Mindkét kollégánk a pedagógusi pályán eltöltött négy évtized alatt tanítványai, szülői, 

kollégái által elismert szakemberként bizonyította tudását, rátermettségét, hivatásszeretetét. 
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Gratulálunk kollégáinknak az elismerésekhez!  

Kapcsolatok 

Iskolánkban a pedagógus – diák kapcsolatot az őszinte kommunikáció, példamutatás, 

következetesség, tolerancia alapjaira helyezzük. 

Alapvető fontosságúnak tartjuk a szülőkkel történő kapcsolattartást, a kölcsönös bizalmat és a 

kommunikációt.  

Partnereinkkel elsősorban közös rendezvényeinken találkozunk. 

Nemzetközi kapcsolataink a sport és a matematika területén folytatódtak, Poprád (sport és 

matematika), Székelyudvarhely (sport), Marosvásárhely (sport), Wurzen (sport) városával. 

Az iskolai eseményekről, hagyományápolásról, rendezvényekről a kollégáink által készített 

cikkeket intézményünk honlapján minden érdeklődő megtalálhatja: http://mai.mezobereny.hu/ 

Versenyeredményeink is elérhetőek a honlapon:  

http://mai.mezobereny.hu/index.php/hirek/471-osszesitett-versenyeredmenyek-2017-2018 

A tanév értékelését zárva egy dolog marad hátra, ami talán a legfontosabb: a Köszönet. 

Köszönet a pedagógusoknak, akik becsülettel, fáradhatatlanul végzik nap mint nap a 

munkájukat. 

Köszönet a szülőknek, amiért ránk bízták gyermekeiket és támogattak minket a közös cél 

érdekében, hogy a gyermekek művelt, jól képzett, az életben boldogulni tudó emberekké 

válhassanak. 

Öreg István 

intézményvezető 

http://mai.mezobereny.hu/
http://mai.mezobereny.hu/index.php/hirek/471-osszesitett-versenyeredmenyek-2017-2018

