A 2016/2017. tanév a Mezőberényi Általános Iskolában
Az idei tanév mottójának jegyében jelöltük ki a céljainkat, feladatainkat, a hosszú évek során
kialakított színvonal megtartása mellett, de a megújulás irányában, követve a változásokat.
„A múltat elengedni, a jelent felismerni, a jövőt megtervezni.” http://www.pozitivvaltozas.hu/valtozas/pozitiv-valtozas
Tanévzáró adatok:
Általános iskolai tanulók száma: 745 fő
Alapfokú művészetoktatás: 166 fő
Általános iskolai feladat ellátási helyek tanulócsoportjai összesen: 39 (ebből összevont 2)
Napközis csoportok száma: 17
Kollégiumi csoport száma: 1
Személyi feltételek
A jogszabályban meghatározott létszámnak megfelelő pedagógusi, nevelő-oktató munkát
segítő alkalmazotti létszámmal rendelkezünk. 2017. január 1-étől pedig technikai dolgozókkal
bővült személyi állományunk.
A szakos ellátottságot az óraadó tanárokkal közösen látjuk el.
A 2016-2017. tanévben eredményes minősítő vizsgát tett 1 gyakornokunk. Pedagógus II.
fokozatot célzó minősítési eljárásban vett részt 7 kollégánk. Szakmai szolgáltatást igénybe
véve szaktanácsadásban 8-an részesültek.
Iskolánk 6 mesterpedagógusa – köztük 5 szakértő – folyamatos támogatást nyújt a
portfólióíráshoz, a minősítésekre, a minősítő vizsgára való felkészüléshez.
A több telephelyre és más intézménybe történő átjárás, áttanítás, a heti 24-26 órára történő
felkészülés, azok megtartása, a helyettesítések, a minősítésekre való felkészülés nagy terhet
jelentett pedagógusaink számára.
Felsőoktatásban 1 kolléga vett részt, aki sikeres szakvizsgát tett. 39-en voltak
továbbképzéseken. 5-en képzőként tevékenykedtek.
Gratulálunk a minősítéseken, vizsgákon elért kiváló eredményekhez!
Tárgyi, infrastrukturális feltételek
A Gyulai Tankerületi Központ 2017. január 1-jétől az oktatási intézmények működtetési
feladatait is átvette Mezőberény Város Önkormányzatától, a sportcsarnok, a művészeti iskola
telephelye, a Martinovics utcai tornaterem kivételével. Természetesen ezeket az épületeket,
helyiségeket továbbra is használhatjuk. Az átadás előkészítő munkájában iskolánk vezetősége
is részt vett. E tanévben a székhely mellett 7 telephelyen folytattuk nevelő-oktató
tevékenységünket. A munka színvonalas ellátáshoz megfelelő infrastruktúrával és
eszközökkel rendelkezünk. Informatikai állományunk folyamatosan gyarapszik. A Gyulai
Tankerületi Központ jóvoltából egy tanterem bútorzatának, továbbá a könyvtári székek
cseréje történt meg.
Sporteszközök állományunk bővült az Intézményi Bozsik Program, a Sport Legyen a Tied!
elnevezésű program keretében a Magyar Kézilabda Szövetség és a Magyar Tenisz Szövetség
jóvoltából.

A Művészetoktatási Tagintézmény hangszerállománya csökkent, mivel a működtető-váltás
után csak az iskolánk tanulói által használt hangszerek maradtak nálunk.
Önkormányzati pályázatokban a DSE-én és a Mezőberényi Általános Iskolásokért
Alapítványon keresztül részesültünk.
A tárgyi feltételek változása a jövőben várható, a pályázatoktól függően.
Eredmények
Mulasztás
összesen
50520

összesen:

igazolt
50248

igazolatlan
272

1 főre jutó
átlag69,20

Az 1 főre jutó átlagóra emelkedett a tavalyi évhez képest. Az igazolatlan mulasztások
jelentősen csökkentek. A jogszabálynak megfelelően értesítettük az illetékeseket.
Magatartás
Az iskola tanulóinak magatartási
átlaga: 4,22. (2015-2016. tanév: 4,13)
- 1-4. évfolyamokon: 4,11,
- 5-8. évfolyamokon: 4,32.
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4,13

5-8.
évf.
3,92

40,90%

jó

változó
39,22%

Szorgalom

hanyag
17,37%

2,52%

Az iskola tanulóinak szorgalom átlaga:
3,96 (2014-2015. tanév: 4,01)
- 1-4. évfolyamokon: 4,16,
- 5-8. évfolyamokon: 3,76.

30,29%

38,12%

23,76%

7,83%

A művészeti tagintézmény szorgalmi
átlaga: 4,93, hasonlóan az 1 évvel
ezelőtti átlaghoz (4,91).

Tanulmányi teljesítmény
1. évfolyam szöveges értékelése
Elsős tanulóink 38,46%-a kiválóan teljesített, 51,92%-a jól teljesített, 9,62%-a megfelelően
teljesített, míg idén felzárkóztatásra szorul végminősítést egyik tanuló sem kapott.
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A 2-8. évfolyam
tanulóinak tanulmányi
átlaga: 4,17.
2-4. évfolyam: 4,32
5-8. évfolyam: 4,06.
12 tanuló javítóvizsgát
tehet 1-3 tantárgyból. 4
tanuló évet ismétel.
Az Alapfokú Művészeti
Tagintézmény
tanulmányi átlaga: 4,97
(2015-2016. tanév: 4,99).

Zeneművészeti ág: 4,99; Képző- és iparművészeti ág: 4,94. Szöveges értékelése: kiválóan
megfelelt: 95,24%; jól megfelelt: 4,76%.
Jutalmazások, fegyelmező intézkedések
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8,05%
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Frey Márton
Csávás Lili
Horváth Léna
Földes Áron
Konyecsni Milán
Gál Zsanett
Hoffmann Márta
Plavecz Bálint

1.a-c
2.c
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7,04%
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6,69%
6,12%
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A kiváló tanulmányi
előmenetelű,
kitűnő
tanulóink
aránya
14,77%, a jeles tanulóké
8,05%,
tantárgyi
dicséretben részesülők
31,01%. Folyamatos az
emelkedés.
Azok a tanulók, akiknek
5 vagy több tantárgyból
dicséretük van, nevelőtestületi
dicséretben
részesültek:

Kiss Bence
Kocsor Kata
Bárdi Regina
Machó Flóra
Kara Zsigmond
Csicsely Katinka
Pákozdi Szimonetta Anikó
Gedó Bianka

2-4.b
5. a
5. c
5.c
6. a
7. a
7. a
7. c

A tantárgyi dicséretek mellett 491 tanuló 955 dicséretben részesült.
220 tanuló pedig 1026 figyelmeztetést vagy intést kapott. Ez kevesebb, mint az előző
tanévben.
A
művészeti
tagintézményben
a
színvonalas
munkavégzésért,
kimagasló
versenyeredményekért 32 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 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 60,82%-a igényel étkezést iskolai keretek között, akiknek 64,63 %-a térítés nélkül,
19,21 %-a kedvezményes étkezésben részesül. Az 5-8. évfolyam tanulóinak 59,95 %-a
részesült normatív kedvezményben a tankönyvtámogatás során.
Kollégium
A kollégiumi ellátást igénylő tanulók hátrányos, halmozottan hátrányos, veszélyeztetett
gyermekek, rendezetlen családi háttérrel. Másnapra történő felkészülése a napköziben
történik, de sok esetben elkerülhetetlen, hogy a kollégiumban is folytatják a tanulást.

Mindenki teljesítette a követelményeket, bukás nincs. 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.a
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)
E-Dia mérés (online) 3.a
Ma Talent2 matematikai tehetségmérés (online) 4.a
Beiskolázás, továbbtanulás
A 2017-2018. tanévre 37 tanuló iratkozott be. Mezőberényben 2 osztály fog indulni: egy
sportiskolai és egy egész napos iskolai osztály. 20 év után először nem indul német
nemzetiségi nyelvet tanuló osztály, az alacsony számú jelentkezés miatt.
E tanévben 96 nyolcadikos továbbtanuló sikeres beiskolázást segítette elő iskolánk.

Az előző 5 tanév továbbtanulási adatait összehasonlítva jelentős változások következtek be az
egyes középiskolai típusokba történő jelentkezés esetén. Az iskolatípusok változásai is
okozták ezt. A gimnáziumokba jelentkezők aránya előbb csökkent, majd idén újra emelkedett
(33%). A szakgimnáziumokba (amelynek elődjei a szakközépiskolák voltak) hullámzó, - a
tavalyi évet kivéve - inkább csökkenő a jelentkezési arány (28%). A szakközépiskolákba (a
szakiskolák utódja) folyamatosan emelkedett a jelentkezés, idén csökkent (39%).
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:

Czerovszki Ildikó 8.a
DSD I B1 szintű
nyelvvizsgát tett

Machó Fanni 8.a
DSD I A2 szintű
nyelvvizsgát tett

Kiváló tanuló díjban és a vele járó tantestületi dicséretben, továbbá Jó sportoló díjat és
testnevelés tantárgyból dicséretet kapott:

Temesvári Gábor Péter 8.a
DSD I A2 szintű
nyelvvizsgát tett
Kiváló tanuló díjban és a vele járó tantestületi dicséretben részesültek:

Banuta Gréta 8.a

Bokor Kevin 8.c

Magasi Hajnal Csillag 8.c

Orosz Kíra Andrea 8.c

Szegfű Kornél Norbert 8.c

Hoffmann Marcelina 8.d

Kazai Tamás 8.c
Jó sportoló díjat, és testnevelés tantárgyból dicséretet kaptak:

Benyovszki Mihály 8.a

Kovács Lili 8.a
DSD I A2 szintű
nyelvvizsgát tett

Burai Milán

8.c

Fekete Jácint Dávid 8.c
A német nemzetiségi nyelvet tanuló osztályból legjobb németesként könyvjutalomban részesült
tanulók (a Német Nemzetiségi Önkormányzat jutalmát vehették át):
Czerovszki Ildikó 8. a, Machó Fanni 8. a
Kitűnő tanulmányi eredményéért, példamutató magatartásáért, szorgalmáért és közösségi
munkájáért.
Schultz Hajnal 8. a, Czerovszki Fanni 8. d
Kitűnő tanulmányi eredményéért, példamutató magatartásáért, szorgalmáért.
Szabó Tamás 8. c, Nagy Dániel 8. d
Jeles tanulmányi eredményéért, példamutató magatartásáért, szorgalmáért és kiemelkedő
közösségi munkájáért.
Baschieri Carlotta
8. c
Jó tanulmányi eredményéért, szorgalmáért, magatartásáért, kulturális tevékenységéért, és
kiemelkedő közösségi munkájáért könyvjutalomban részesültek:
Csatári Bettina 8. a, Ombódi Eszter 8. a, Szabó Dorka 8. a, Tímár Tímea 8. a, Verasztó
Katalin Ágnes 8. a, Hermeczi Mária Magdolna 8. d, Szemerédi Klaudia Ibolya 8. d
Példamutató magatartásáért, jó tanulmányi
tevékenységéért.
Szász Áron 8. c, Czerovszki Róbert 8. d

eredményéért

és

sportban

nyújtott

Sportban nyújtott tevékenységéért:
Jantyik Krisztián 8. a, Zsibrita Roland 8. a, Kardos Viktória 8. e, Papp Dominika 8. e
A Művészeti Iskola képző- és iparművészeti tanszakon nyújtott teljesítményéért.
Ombódi Eszter 8. a , Bokor Kevin 8. c
A Mezőberényi Kosárlabda Klub által jutalmazott 8. osztályos tanulók
Benyovszki Mihály 8. a, Jantyik Krisztián 8.a, Kovács Lili 8. a, Zsibrita Roland 8. a, Orosz
Kíra Andrea 8. c, Szabó Tamás 8. c, Szász Áron 8. c
A Gyermekfoci Alapítvány által jutalmazott 8. osztályos tanulók:
Burai Milán 8. c, Fekete Jácint Dávid 8. c, Fekete Ronald Szebasztián 8. c

Intézményünk a DSD I nyelvvizsga központ. A Deutsches Sprachdiplom egy akkreditált
nemzetközi német nyelvvizsga, melyet évente egyszer, egy adott időpontban A2 és B1 szinten
tehetnek le iskolánk tanulói. Német nyelvszakos kollégáink a tavalyi évhez hasonlóan
sikeresen készítették fel tanulóinkat a vizsgára.
A Német nemzetiségi nyelvet tanuló osztályból 7 tanuló a Deutsches Sprachdiplom
nyelvvizsga alap és középfokú fokozatait szerezte meg a 8. a osztályból.
Czerovszki Ildikó B1, Kovács Lili A2, Machó Fanni A2, Schultz Hajnal A2,
Temesvári
Gábor Péter A2, Tímár Timea A2, Verasztó Katalin A2
Gratulálunk! Büszkék vagyunk tanulóink eredményeire! Kívánjuk, hogy sikerüljön
megvalósítani a kitűzött céljaikat!
Nevelőtestületünk
Pedagógusaink nyitottak, képesek a változásra, bennük van az igény a megújulásra, a
folyamatos szakmai fejlődésre. Elkötelezettek a minőségi munka iránt. Nem zárkóznak el az
új módszerek alkalmazása elől. Folyamatos szakmai innováció, hatékony újszerű tanulási
eljárások alkalmazása jellemző rájuk, beleértve az IKT eszközök mindennapi gyakorlatban
történő alkalmazását is. A pedagógusok napi szinten együttműködnek egymással és osszák
meg tudásukat. Az intézmény számos pályázatokon való részvétele nagyban hozzásegítette a
tantestületet a hálózati tanuláshoz és ahhoz, hogy tanuló szervezetté váljon.
2017. június 1-jén, a Pedagógusnap alkalmából Balog Zoltán Emberi Erőforrások Minisztere
kitüntetést adományozott Mihalik Árpádnénak, akit példamutató személyisége, sokoldalú
tevékenysége, a magyar köznevelés fejlesztéséért végzett munkája érdemessé tett a Németh
László-díj miniszteri elismerésre.
Pedagógusnap alkalmából 2017. június 12-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 Görgényi Ernő, Gyula város polgármestere által. Iskolánkból Kiváló
Pedagógiai Munkáért elismerésben részesült: Babinszki Szilárdné intézményvezető-helyettes.
A 2017. június 6-án városi szinten - az OPSKK szervezésében - megrendezésre került
Pedagógusnapon az alábbi kollégák vehették át a tankerület elismerő oklevelét:
1.
Bereczkiné Éber Ildikó
2.
Csibor Lászlóné
3.
Dr. Zubereczné Miklya Ibolya
4.
Hoffmann Sándorné
5.
Kissné Bartóki Erzsébet
6.
Mátyásné Adamik Ildikó
7.
Slyuchné Prókai Erika
8.
Tóth Olivér
9.
Zubáné Gál Márta
Büszkék vagyunk ezekre az elismerésekre!
A pedagógusnapon elköszöntünk Dánné Galina Klára, Hirjákné Bartyik Mária, Litvai
Györgyné, Szugyiczki János, Zubán Mária kollégáinktól, akik nyugdíjba vonulnak. Közülük
4-en megkapták a Pedagógus Szolgálati Emlékérmet munkájuk miniszteri elismerésként.

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/images//dok/versenyeredmenyek-2016-2017.-tanev.pdf
Hosszú, sok-sok munkával teli, de eredményes, tartalmas tanévet zártuk, köszönhetően
kollégáink elhivatottságának, lelkiismeretes tanítói, tanári munkájának.
Collen Wilcox idézetével köszöntünk el pedagógusainktól, jó pihenést, feltöltődést kívánva a
2017. július 3-tól kezdődő szabadságra:
„ A tanítás az optimizmus legnemesebb megnyilvánulása.”
http://bolcsekkove.blog.hu/2008/04/07/pedagogia_idezetek

Kedves Szülők! Köszönjük, támogató segítségüket, köszönjük bizalmukat. Azt gondolom,
hogy azért, milyen lesz a gyermekeik élete, abban közös a felelősségünk. S az ebből fakadó
feladat nem teher, hanem életcél.
Öreg István
intézményvezető

