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RAPORT PRIVIND SITUAȚIA ȘCOLARĂ ÎN  

ANUL ȘCOLAR 2016-2017 

 

BESZÁMOLÓ 

 a 2016-2017-os tanév tevékenységeiről és 

eredményeiről 

 

Tartalom 

 

1. Prioritások 

2. Infrastruktúra, szervezés, gazdálkodás  

3. Osztályaink, létszámok 

4. Tanulmányi eredmények. Versenyek 

5. Országos értékelés és felvételi 

6. Nevelési tevékenységek, iskolai projektek 

7. Magaviselet, hiányzás, fegyelem 

8. A könyvtár 

9. Módszertani és tudományos tevékenységek  

10. Humán erőforrás  

 

1. Prioritások 

o A VIII. osztályosok megfelelő felkészítése az országos értékelésre 

o A II., IV. És VI. osztályosok felkészítése az országos értékelésre 

o A tűzvédelmi engedély megszerzésének feltételei 

o Újabb tervek elkészítése: tornaterem, udvar, zöldövezet 

o Az iskolai biztonság fokozása 

o Az iskolai erőszak megelőzése 
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o Hatékony és változatos nevelési programok megvalósítása 

o Iskolán kívüli nevelési programok szervezése 

 

2. Infrastruktúra, szervezés, gazdálkodás  

 

A tanév során folytatódott az iskola eszköztárának modernizálása. A földszinti négy 

tanterembe is új táblák kerültek, ezzel befejeződött a táblacsere több éves programja.  

A III. B osztályba is interaktív tábla került új projektorral. 

Az osztályfőnökök ellátása számítógéppel egy több éve tartó folyamat. Alsó tagozaton 

három laptop beszerzése következik, majd elkezdődhet az V-VIII osztályos kollégák 

ellátása. 

Elkezdődött a tűzvédelmi engedély beszerzéséhez szükséges utómunkálatok 

elvégzése. A folyosó végében levő ajtókat sikerült megfordítani, hogy a tűzesetek 

idején a menekülési útvonal irányába nyíljanak. 

Elfogadtatták az Elektromos füstjelző berendezések beszerzését és felszerelését 

lehetővé tevő tervet. A városi költségvetésben elkülönített pénzösszeg lehetővé teszi a 

berendezések felszerelését 2017 végéig. 

Augusztusban lehetővé vált a műgyeppel borított spotpálya felújítása.  

Folyamatban van a tornaterem és a melléképület (könyvtár) felújítási tervének 

elkészítése. A tornaterem felújítása és kibővítése 2018 folyamán válik lehetővé. A 

terveket Székelyudvarhely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala rendelte meg. 

 

Az iratkozás során iskolánk tanulólétszáma meghaladta az 500-at, így a 

Tanfelügyelőség lehetővé tette, hogy aligazgatói posztot hozzunk létre. Az új tanévben 

az iskola vezetését egy aligazgató is segíti. 

 

A saját jövedelmekből származó megtakarításokat sikerült növelni. Ettől a tanévtől a 

szülői hozzájárulás is a saját jövedelembe lehet befizetni szponzori támogatás, szülői 

adományozás formájában. 

 

Az osztálytermek esztétikai és funkcionális fejlesztése folytatódott. Szükség lesz a 

tantermi bútorzat cseréjére V-VIII osztályban, a videó megfigyelőrendszer 

fejlesztésére, légkondicionáló berendezésekre a második emeleten. 

 

Az iskolában használt számítógépek 

 

A számítógépek száma  

Adminisztratív célokra használt számítógépek 

 

8 

Csak a tanárok által használt számítógépek 2 

Tanulókkal és tanulók által használt számítógépek, 

internetcsatlakozással 

44 

Összesen 54 
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3.  Osztályaink, létszámok 

 

Létszám osztályonként  

 

 

Osztály 

 

Tanító 

Osztályfőnök 

 

Létszám 

(év elején) 

 

Elők.a Osváth Zita 20 

Elők.b Lőrincz Anna 22 

I.a Biró A. Lenke 21 

I.b Kovács Katalin Zs. 26 

II.a Pokhé Ödön 29 

II.b Fekete Réka 29 

III.a Király Ida 29 

III.b Kányádi Csilla 29 

III.c Pitó Emese  23 

IV.a Tánczos Gyöngyvér 27 

IV.b Bálint Ibolya 20 

V.a Gábos Erzsébet 29 

V.b Bartis Elemér 32 

VI.a Péter Mónika Zita 28 (29) 

VI.b Szabó Tünde 28 

VII.a Kelemen Albert 22 (24) 

VII.b László Krisztina 29 
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VIII.a Nagy József 22 (23) 

VIII.b Biró Katalin 22 

létszám előkészítő és I-IV 275 

 V-VIII 213 

 összesen 487 

 

4. Tanulmányi eredmények. Versenyek 

 

 I-IV osztály:  Tanév végi eredmények. A tanulók eredményei matematikából magyar 

nyelvből és román nyelvből 

 

Tantárgy A tanulók száma I-IV osztályban tantárgyanként a minősítések szerint 

 Elégtele Elégséges Jó Nagyon jó Összesen 

Matematika  28 61 144 233 

Magyar 

nyelv 

 17 70 146 233 

Román nyelv  31 65 137 233 

 

  

V – VIII.osztály:  Év végi eredmények  

 Tanulók száma az általánosok 

szerint 

   

 5 - 

5.99 

6 - 

6.99 

7 - 

7.99 

8 - 

8.99 

9 – 10 

(%) 

Lezárat-

lan 

Évis-

métlő 

 Összesen 

V.A 0 0 3 12 13 

(44.8) 

0 1  29 

V.B 0 2 3 9 17 

(53,1) 

0 1  32 

VI.A 0 0 4 7 17 

(62,6 ) 

0 0  28 

VI.B 0 5 9 7 6 

(20,6 ) 

0 2  29 

VII.A 0 3 4 7 7 0 2  23 
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 Tanulók száma az általánosok 

szerint 

   

 5 - 

5.99 

6 - 

6.99 

7 - 

7.99 

8 - 

8.99 

9 – 10 

(%) 

Lezárat-

lan 

Évis-

métlő 

 Összesen 

(30,4 ) 

VII.B 0 0 1 3 24 

(85,7) 

0 0  28 

VIII.A 1 8 2 9 2 

( 9,0) 

0 0  22 

VIII.B 0 2 6 4 10 

(45,4) 

0 0  22 

összesen 1 20 32 58 

 

96 

(45,0 ) 

0 6  212 

 

A 9,00-es általánosnál magasabb év végi eredménye van : 

 

-a VII. B osztályban a tanulók 85 %-nak 

-a VI.A osztályban a tanulók 62,6 % –nak 

-az V.B osztályban a tanulók 53,1 %-nak. 

 

Az általánosok megoszlása és a bukók száma V-VIII. osztályban 

 

 
5,00-

6,99 

7,00-

8,99 

9,00-

10 

Év- 

ismétlő 

összesen bukók 

száma 

% 

V. 2 27 30 2 61 10 16,3 

VI. 5 27 23 2 57 5 8,7 

VII. 3 15 31 2 51 9 17,6 

VIII. 11 21 12 0 44 8 18,1 

összesen 21 90 96 6 213 32 15,0 

% 9,8 42,2 45,0 2,8 - 15,0 - 
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Versenyek és eredmények 

 

Verseny megnevezése és 

az időpont 

Irányító Tanulók   

 

Helyezés 

 

VI. Fürkész helyesírási 

és nyelvhelyességi 

verseny-helyi szakasz 

2016 dec. 8 

Fekete Réka 

Tánczos 

Gyöngyvér 

Pokhé Ödön 

 

Sorbán Anna II.B 

Lukács Renáta II.B  

Ilonka Bálint IIB 

Lőrincz Barbara 

II.A 

Hilbel Roland IV.A 

 

továbbjutók 

 Kiss Gizella Kovács Orsolya 3. 

Mikes Kelemen magyar 

nyelv és irodalom 

tantárgyverseny 

Kiss Gizella Szabó Mónika V.A 

Kiss Noémi VI.A 

Gál Imelda VI.A 

3. 

5. 

4. 

 László Krisztina Ilyés Gyopár VII.B 

Szász Bencze 

Brigitta VII.B 

Dálya Orsolya 

VII.B 

1. 

 

2. 

 

2. 

Biológia tantárgyverseny 

helyi szakasza 

2017. jan. 31. 

Orbán Csaba Kertész Zsuzsa 

VII.B 

Szász Bencze 

Brigitta VII.B 

dicséret 

 

2. 

Városi általános iskolák 

közötti kézilabda 

Nagy József csapatok 4. 
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bajnokság, fiúk 

Angol nyelv 

tantárgyverseny 

körzeti 

Biró Katalin Kertész Zsuzsa 

VII.B 

1. 

Biológia tantárgyverseny 

helyi szakasza 

2017. jan. 31. 

Orbán Csaba Kertész Zsuzsa 

VII.B 

Szász Bencze 

Brigitta VII.B 

dicséret 

 

2. 

Városi általános iskolák 

közötti kézilabda 

bajnokság, fiúk 

Nagy József csapatok 4. 

Terra földrajzverseny 

körzeti szakasza 

Demeter 

Annamária 

Duda Martin V. 

Jakab Barna VI.B 

2. 

... 

 Lukács Barna Sorbán Előd VII.B 2. 

  Biró Zsolt VII.A 3. 

  Demény Roland 

VII.A 

4. 

Mikes Kelemen magyar 

nyelv és irodalom 

tantárgyverseny 

Kiss Gizella Szabó Mónika V.A 

Kiss Noémi VI.A 

Gál Imelda VI.A 

3. 

5. 

4. 

 László Krisztina Ilyés Gyopár VII.B 

Szász Bencze 

Brigitta VII.B 

Dálya Orsolya 

VII.B 

1. 

 

2. 

 

2. 

IV. Floorballiskola 

2016. dec. 17. 

Kovács Zoltán Szabó Norbert 

Mándoi András 

Zsolt 

Máthé Dénes 

Norbert 

I.csapat 3. 
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Vékony Dénes 

Szabó Dávid 

  Bokor Tamás 

Bokor Attila 

Lukács Dániel 

Biró Tamás 

Kocs Csaba 

Dániel Géza 

II. csapat:2. 

Sakk megyei 

csapatverseny 

Nagy József  III.hely 

VI. Fürkész helyesírási 

és nyelvhelyességi 

verseny 

megyei szakasz, 

Gyergyó,  

2017. feb. 25  

Pokhé Ödön 

 

Fekete Réka 

Fekete Réka 

Táncos 

Gyöngyvér 

Lőrincz Barbara 

II.A 

Ilonka Bálint II.B 

Lukács Renáta II.B 

Hilbel Rolad IV.A 

I.hely 

100 p. 

93,5 p. 

93,5 p. 

V.hely 

92 p. 

   

VI. Fürkész helyesírási 

és nyelvhelyességi 

verseny 

megyei szakasz 

Csíkbánkfalva 

2017 február 25 

Kiss Gizella Kovács Orsolya V.B dicséret 

VI. Fürkész helyesírási 

és nyelvhelyességi 

verseny 

Nagyvárad 

Országos szakasz 

 

Pokhé Ödön Lőrincz Barbara II.B  
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Terra földrajzverseny 

MEGYEI szakasz 

2017 március 25 

Demeter 

Annamária 

Lukács Barna 

Jakab Barna VI.B 

Sorbán Előd VII.B 

I.hely (továbbjutó) 

III. hely 

(továbbjutó) 

 

Matematika 

tantárgyverseny körzeti 

szakasza 

Gábos Erzsébet Szász Bencze 

Brigitta VII.B 

3. 

Sorbán Előd VII.B dicséret 

Péter Zsanett VI.A dicséret 

Kacsó Anita VI.A dicséret 

Matematika 

tantárgyverseny megyei 

szakasza 

Gábos Erzsébet Szász-Bencze 

Brigitta 

Dicséret 

Kőrösi Csoma Sándor 

Anyanyalvi Vetélkedő 

megyei szakasz 

Tánczos 

Gyöngyvér 

Magyar Vitézek 

csapat: 

Domokos István 

Bence 

Szász Bence Barbara 

Egyed Boróka 

II. hely 

Székely Nyelvőrök 

csapat:  

György Máté 

Elekes Zsolt 

Henter Réka 

IV. hely 

Angol nyelv 

tantárgyverseny 

megyei szakasz 

Biró Katalin Kertész Zsuzsa III. hely 

Labdarúgás bajnokság 

Megyei szakasz 

Gyergyócsomafalva 

2017 március 28 

Nagy József III.-IV. Osztáyok 

válogtottja 

III.hely 

VII. Laborkukac 

Diákvetélkedő 

Sapientia E.M.T. 

Biró-Ambrus 

Hajnal 

Kiss Péter 

Sándor Attila 

Sorbán Előd 

II.hely 

Mikes Kelemen Magyar 

Tantárgyverseny 

László Krisztina Ilyés Gyopár Dicséret 
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Megyei szakasz 

2017 március 25 

Szász-Bencze 

Brigitta 

I. hely 

Biológia 

Tantárgyverseny 

Megyei szakasz 

Csíkszereda 

2017 március 11 

Orbán Csaba Szász-Bencze 

Brigitta 

- 

Tymbark Kupa 

Helyi 

Kovács Z. 

Nagy J. 

V-VI fiúk 

II-IV fiúk 

1.hely 

1.hely 

Tymbark Kupa 

Körzeti, Marosvásárhely 

Nagy József I-IV. csapat 4. hely 

Kovács Zoltán V-VI.  3. hely 

Tymbark Kupa 

Megyei szakasz  

Márc. 10 Salamás 

Kovács Z. 

Nagy J. 

III-IV. osztály fiúk 1.hely 

Tymbark Kupa 

Megyei szakasz  

Márc. 9 Orbán Balázs ÁI 

Udvarhely 

Kovács Z. 

Nagy J. 

V-VI. osztály fiúk 1.hely 

Megyei Labdarúgás 

Csomafalva, márc. 28 

Nagy József I-IV. 3.hely 

Kispályás labdarúgás 

helyi 

Nagy J. 

Kovács Z. 

I-IV 1.hely 

 

https://szekelyhon.ro/sport/ugyeskedtek-az-udvarhelyszeki-tanulok-a-megyei-

atletikaversenyen 

 

 

 

 

 

https://szekelyhon.ro/sport/ugyeskedtek-az-udvarhelyszeki-tanulok-a-megyei-atletikaversenyen
https://szekelyhon.ro/sport/ugyeskedtek-az-udvarhelyszeki-tanulok-a-megyei-atletikaversenyen
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5. Országos értékelés és felvételi 

 

Az eredmények a mellékelt Excel-táblázatban találhatók 

Az országos értékelés 

Ssz. A tanuló neve A négy év 

atlaga 

 (V-VIII. 

osztály) 

Román 

irodalom és 

nyelv  

Matematika  Magyar 

irodalom 

és nyelv  

A 

felvételi 

jegy 

értéke 

1. 
András László Zoltán 

6,76 1,5 2,6 5,45 3,18 

2. 
Béla Antónia Nikoletta 

8,21 6,5 6,9 8,7 7,36 

3. 
Dávid Domokos Zalán 

6,82 5 3,95 7 5,31 

4. 
Faludi Zoltán 

6,04 0 0 0 0 

5. 

 Elekes Adrienn 
9,51 6,1 7,65 8,55 7,43 

6. 
Gazsi-Csapai Klaudia 

8,44 6,3 4,45 7,45 6,06 

7. 
Gergely Éva 

7,56 3 3,1 6,8 4,3 

8. 
Hajdó Ildikó 

8,25 3,5 3,6 5,7 4,25 

9. 
Kis Rita 

8,84 5 5,8 8,2 6,33 

10. Lőrincz-Gál Mónika-

Andrea 
8,38 3,6 6,5 7,6 5,9 

11. 
Máthé Dénes Norbert 

6,77 0 0 0 0 

12. 
Mihály Borny-Róbert 

6,22 0 0 0 0 

13. 
Nagy Timea-Magdolna 

8,35 5,9 3,4 8,2 5,83 

14. 
Nagyobb Margit-Andrea 

7,74 5 3,65 5,8 4,81 

15. 
Péter Szabolcs 

7,09 2,5 5,4 6,4 4,76 

16. 
Sebők Szidónia 

8,69 3,7 5 8,4 5,7 

17. Simionescu Arnold-

Dániel 
6,34 0 0 0 0 
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18. 
Szabó Dávid 

6,87 3,4 4,25 6,25 4,63 

19. 
Timár Edina 

9,57 7 7,6 10 8,2 

20. 
Tőzsér Beáta 

8,96 8 7,3 7,75 7,68 

21. 
Vékony Dénes Norbert 

7,46 2,8 2,5 6 3,76 

22. 
Berki Klára 

6,32         

23. 
Antal Levente 

9,09 6,5 6,9 8,7 7,36 

24. 
Cârnu Cecilia Boglárka 

7,46 5 6,4 3,5 4,96 

25. 
Dusinszky Andrea  

9,79 8,45 9,6 8,9 8,98 

26. 
Dusinsky Sarolta 

9,72 8,7 9 9,45 9,05 

27. 
Ferencz Réka 

9,9 8,5 9,9 9,35 9,25 

28. 
Fülöp Imre 

7,48 2,6 4,6 6,3 4,5 

29. 
Gavrilă Szabó Eszter 

9,6 6,9 7,6 7,8 7,43 

30. 
Gálffy Noémi 

6,81 0 0 0 0 

31. 
Hegyi Timea 

8,89 3 6,1 7,8 5,63 

32. 
Ilyés Kincső Annamária 

9,49 6,5 8,55 9,5 8,18 

33. 
Jére Timea 

7,22 0 0 0 0 

34. 
Kiss Péter 

9,94 81 10 9,6 9,23 

35. 
Lőrincz Barbara 

7,15 1,8 3 7,4 4,06 

36. 
Mándoki András-Zsolt 

7,83 4,3 5 6,1 5,13 

37. 
Mihály-Hosszú Tamás 

9,37 6 9 8,4 7,8 

38. 
Molnos Bettina 

7,93 5,5 3,7 8,55 5,91 

39. 
Sándor Attila 

9,52 8 8,1 9,4 8,5 

40. 
Süketes Andrea-Beáta 

6,73 0 0 0 0 

41. 
Szabó Norbert 

8,53 4,7 5,6 8,7 6,33 

42. 
Szász Dániel 

8,81 5,7 8,7 6,6 7 

43. 
Szász Nóra 

8,56 4,6 5 6,5 5,36 
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44. 
Székely Andrea 

8 2,3 3 6 3,76 

 

 

A felvételi 

Ssz. A tanuló neve A felvételi eredménye 

(iskola és osztály)   

1. 

András László Zoltán 
Kós Károly Szakközépiskola 

kereskedelmi 

szakiskola 

2. 
Béla Antónia Nikoletta 

Kós Károly Szakközépiskola duális, szakács 

3. 
Dávid Domokos Zalán 

Bányai János Műszaki Kollégium duális, faipari 

4. 

Faludi Zoltán 

Eötvös József Mezőgazdasági 

Szakközépiskola Tejipari szakiskola 

5. 

 Elekes Adrienn 
Benedek Elek Pedagógiai Líceum Pedagógia 

6. 
Gazsi-Csapai Klaudia 

Tamási Áron Elméleti Líceum Teológia 

7. 

Gergely Éva 

Eötvös József Mezőgazdasági 

Szakközépiskola szakiskola, kertész 

8. 
Hajdó Ildikó 

Kós Károly Szakközépiskola duális, szakács 

9. 

Kis Rita 
Bányai János Műszaki Kollégium 

Esztétika és az emberi 

test higiéniája 

10. 

Lőrincz-Gál Mónika-

Andrea 

Palló Imre Művészeti 

Szakközépiskola Képzőművészet 

11. 

Máthé Dénes Norbert 
Kós Károly Szakközépiskola 

kereskedelmi 

szakiskola 

12. 

Mihály Borny-Róbert 
Temesvár 

elektrotechnika, 

szakiskola 

13. 

Nagy Timea-Magdolna 
Bányai János Műszaki Kollégium 

Esztétika és az emberi 

test higiéniája 

14. 

Nagyobb Margit-Andrea 
Kós Károly Szakközépiskola 

Kereskedelmi 

szakiskola 

15. 
Péter Szabolcs 

Bányai János Műszaki Kollégium Sport 
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16. 

Sebők Szidónia 

Palló Imre Művészeti 

Szakközépiskola Képzőművészet 

17. 

Simionescu Arnold-

Dániel 

Eötvös József Mezőgazdasági 

Szakközépiskola szakiskola, tejipar 

18. 

Szabó Dávid 
Kós Károly Szakközépiskola 

kereskedelmi 

szakiskola 

19. 
Timár Edina 

Tamási Áron Elméleti Líceum Természettudomány 

20. 
Tőzsér Beáta 

Tamási Áron Elméleti Líceum Teológia 

21. 
Vékony Dénes Norbert 

Bányai János Műszaki Kollégium Sport 

22. 

Berki Klára 

Eötvös József Mezőgazdasági 

Szakközépiskola Tejipari szakiskola 

23. 

Antal Levente 

Baczkamadarasi Kis Gergely 

Református Kollégium Teológia 

24. 

Cârnu Cecilia Boglárka 
Bányai János Műszaki Kollégium 

Esztétika és az emberi 

test higiéniája 

25. 
Dusinszky Andrea  

Tamási Áron Elméleti Líceum Természettudomány 

26. 
Dusinsky Sarolta 

Tamási Áron Elméleti Líceum Természettudomány 

27. 

Ferencz Réka 

Baczkamadarasi Kis Gergely 

Református Kollégium Természettudomány 

28. 

Fülöp Imre 
Kós Károly Szakközépiskola 

Szakiskola, szakács, 

duális 

29. 
Gavrilă Szabó Eszter 

Tamási Áron Elméleti Líceum Filológia 

30. 

Gálffy Noémi 
Kós Károly Szakközépiskola 

kereskedelmi 

szakiskola 

31. 

Hegyi Timea 
Bányai János Műszaki Kollégium 

Esztétika és az emberi 

test higiéniája 

32. 

Ilyés Kincső Annamária 

Baczkamadarasi Kis Gergely 

Református Kollégium Természettudomány 

33. 

Jére Timea 
Kós Károly Szakközépiskola 

kereskedelmi 

szakiskola 

34. 
Kiss Péter 

Tamási Áron Elméleti Líceum 
Matematika-
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Informatika 

35. 
Lőrincz Barbara 

Kós Károly Szakközépiskola Szakiskola 

36. 

Mándoki András-Zsolt 

Venczel József Szakközépiskola 

Csíkszereda Erdészet 

37. 
Mihály-Hosszú Tamás 

Tamási Áron Elméleti Líceum Filológia 

38. 

Molnos Bettina 

Palló Imre Művészeti 

Szakközépiskola Képzőművészet 

39. 

Sándor Attila 
Tamási Áron Elméleti Líceum 

Matematika-

Informatika 

40. 

Süketes Andrea-Beáta 

Eötvös József Mezőgazdasági 

Szakközépiskola 

Élelmiszeripari 

szakiskola 

41. 
Szabó Norbert 

Kós Károly Szakközépiskola Gazdasági 

42. 
Szász Dániel 

Kós Károly Szakközépiskola Gazdasági 

43. 

Szász Nóra 
Bányai János Műszaki Kollégium 

Esztétika és az emberi 

test higiéniája 

44. 
Székely Andrea 

Kós Károly Szakközépiskola Szakiskola 

 

Tanulóink a következő osztályokba jutottak be: 

-Elméleti líceumi osztályba: 11 (10 Tamási Áron L., 1 Baczkamadarasi Kis Gergely R. K.) 

-Vokacionális osztályba: 7 (1 Benedek Elek P. L., 3 Tamási Áron L., 3 Palló Imre M. Sz., 1 

Baczkamadarasi Kis Gergely R. K.) 

-Szakközépiskolába: 10 (2 Kós Károly Ik, 7 Bányai János M. K., 1 más városban) 

-Szakiskolába: 13 (8 Kós Károly Ik, 4 Eötvös József M. Sz., 1 más városban) 

-Duális szakiskolába: 5 (3 Kós Károly Ik, 2 Bányai János M. K.) 
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6. Nevelési tevékenységek, iskolai projektek (Jelentés az iskolai nevelési, illetve 

extrakurrikuláris tevékenységekről). Felelős: Péterfy Ágnes 

 

I. félév 

Iskolánkban a nevelési tevékenységek egy, a tanév elején elkészített terv mentén valósultak 

meg, magukban foglalva úgy iskolai, mint iskolán kívüli, kurrikuláris, illetve extrakurrikuláris 

nevelő jellegű tevékenységeket, bevonva a szülői közösséget, valamint más oktatási-nevelési 

partnereket. 

Így a 2016-2017-es tanév I. félévében a következő tevékenységek valósultak meg: 

Szeptember 

- az I., III. osztályok, illetve a II.B. és IV.A. osztály tanulói részt vettek a ,,Kígyójáték’’ 

elnevezésű EU-s projektben, amelynek célja környezettudatos életmódra való nevelés 

- László Krisztina tanárnő irányítása alatt megválasztásra kerültek a diáktanács tagok, illetve a 

diáktanács vezetője 

- az Európai Nyelvek napját német, angol, magyar, román nyelven történő énekléssel, 

szavalással ünnepeltük 

- a Népmese Napján a III. C. osztály népmesemondó versennyel ünnepelt 

- a hónap folyamán iskolánk pszichológusa, valamint a felzárkóztató tanító felmérték a 

speciális nevelésre szoruló gyerekek számát 

- szeptember 22-én a szülői bizottság gyűlésére is sor került 

elméleti líceum

vokacionális osztály

szakközépiskola

szakiskola

duális képzés (szakiskola)
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- az I.B. osztály keresztúri testvér osztályát látta vendégül (városnézés, városi könyvtár, 

Legendárium filmnézés) 

Október 

- a Zöld Iskola projekt keretében csemeteültetéssel és az iskola udvarán padok elhelyezésével 

járulhattak hozza a gyerekek az iskola területének szépítéséhez 

- elindultak az iskolai erőszak megelőzése és drog prevenciós projektek, amelyeket iskolánk 

pszichológusa az osztályfőnökökkel együttműködve az osztályfőnöki órák keretében valósít 

meg 

- a sportoktatók vezetésével iskolánk diákjai különböző sport versenyeken vettek részt 

- iskolánk él tanulói jutalomkiránduláson vehettek részt, az iskola szervezésében (Kolozsvár, 

Kőrösfő) 

- október 5-én megemlékeztünk egy rövid műsor keretében a pedagógusok napjáról 

- a hónap folyamán tartották meg a tanítók, osztályfőnökök a szülői értekezleteket 

- az elemi osztályok múzeum, illetve színházlátogatáson vettek részt 

- a VIII. osztályok a román szakos tanárnő irányításával színházlátogatáson vettek részt 

- iskolánk egy csapata részt vett a Móra Ferenc Ált. Isk. által szervezett vetélkedőn 

- a III. A. osztály mesemondó versennyel emlékezett Benedek Elek születésnapjára 

- a hónapot a Halloween-re való megemlékezéssel zártuk, a projektekért felelős kolléga 

szervezésében (játékok, rövid szereplés, képeslap- és töklámpás készítés) 

November 

- a diáktanács tagjai az iskolaújság következő számának szerkesztésével foglalkoznak 

- Legendárium filmvetítésen való részvétel (alsó tagozat, V.-VI. osztályok) 

- megrendezésre kerül a VIII. osztályok közreműködésével a gólyabál 

- a hónap végén az elemi osztályokban szülő-gyerek adventi munkadélutánokat szerveznek a 

tanítók 

- a VIII.B. osztály drog prevenciós kiállítást látogat meg 

- iskolánk névadója, Bethlen Gábor, születésének és halálának évfordulóján műsorral, illetve  

Bethlen Gábor szobrának koszorúzásával ünnepeltünk 

- iskolánk 4 fős csapata részt vett a városi könyvtár által meghirdetett általános műveltség 

vetélkedőn  

December 
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- Miklós-napi megemlékezés: rövid színdarab a gyerekek előadásában, majd a tanulók 

megajándékozása 

- a sportoktatók szánkózni viszik az osztályokat 

- a különböző tantárgyversenyek helyi szakaszai zajlanak, amelyeken részt vesznek iskolánk 

tanulói (pl. biológia, matematika, földrajz, magyar nyelv) 

- az alsó tagozat diákjai a városi önkormányzat karácsonyfa díszítő akcióján vesznek részt 

- a VIII. B. osztály diákjai megszervezik iskolánk karácsonyi vásárát, amely jó alkalom az 

adakozásra, illetve az önkéntes munkára 

- a IV.B. osztály Betlehemes  játékkal lép fel a városi önkormányzat által szervezett 

karácsonyi vásáron 

- az iskola Gyöngyharmat kórusa, a felsős diákok kórusa, valamint a református felekezet 

tagjainak évzáró karácsonyi műsora zárja a hónapot 

 

Január 

- január 15: a román kultúra napja - megemlékezés Mihai Eminescu-ról, a tanórák keretében, 

illetve a gyerekek a témához kapcsolódó szórólapokkal keresik fel az iskolában dolgozókat 

- elindul a korcsolyázás-program: heti rotációban iskolánk összes korcsolyázni tudó diákja 

kipróbálhatja ügyességét egy két órás korcsolyapálya látogatás keretében 

- az osztályfőnökök drog prevenciós előadáson vesznek részt iskolánkban 

 

2016-2017-es tanév, II. félév 

 

Iskolánk a közösségben vállalt szerepéhez, küldetéséhez hűen a 2o16 - 2o17-es tanév 

II. félévében is arra törekedett, hogy egy olyan ösztönző tanulási- és munkakörnyezetet 

alakítson ki, amelyben biztosítottak a minőségi oktatás és az eredményes tanulás feltételei. 

Mindezek mellett, pedagógusaink szerteágazó nevelési tevékenységet, különféle programokat 

bonyolítottak le, bevonva a szülői közösséget, valamint más oktatási-nevelési partnereket. 

Így a 2016-2017-es tanév II. félévében a következő tevékenységek valósultak meg: 

 

A félév során iskolánk tanulói a különböző tantárgyversenyeken (magyar, matematika, 

angol, német, biológia, földrajz, kémia, sport) fitogtathatták megszerzett tudásukat, s - 

örömünkre - számos sikerről, jó helyezésről számolhatunk be.  

 Ebben a félévben is sor került színház-, könyvtár-, illetve múzeumlátogatásokra. 

 

Február: 
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A második félévben folytatódott a korcsolyázás program, illetve ez a tél sem telhetett 

el anélkül, hogy diákjaink szánkóversenyeken mérhessék össze gyorsaságukat.  

Ebben a félévben újraindult Rend és fegyelem versenyünk, amelyben az osztályok a 

„Legpuccosabb osztály” címért versengenek, vigyázva osztálytermük tisztaságára, 

szépségére, állandóan fényezve, csinosítva azt. 

Fontosnak tartjuk diákjainkat a hagyományok tiszteletére nevelni. Ezért szerepel 

iskolánkban állandó programként a diákok farsangi mulatsága - amelyet a felső tagozaton a 

mindenkori VII. osztályok szerveznek meg. Az alsó tagozaton is összehangolták tanítók a 

farsang megünneplését és, az osztályokban tartott jelmezbál mellett közös versenyeket, 

játékokat is szerveztek. 

A VIII. osztályosok román - matematika vizsgafelkészítő táborban vettek részt 

Varságon a szakos tanárok szervezésében. 

 

Március 

A III.B. osztály hagyományőrző farsangtemetést mutatott be az iskola udvarán. 

A hónap elején sor került egy matematika táborra Játsszunk mateket! címmel, amelyen 

a VI.B. osztály vett részt. 

Március 15-én mindig saját műsorral is adózunk hőseink emlékének. Így történt ez 

ebben a tanévben is. Az ünnepi előadás, történelmi bemutató és a Gyöngyharmat kórus 

előadása után a különböző osztályok a városi ünnepségen is képviselték iskolánkat, 

tanáraikkal, osztályfőnökeikkel együtt. 

Idén iskolánk szervezte meg a Terra földrajzverseny megyei szakaszát. 

Úgy a fiúknak, mint a lányoknak szervezett kispályás labdarugó versenyeken részt vett 

iskolánk is. 

A RoRec használt elem gyűjtő környezetvédelmi projekt első szakasza 53 kg elem 

összegyűjtésével zárult ebbe a hónapban.  

A különböző továbbképzők mellett iskolánk nagyon sok pedagógusa részt vett egy, az 

informatika szaktermünkbe felszerelt interaktív tábla kezelésének megtanulását megcélzó 

képzésen, azért, hogy a legújabb technika vívmányait is sikerrel tudjuk felhasználni 

tanóráinkon. 

 

Április 

A IV. A. osztály kézműves munkadélutánnal indította a hónapot. 

A víz világnapjára Küküllő parti szemétszedő megmozdulással és csemetegondozással 

emlékezett meg iskolánk, a VI.A. osztály részvételével. 

A VI.B. osztály képviseletében folytattuk a fák megmentéséért vívott harcot, szelektív 

hulladékgyűjtéssel. 

A VIII. osztályosok iskolabörzén és iskolalátogatásokon vettek részt osztályfőnökeik, 

valamint az iskolapszichológus kíséretében. 

Iskolánk két rajzzal (VI.A. osztály) részt vett egy, a drogok ellen meghirdetett 

pályázaton.   

Az országos Fürkész helyesírási versenyen is képviselte magát iskolánk Nagyváradon. 

 

Május - június 
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Ebben a hónapban zajlotta a Kenguru verseny, matematika és angol nyelv területén 

voltak versenyzőink. 

Folytatódott a felső tagozaton a Rend és fegyelem verseny. 

Erre az időszakra esett az Iskola Másként hét program is, melynek keretében sor került 

iskolai, valamint osztály szintű kirándulásokra, illetve rendhagyó fizika, magyar, román, 

sport, technológia, múzeum pedagógiai foglalkozásokra, könyvtárlátogatásra, 

gyárlátogatásokra. 

Szintén ebben az időszakban került sor a Megmondtam én bús gerlice című iskolai 

népdalvetélkedőre Bálint Ibolya szervezésében, illetve a városi szintű mesemondó versenyre 

Bíró-Ambrus Lenke szervezésében. 

Fogadtuk a törökbálinti testvériskolánkból érkező gyerekcsoportot, színes programot 

kínálva fel nekik ittlétük idejére. 

A május vége - június eleje időszakban iskolánk részt vett a Biztonságos közlekedés 

elnevezésű projektben, partnerségben a következő intézményekkel: United Way Romania, 

Román Rendőrség és a Kaufland üzletlánc. Ennek keretében változatos tevékenységekre, 

iskolai és szabadtéri játékos oktató programokra került sor. 

Az alsó tagozatos osztályok a szülőknek tartott előadásokkal búcsúztatták a tanévet, a 

közös, ünnepélyes tanévzáró rendezvényre pedig június 16-án került sor. 

 

7. Magaviselet, hiányzás, fegyelem Lásd III. melléklet 

 

8. A könyvtár 

 

A tanév kezdetét megelőzően, a könyvtári rend átszervezésére, annak kialakítására fektettem a 

hangsúlyt. Ezt követően a tanulók tankönyveit próbáltam biztosítósítani, a felmerülő 

hiányokat iskolaközi kölcsönzéssel pótolni. 

Törekedtem a megfontolt állományalakításra is: állományunk 310 könyvel gyarapodott. 

Örömömre szolgál, hogy az tanév során sikerült könyveket vásárolnunk, valamint adományt 

szereznem több forrásból pl. a sepsiszentgyörgyi Mikes Kelemen Líceum jelentős angol 

nyelvű könyv adomány, e módón tankönyv valamint házi olvasmány  és ifjúsági irodalom 

hiányt sikerült pótolnunk.   

Minden hónapban törekedtem arra, hogy megújuló tartalommal lássam el a faliújság rovatait. 

Szeptember hónapban több könyvtárismereti valamint tananyaghoz kapcsolódó 

ismeretgazdagító órát  is tartottam : az olvasás fontosságáról ,  A könyvtár a kedvenc helyem 

címmel,  Fodor Sándor : Csipike c. művéről, a népmesékről, Mátyás királyról, Ismerjük meg a 

kódexek világát címmel a kódexekről, a könyv történetéről , A könyv útja címmel valamint, 

népmese napján iskolaszintű kvíz versenyt szerveztem. Októberben, román nyelvű könyvtári 

órákat tartottam két osztálynak.  Szeptember –október  folyamán egy olvasásnépszerűsítő 

programot tartottam Az olvasni jó! könyvtári verseny nyertesének, a   III. A (16ó.) osztálynak,  

melynek során Fekete István : Vuk című művét dolgoztuk fel ,  valamint a IV.A  osztályban ,  

a Nyulász Péter : Helka című művének feldolgozásában működtem közre.  
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Szeptember 21-én két versenyt hirdettem a Tudomány és technika bűvöletében című 2015-ös 

projekt folyatásaként az iskolánkban.  

Szeptember 30-án, a magyar népmese napján iskolaszintű kvízversenyt szerveztem. A kvízt 

helyesen kitöltő diákok adományból megvásárolt díjakban részesültek.   

Október 7-én hirdettem meg az OLVASNI JÓ!   című , iskolaszintű olvasásnépszerűsítő 

versenyét a könyvtárunknak immár negyedik alkalommal, amely során a világ egyik legjobb 

kikapcsolódási lehetőségével gyűjthettek pontokat a diákok.  

Október hónap az iskolai könyvtár hónapja ennek keretében több eseményre is sor került a 

könyvtárban: 

 Az több osztály számára könyvtárismereti órát tartottam. Október 27-én az iskolai könyvárok 

világnapján a Könyv az én barátom c. rendezvényre került sor a könyvtárban. Számos rajz, 

írás készült arról, hogy kinek mit jelent az olvasás.  

Novemberben Mihai Eminescu munkásságát bemutató kiállítás volt látható a könyvtár 

olvasótermében.  

 Az ókori népek c. több óra megtartása tette még színesebbé a könyvtári programot.  

Decemberben adventi készülődés jegyében került sor több foglalkozásra.  

Januárban Ion Luca Caragiale kiállítás volt látható a könyvtárban.  

Februárban a nemzetközi könyvajándék napon, iskolaszintű rendezvényre került sor, mivel 

egybeesik Szent Valentin napjával, ezért az első szünetben lapokból kirakott szívek várták a 

diákokat, aki elvett egy lapot , melyre verset írt az olvasás szeretetéről azt megajándékoztuk 

egy könyvvel . Így 97 az olvasás szeretetéről szóló verssel lett gazdagabb a könyvtár  

valamint ugyanennyi könyv lelt az idén is gazdára.  

Az idei tanévben is csatlakoztunk a nemzetközi felolvasó maratonhoz. Ez évben  Szabó 

Magda  munkásságával, műveivel ismerkedhettek meg a diákok.  A tanárok, tanítok munkáját 

megsegítendő, power point bemutatót készítettem az írónő munkáságáról. Vendégül hívtam a 

Tomcsa Sándor Színház három színművészét, László Katát, Márton Rékát és Antal Csabát , 

akik Szabó Magda : Bárány Boldizsár című művéből olvastak fel egy részletet iskolánk 

minden osztályában.  

Februárban kezdtem el a heti egy- két órában júniusig tartó élményszerű feldolgozását Erik 

Kastner: A két Lotti című regény feldolgozását a II.B osztállyal közösen.  

Február  folyamán  a III.  osztályosok számára   a Mondák világáról tartottam könyvtári 

órákat. 

Március 2-án iskolaszintű rendezvény során emlékeztünk meg  Arany Jánosról.  

Március 15-20 között tematikus napokra került sor Március idusa címmel. 
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Április-májusban több tematikus könyvtári órát tartottam a Bolygókról, (IV. osztályosok 

számára), a mesékről, a szótárhasználatról tartotta több könyvtári órát.  

Október óta  szebbnél szebben megrajzolt plakát, könyvjelző, az elolvasott, meghallgatott 

mesékről készült számtalan rajz és a nagyobbak által nagy számban kitöltött feladat és 

könyvajánló, amelyek  egy-egy elolvasott regény tanúságtételei - készült a verseny során. 

Június 6-án a díjátadó ünnepségen a verseny támogatóinak köszönhetően értékes díjakkal 

örvendeztethettük meg a jó olvasó diákokat. Íme, a díjazottak és díjaik: 

1. Nagy Dóra  – III.A – ELSŐ DÍJ 

2. Holló Annamária  – III.A – MÁSODIK DÍJ 

3. Pataki Anita – III.A- HARMADIK DÍJ 

4. Vetésy Dalma – III.A- DICSÉRET  

5. Ágoston Emőke – III.A - DICSÉRET 

6. Bíró Bettina – III.A 

7. Sebestyén Kincső –IV.A 

8. Lázár Ágnes Zsuzsanna III.C 

9. Tifán Botond - III.C 

10. Köteles Attila –III.C 

11. Szász Dávid - IV.B 

12. Bratu Barna  – III.A 

13. Németh Beáta  – III.B 

14. Goda Zsanett  – III.B 

15. Seres Szidónia Rita  –II.B 

Külön díj : Pataki Anita és Holló Annamária 

Évfolyamelső könyvvadászok:   

VII. osztály  - Dobos Andrea –A  

VI. osztály – Benedekfi Andea-  A. 

V. osztály – Lőrinczi Dorottya –B. 

IV. osztály – Sebestyén Kincső- A 

III. osztály- Nagy Dóra- A 

II. osztály- Seres Szidónia- B 

I. osztály – Dénes Tímea A.  

 

A  legügyesebb osztályok: 

VII.A 

VI.A 

V.B. 

IV.B 

III.A 
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II.B 

I.A 

Díjak: 

Az évfolyamelső könyvvadászok  egy színházi előadás megtekintése a jutalmuk a Tomcsa 

Sándor Színház jóvoltából.A legügyesebb könyvvadász osztály  díja egy egész napos 

foglalkozás június 14-é a VÁROSI KÖNNYVTÁR jóvoltából. Egy olvasótábor 

szeptemberben . Az első 15 könyvvadász díja kirándulás Segesvárra a Bethlen Gábor 

Általános Iskola és a Delizsansz KFT jóvoltából. Az Udvarhely Néptáncműhely  egyik 

előadására is belépőt nyertek. A jutalomkönyvek az Árnika  és a Bagolyvár könyvesboltok 

adománya. A Művelődési Ház jóvoltából egyhetes ingyenes tűzzománc táborban vehetnek 

részt  iskolánk három első díjazottja  (Dunkler Réka Kinga). 

 

 

 

 

 

 

 

9. Módszertani és tudományos tevékenységek  

 

Osztályfőnökök módszertani közössége 

Mottó: 

„Az időt ingyen kapod, de valójában felbecsülhetetlen értékű. Nem 

birtokolhatod, de kihasználhatod. Nem tarthatod meg, de eltöltheted. S ha 

egyszer elvesztegetted, bizony soha többé nem kaphatod vissza azokat a 

perceket..” 

Az osztályfőnökök módszertani közössége a tanév elején megfogalmazott program szerint 

dolgozott. A félév folyamán sor került közös és egyéni tevékenységekre is. Ugyanakkor az 

időközben adódó aktuális feladatokat is végezte. 

Szeptemberben megbeszéltük a tanév feladatait, elosztottuk a feladatokat. 

Tevékenységek: 

- tanév elején öt-nyolc osztályosoknak tematikus kirándulás a Kerekerdőre 

- VII. A/B, VI. A osztályok részt vettek a „Zöld udvar” programban 

Októberben megbeszélés: „ Az osztályfőnök szerepe az osztály életében”  

- Kultúra: színházi előadások megtekintése, múzeumlátogatás  

Novemberben Téma:” A speciális igényű tanulók neveléssel kapcsolatos problémák 

megbeszélése”. 

Tevékenységek: 

- Almási barlang kirándulás- VII. B 
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- Gólyabál, melyet osztályfőnökeik segítségével a 8. osztályok szerveztek 

- cserkészek részt vettek az Adventre hangolódva elnevezésű körzeti programon 

- megemlékezés- Bethlen Gábor ünnepség- 6. osztályok és osztályfőnökeik szervezésében 

December: Téma: A kreativitás növelésének módszerei. 

Tevékenységek: 

- Mikulás ünnepség 

- Karácsonyi vásár -8. B osztály szervezésében 

- Karácsonyi ünnepség 

Január: Téma: Esélyegyenlőség a nevelésben 

 Tevékenységek: 

- Korcsolyázás- keddenként 

- Szánkózás  

Február: az első félév kiértékelése, eredmények összegzése 

- Az újság szerkesztése 

- Farsangi bál az öt-nyolc osztályoknak 7. A/B osztály szervezésében, téma: Humoros 

filmjelenetek bemutatása 

Március: Téma: Az iskolai siker, sikertelenség téma megbeszélése 

- 31. számú újság megjelentetése 

- megemlékezés a 1848-as szabadságharc hőseiről 

- részvétel a városi március 15-i ünnepségen 

Április: Téma: A nevelhetőség téma megbeszélése 

- RoRec program- használt elemek gyűjtése- VII. B osztály vezetésével 

- Múzeumlátogatás: Jégkorszak című kiállítás megtekintése 

Május: Téma: Az iskola másként hét tevékenységeinek a tervezése 

-32. számú iskolaújság szerkesztése 

Június: Téma: A tanév értékelése 

- Iskola másként hét lebonyolítása 

- Az iskola másként hét eredményeinek az összegzése 

- Az újság megjelentetése 

- Tanévzáró műsor tanulása: hetedik- nyolcadik osztályosok 

Az eltervezett programokat sikeresen lebonyolítottuk. A tanévet eredményesen zártuk. 

Felelős: László Krisztina 

        

Nyelv és kommunikáció katedra 

I. félév 

Szeptember 26. 

Az Európai Nyelvek Napja alkalmából – versek és énekek különböző idegen nyelveken 

(magyar, román, német, angol) tanórák keretében 

Felelősök: a nyelv szakos tanárok  

 Október 1.  



25 
 

Zenei világnap – tematikus megemlékezés tanórák keretében 

Felelős: Csathó Kunigunda szaktanár 

November-December  

Közös projekt: Karácsonyra hangoló műsor: szavalatok és énekek magyar, román, német és 

angol nyelveken az 5-8 osztályok részvételével, tanórák keretében és nagyszünetekben történt 

a felkészülés illetve felkészítés. 

Január 22. – A magyar kultúra napján a megemlékezés és az ünnep tematizálására tanórák 

keretében került sor. 

Felelősök: a magyar szakos tanárok  

 

II. félév 

 

Február 

A német nyelv szakos tanárok regionális udvarhelyszéki módszertani napján bemutatásra 

került Bartis Elemér I. fokozati dolgozata. 

Március- Április 

Irodalmi pályázat + Versíró pályázat 

Felkészítő és kísérő tanárok: László Krisztina és Kiss Gizella 

Május 

Felovasó-maraton roman, angol, német nyelveken 

Szervezők: a nyelv szakos tanárok 

Június 

Tanévzáró ünnepség: énekek és szavalatok 

Szervező: László Krisztina 

Az első és második félévben a katedrairányító rendszeresen látogatta a nyelvszakos kollégák 

tanítási óráit, ezek kiértékelése és megbeszélése az óralátogatások végén megtörtént. 

Esetenként sor került főként szünetekben spontán jellegű szakmai tapasztalatcserére, rövid, de 

hatékony módszertani megbeszélésekre is. A katedrához tartozó kollégák közötti jó 

kommunikáció és nyitottság pozitívumként emelhető ki (Bartis Elemér) 
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Ember és társadalom katedra. Felelős : Kelemen Albert 

 

- A szeptemberi gyűlésen megbeszéltük a 2016- 2017- es tanév első félévében tervezett 

tevékenységeket. Kelemen Albert kezdeményezésére a tanulók részt vettek, szeptember 27-én 

a Hargita Megyei Hagyományőrzési forrásközpont által szervezett „Az európai örökség 

napja” című projektben. Ez tanulmányi kirándulásból és rajzversenyből állott, Kertész Zsuzsa 

és Iyés Gyopár VII. B osztályos tanulók díjat nyertek. Egy iskolakirándulásra is sor került a 

Kerekerdőre. 

- Október hónapban került sor az előző tanév folyamán jó eredményeket elért tanulók 

jutalomkirándulására. A kirándulás Székelyudvarhely – Kolozsvár Körösfő útvonalon volt.  A 

kirándulás folyamán a katedra tanárai ismertették a megtekintett térségek földrajzi és 

történelmi nevezetességeit. Megemlékeztünk az iskola névadójának Bethlen Gábor erdélyi 

fejedelemnek trónra lépéséről.  

Kovács Dénes folytatta a Balázs Ibolya rajz szakos tanárnő az iskola folyosóinak a díszítését 

végezte. Valamint Az állandó helytörténeti és népművészeti kiállítás anyagának a kibővítését. 

A kiállítás képeit az elmúlt tanévekben a rajz opció szakos tanulói készítették. 

- Novemberben a katedra tanárai módszertani gyűlésen vettek részt. Demeter Annamária 

földrajz szakos tanárnő a módszertani megbeszélésen a Székelyföld földrajzának tanításával 

kapcsolatosan tartott előadást. 

- Lukács Barna földrajz szakos tanár a félév folyamán köri tevékenységet vezetett az VII. 

osztályosokkal. Ezeken különböző vetélkedőkre került sor, amelyek a földrajzi ismeretek jobb 

elsajátítását és begyakorlását segítették. Szintén a köri tevékenységek folyamán került sor 

városi sétákra, amelyeken a város földrajzi és történelmi nevezetességeit ismerhették meg a 

tanulók. Felkészültek a földrajz tantárgyversenyekre és sor került a tantárgyverseny iskolai 

szakaszára is. 

Fábián Edit római-katolikus vallástanárnő október 1-én búcsú szervezése a tanulókkal együtt. 

Novemberben, Drámapedagógiai képzésen vett részt. Mikulás programot szerveztek és 

karácsonyi misztérium játékot tanultak. Adventi lelki napon vett részt. Farsangi bált szervezett 

az egyházközség fiataljainak. 

Mircse Zsuzsa református vallástanár. Tematikus foglakozások a tanórák keretén belül. 

Megismerkedtek a gyülekezeti énekeskönyv tartalmával. Bibliaismereti gyakorlatokat 

végeztek, a történetek aktualitását elemezték. Részt vettek a Bibliahét elnevezésű programban 

a Baczkamadarsi Kis Gergely Református Kollégiumban. Felkészítőket tartott a 

tantárgyversenyre. 

Bencze Ilona unitárius vallástanárnő, részt vett Recsenyéden egy ifjúsági istentiszteleten. A 

VII. osztályosok konfirmációra való felkészítése. November 15.- én Dávid Ferenc halálának 
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évfordulóján templomi szereplés. November 9.-én kirándulás a dévai várban. 

 - Január hónap folyamán a katedra tagjai kiértékelték a félévet és megbeszélték a következő 

félév tervét. 

A második félévben folytatódtak a tevékenységek. 

Demeter Annamária földrajz szakos tanárnő márciusban részt vett A Terra földrajz verseny 

körzeti szakaszán az V.-VII. osztályosokkal valamint a Földrajz tantárgyversenyen a VIII. 

osztályosokkal. 

Áprilisban részt vettek a Terra földrajzverseny megyei szakaszán, májusban a Terra 

földrajzverseny országos szakaszán. 

A Terra földrajzverseny körzeti szakaszán Duda Martin V. És Jakab Barna VI. Osztályos 

tanulók II. Helyezést értek el. Szintén ezen a versenyen Lukács Barna földrajz szakos tanár 

tanítványai közül Sorbán Előd VII.B osztályos tanuló II. Helyezést, Biró Zsolt VII.A 

osztályos tanuló III. Demény Roland VII. A osztályos tanuló IV. helyezést értek el. 

A Terra földrajzverseny megyei szakaszán 2017 március 25- én Demeter Annamária 

tanítványa Jakab Barna VI.B I. Helyet , Lukács Barna tanítványa Sorbán Előd VII.B III helyet 

értek el, mindketten továbbjutottak az országos szakaszra. 

2017  március 31- én Gál Imelda, Kacsó Anita, Farkas Vivien VI A osztálos tanulók Kelemen 

Albert történelem szakos  tanár irányításával részt vettek a magyarországi Karosi Turul 

Egyesület által szervezett Szent László versenyen, amely elméleti és gyakorlati feladatokból 

állt. 

Május hónap folyamán az iskola VI.A , és VIII. B osztályos tanuliból szervezett csapat részt 

vett az Arany Griff Rend által szervezett Szent László kis Góbéi elnevezésü középkori 

vetélkedőn, amelyen általános iskolák csapatai mérkőztek egymással ijjászatban vívásban és 

birkozásban. Az iskola csapata I. Helyezést ért el. 

Bencze Ilona 2016 november folyamán részt vett aII. Számú Unitárius Egyházközség által 

szervezett vallásversenyen. Résztvettek a december 25-én szervezett Karácsonyi Ünnepségen. 

2017 május 7-én Anyák Napi műsoron vettek részt. 

-Az egész év folyamán Gál Magdolna iskola pszichológus és Gergely Andrea felzárkóztató 

pedagógus, különböző tevékenységeket végeztek. Mint egyéni tanácsadás és konzultáció a 

szülőkkel. Pszichológiai fejlesztő foglalkozások, pályaorientáció. Szülői értekezleteken vettek 

részt ahol az iskolakezdés nehézségeiről és a kamaszkor buktatóiról beszéltek. 

Krízishelyzetek serdülőkorban, egyéni tanácsadás pedagógusoknak. Iskolai rendezvényeken 

való aktív részvétel. 
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Matematika és tudományok katedra. Felelős : Szabó Tünde 

Matematika és tudományok katedra módszertani közössége: 

Beszámoló a 2016/2017-es tanév megvalósításairól 

1. Módszertani tevékenységek: 

✓ A katedra tagjai részt vettek a tanfelügyelőség által szervezett körzeti módszertani 

megbeszéléseken, melyek fő témája a matematika – és reálszakok oktatásának 

fejlesztése, a vizsgákon elért eredmények kiértékelése és ezek optimalizálása volt. 

✓ Rendszeresen tartottunk helyi módszertani köröket, melyek a konfliktuskezelés, a 

hatékony tanítás módszerei, a versenyeztetés előnyei és hátrányai, a szakaszzáró 

vizsgák eredményeinek kiértékelése, egészséges életmód hatása a tanulásra 

témaköröket érintették. 

✓ Ezen kívül heti gyakorisággal megbeszéltük az osztályokban felmerülő problémás 

helyzetek megoldási lehetőségeit, illetve a tanulás – tanítás hatékonyságának 

növelését célzó ötleteket, módszereket. 

✓ A tanár – szülő kapcsolat fenntartása és erősítése érekében igyekeztünk 

maximálisan kihasználni a fogadóórák adta lehetőségeket, osztályfőnökként és 

szakos tanárként is egyéni beszélgetéseket kezdeményeztünk főleg a problémás 

gyerekek szüleivel, illetve azokkal a szülőkkel, akik nyitottak voltak arra, hogy 

gyerekek tanulással kapcsolatos problémáit és a tanulmányi előmenetelét velünk 

vitassák meg. 

✓ Rendszeresen szülői értekezleteket tartottunk, illetve részt vettünk szaktanárként 

az osztályfőnökök által tartott szülői értekezleteken, ahol megvitattuk a 

tantárgyainkkal kapcsolatosan felmerülő problémákat, illetve javaslatokat tettünk 

a tanulók tanulási technikáinak fejlesztésére, esetleg a tanuláshoz való 

hozzáállásuk javítására. 

2.  A tanulók személyiségének fejlesztése, alkalmazott ismeretek elsajátítására irányuló 

tevékenységek, a tanulás iránti motiváltság erősítése: 

✓ A tanulás iránti motiváltság fenntartása érdekében rendszeresen részt vettünk 

versenyeken, melyeken többnyire jó eredményeket érnek el a tanulók. Időrendi 

sorrendben a következőkön : 

▪ Bolyai Matematika csapatverseny -2016 okt. – 12 csapattal vettünk részt 

a versenyen, Gábos Erzsébet és Szabó Tünde felkészítésével   

6. helyezés: Ferencz Réka, Dusinszky Andrea, Dusinszky Sarolta, Kiss 

Péter ( felk. tan.: Szabó Tünde)13.helyezés: Péter Zsanett, Kiss Anita 

Kinga, Csíki Zsófia, Gedő Hunor Botond  

▪ Erdélyi Magyar Matematika verseny:  

▪ körzeti szakasz- évfolyamonként 3-4 tanuló vett részt a versenyen, 

akik közül 2 továbbjutó született:  Szabó Tünde tanárok 

felkészítésével. 

▪ megyei szakaszon is jó eredmények születtek:  Péter Zsanett 

dicséret 

▪ Tantárgyversenyek: 
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  Matematika körzeti szakasz: évfolyamonként 3-4 -6 tanulóval 

jelentkeztünk, akik közül hárman jutottak tovább: Szász Bencze 

Brigitta, Sorbán Előd  Péter Zsanett 

Fizika Tantárgyversenyen vettek részt a tanulók Kész Zsuzsanna vezetésével. 

Továbbjuták nem kerültek ki a csapatból. 

Kémia… 

   

 

▪ Zrínyi Ilona matematika verseny – erre a versenyre évfolyamonként nagy létszámmal 

jelentkeztünk, jelentős eredmények nem születtek. 

▪ Csillagszerző matematika verseny – négyfordulós matematika verseny, továbbjutók: 

Kacsó Anita Kinga, Kandó Nikolett, Kiss Noémi, Vass Tamás (Szabó Tünde) 

▪  A megyei fordulón III. helyezést ért el Kacsó Anita Kinga 

 

✓ Matematika – román vizsgafelkészítő tábor VIII. –osok számára - 2017 

febr.(Szabó Tünde, Péterfy Ágnes) 

✓ Játsszunk mateket! hétvége Varságon a VI.B oszt. számára – 2017 márc. (Szabó 

Tünde) 

✓ A tanulás, szorgalom motiválására egy nyári matematika tábort szervezett Szabó 

Tünde Játsszunk mateket! címmel, mely anyagi fedezetének nagy részét a 

székelyudvarhelyi Polgármesteri Hivatal finanszírozta, pályázati kiírás alapján. A 

tábort augusztus 27. -31 zajlott 26 tanuló részvételével.  

✓ Színezd újra! – környezetvédelmi kisfilm készítése Rajtad múlik címmel –VI. B. 

oszt. , Szabó Tünde 

✓ Katedránk képviseltette magát a törökbálinti testvériskola meghívására tett 

látogatáson Magyarországra, mely alkalommal gyönyörű vidékeket látogattunk 

meg, és tartalmas kapcsolatokat építettünk. 

✓ Ezen kívül katedránk tagjai osztályfőnökkén osztálykirándulásokat, különböző 

iskolán kívüli tevékenységeket szerveztek csapatépítés és a tanulók 

személyiségfejlődésének céljából. 

✓ Folyamatosan képzik magukat, hogy optimálisan végezhessék mindennapi 

teendőiket, és a rájuk bízott tanulók oktatásában – nevelésében a lehető legjobban 

helytálljanak. 
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Testnevelés és sport + biológia - módszertani katedra. Nagy József, katedrafelelős 

EREDMÉNYEINK : 

Megyék közötti szakasz :  

 

- Kispályás labdarúgás – Tymbark kupa- U10 - fíú csapat (III-IV.o)   

– ápr.1- Marosvásárhely -  5 csapat – IV. hely                         N. J. 

- Kispályás labdarúgás – Tymbark kupa- U12 - fíú csapat (V-VI.o)   

– ápr.2- Marosvásárhely -  5 csapat – II. hely                         K. Z. 

 Megyei tantárgyversenyeken elért eredmények : 

• Kispályás labdarúgás – lány csapat (V-VIII.o) –városi iskolák– II. hely - NJ, KZ  

• Kispályás labdarúgás – lány csapat (V-VIII.o) –megyei döntő– IV. hely -NJ, KZ  

• Kispályás labdarúgás – fíú csapat (III-IV.o) –                III. hely -          NJ  

• Kispályás labdarúgás –Tymbark kupa U12 - fíú csapat (V-VI.o)  – I. hely    - NJ, KZ  

• Kispályás labdarúgás – Tymbark kupa U10 - fiú csapat (III-IV.o)  – I. hely  - NJ, KZ   

• Sakk vegyescsapat ( 1 lány+3 fíú) - III. hely -                                           NJ 

• Atlétika – 50 m síkfútás –MAGYAROSI  TAMÁS (IV.B)    – I. hely     - NJ 

       - 600 m síkfútás – HILBEL ROLAND (IV.A)    – I. hely     - KZ 

       - kislabda hajítás – MAROSI  KRISZTIÁN (IV.B) – I. hely –  NJ 

    – 50 m síkfútás – HILBEL ROLAND (IV.A)   -  III. hely    - KZ 

 Módszertani tevékenységek: 

1. – szept. 19 – éveleji szaktanácskozás a Tanfelügyelőségen – országos szak- 

videokonferencia     

– okt. 7 – Csíkszereda - megyei módszertani nap/találkozó                         NJ, KZ 

-  módszertanosok napja:  okt. 13. – a csíkszentkirályi „” Á.I.-ban – megyei 

 -  módszertanosok napja:  nov. 11. – a  „Bethlen Gábor” Á.I.-ban – helyi-Udvh.     

- módszertanosok megyei felkészítője - 2016. 11. 08. – a Ped. Házában 

-  nov. 16. – I. félévi szakmódszertani nap a “B.K.G.” Református Kollégiumban  

-  módszertanosok napja: febr.16 – Gyergyóremete- Fráter György Á.I. 

- módszertanosok napja: máj.23- Csíkszereda - Tanfelügyelőség 

– Iskolai módszertani katedra  üléseket rendszeresen megtartottuk    

             

      2.      - Nagy József körzeti módszertanosként szakellenőrzések: 
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  - Véglegesítő vizsgára: 4 szakellenőrzés 

  - II.-es fokozatira:  3 szakellenőrzés  

  - I.-es fokozatira előzetes szakellenörzés: 3 szakellenőrzés 

- I.-es fokozatira szakellenörzés + részvétel az I.-es fokozati dolgozat 

megvédésén: 1 szakellenőrzés + megvédés 

 

      3.  – A biológiások: - részvétel a Móra napi rendezvényeken – 2 VII. osztályos csapattal – 

mindkét csapat I. és II. helyet szerzett 

    - tantárgyolimpiász –iskolai szakaszának megszervezése dec.16 

   - tantárgyolimpiász körzeti szakasz –jan.31 

    -Szász-Bencze Brigitta VII.B továbbjutott a megyei szakaszra . 

II.        Sportvetélkedőkön – részvétel / szervezés: 

a. Más iskolák által szervezett tevékenységeken-részvétel:  

 - okt. 26 - Móra Ferenc Á. I. – kispályás labdarúgás – “Móra Kupa” 

   - V-VI. oszt. -  II. hely                    -           NJ, KZ 

- dec. 17 – Városi „floorball kupa”  - II. hely – V-VI. oszt.                           KZ 

         - III. hely – VII-VIII. oszt. 

- 2017  jan. 27 – “Mártonffi János” Á.I. - Szentegyháza – kispályás labdarúgás – 

Mártonffi  kupa –   - V-VI. oszt. -  I. hely / 6 csapat 

    - VII-VIII. oszt.  I. hely  / 6 csapat                    NJ 

 

- máj. 29 – Orbán Balázs Á.I.- kispályás labdarúgás – “Orbán Balázs Kupa”  

- V-VI. oszt. -  I. hely 

   - VII-VIII. oszt.  I. hely                      KZ 

 b.  Iskolai szakaszok szervezése a Nemzeti Diák Sportnaptár szerint: 

- osztályok közötti bajnokság - kispályás labdarúgás – márc.- jún. 

  - osztályok közötti bajnokság - kézilabda –lányok/fiúk - márc.- jún. 

 c. 1. - Városi szakaszok – részvétel - a Nemzeti Diák Sportnaptár szerint:  

  - kézilabda –  fiúk  – 2017. 01. 16 – Városi Sportcsarnok           NJ 
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- sakk – csapat bajnokság- lányok + fiúk  - 2017. 01. 20.                NJ 

 c.2. – Városi/ Udv. körzeti szakaszok – szervezés+részvétel - a Nemzeti Diák 

Sportnaptár szerint: 

 - kispályás labdarúgás (V-VIII. oszt.) (fiúk) – BG+MF pályák                 - NJ 

– 2x4 csapat- csoport-mérkőzések + döntő –    

-  kispályás labdarúgás – Tymbark kupa-U12 - fiú cs.- (V-VI. oszt.) -  BG. pályák  

-  kispályás labdarúgás – lányok cs.- (V-VIII. oszt.)    - BG. pályák                                    

- kispályás labdarúgás – fiú cs.- (I-IV. oszt.)  – a városi iskolák - BG. pályák  

- atlétika - III - IV. oszt. – 2017. 05. 23. – Városi Stadion-     K.Z. 

 d.1.- Megyei szakaszok– részvétel - a Nemzeti Diák Sportnaptár szerint: 

- kispályás labdarúgás – fiú cs.- (I - IV. oszt.) – 2016. 04. 12. – Korond –  

6 csapat                                                                                           KZ,  NJ 

 -  atlétika – egyéni – fiúk/lányok –(III -IV. oszt.) - 2015. 06. 10. –                    

József Attila Á. I. Csíkszereda:                                                                                  - KZ 

 d.2.- Megyei szakaszok – szervezés+részvétel - a Nemzeti Diák Sportnaptár szerint: 

- sakk –vegyes csapat(1 lány+ 3 fíú) - ( Sz.-udvh.- Sportiskola) -    NJ 

 -  kispályás labdarúgás –Tymbark kupa-U 12- fíúk/lányok cs.- (V-VI. oszt.) –  

2017. 03. 09. – Bethlen G,-ban      – 5+3 csapat  –                                    NJ 

-  kispályás labdarúgás – lány cs.- (V-VIII. oszt.) - Városi iskolák 

-BG pályák - 2 csapat  -                   NJ/KZ 

III.           Részvétel egyéb tevékenységeken: 

 - Saját projektjeink :  

- “Sportjátékok „  – osztályok közötti bajnokság szervezése kispályás 

labdarúgásban, kézilabdában, kosárlabdában – okt.- jún.            (NJ / KZ / ZH) 

-  Korcsolyázás a Városi jégpályán                NJ, KZ 

 Osztályfőnökként – N.J. - VIII.A  osztály   

           - K.Z. –VIII.B osztály 

  - Részvétel az Osztályfőnökök munkaközösségének tevékenységein  
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 - Részvétel a megyei Iskola Napok ünnepi díjkiosztóján –Megyei Konferencia 

– Ped. Háza Csíkszereda - 2017. 05. 18                                           N. J., Dunkler R. 

- Szülői értekezletek szervezése – félévente 2-szer               NJ, KZ 

  - Részt vettünk a Próba kisérettségin – felügyelés 

  - Részt vettem a nyári Érettségi vizsgán – Kós K. Szkisk. Sz-udv. 

- A felvételizéshez kódolás, ellenőrzés, tanácsadás                         NJ, KZ 

- Iskolai kirándulások a Kerekerdőre – V-VIII. oszt. -                

- Múzeumlátogatások – félévente  

- Részt vettünk/megszerveztük az évfolyamok korcsolyázását  

- Részt vettünk az iskolaszintű gólyabálon -               - N. J./ K.Z.  

- „Mikulás”- járás az osztályokban 

- Karácsonyi vásár szervezése az iskolában – VIII.B                      KZ 

- Részt vettünk a farsangi bálon –   

 - Meglátogattunk több középiskolát 

-  Részt vettünk a városi „Sulibőrzén”  

- 2 napos kirándulás a Hargitafürdőre+ Balu park                                 -KZ                                 

-  többszöri beszélgetés a szülőkkel, nevelőkkel, behívások, osztálytanács 

összehívása                                                                                                   NJ, KZ 

- Az osztályközösség részvétele a D.Z.  édesanyja temetésén- szervezés 

- részt vettünk az iskola honlapjára, a végzős tablóra készült fényképezéseken       

-  Részt vettünk a Március 15.-i ünnepségen az iskolában és a városi 

rendezvényen                                                                                                 

- A „Másként” hét keretében : - látogatás középiskolákban 

    - kirándulás a Kerekerdőre 

    - szaktantárgyi felkészítők  

    - sporttevékenységek szervezése 

- közös fürdőzés a Septimia strandon  – VIII. A.  -                        NJ  

 - közös fürdőzés a Pávakert strandon  – VIII. B                                  KZ 
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- Sporttevékenységek az oszt. diákjaival közösen 

- Fogadó óra – heti rendszerességgel 

- Osztálynapló lezárása, anyakönyvelés, pótvizsgások, lezáratlan kiértesítése  

 Tanárként  

  - részvétel az iskolai nevelőtanács ülésein   

  –  orvosi vizsga                                              

  - lebonyolítottuk a 2 félév eleji tevékenységeket:  

- munkatervek megbeszélése 

- munkavédelmi felkészítők 

                - Belső Rendszabályzat ismertetése 

- lezártuk a félévi általánosokat az osztálynaplókban, anyakönyveltem az évi 

tanulmányi eredményeket 

- Akreditáltuk a kollégáknak a továbbképzési kreditpontokat                       - NJ 

  - interasszisztencia 

  - helyettesítettünk kollégákat – mikor felkértek vagy szükség volt rá 

    - Osztályok közötti focibajnokság megszervezése - lebonyolítása  

- Korcsolyázások diákokkal – osztálycsoportokban 

- Felügyelés a próba képességvizsgán 

- részvétel a Tanár - Diák foci  mérkőzésen 

- Iskolai “négyszög” keretében – díjaztuk a kiemelkedő sportteljesítményeket 

elérő sportolókat 

- Az iskola újságban és az új faliújságra beszámolót írtam a sport eredmények-

ről 

-  Részt vettünk a tanévzáró ünnepségen                             - K.Z./N.J.  

- Részt vettünk a Tánczos Gyöngyvér tanítónő ’I.-es” fokozati dolgozatának 

megvédésén –                 márc. 24                                               – NJ, KZ 

  - Részt vettünk az Országos képesség felmérőn és az Érettségi vizsgán   

 - bíráskodás a Török Béla atlétikai emlékversenyen- máj. 10                    – NJ 
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- Részt vettünk az ünnepi vacsorán a nyugdíjasok búcsúztatóján és a 

Karácsonyi, valamint Nőnapi ünnepek alkalmából                            N.J./K.Z.  

- Részt vettem  a “Kalotaszeg”+ Nagyenyed-i kiránduláson –                     - NJ 

- Fogadó - a törökbálintiak kirándulásán -                           KZ 

  - szponzorok beszervezése – kb. 300 lej – a „sportfelszerelésre”- pólók 

Összeállította:  Nagy József, katedra felelős 2017.  07. 03./ 09. 06.  

 

A tanítói módszertani közösség. Irányító: Pitó Emese 

Módszertani közösség beszámolója a 2016/17-es tanév I. félévi tevékenységeiről 

Az elmúlt félévben módszertani közösségünk a következő tevékenységeket valósította meg: 

• Városszintű módszertani megbeszéléseken való részvétel: A municípium/ körzet 

tanítói az elemi osztályok eredményeinek javítási lehetőségeiről tanácskoztak. 

• Rendszeres megbeszélések, szakmai tanácskozások az iskolában a következő témák 

alapján: 

➢ Ismerkedéshez, csapatépítésre szolgáló játékok, gyakorlatok, ötletek gyűjtése, 

bemutatása. 

➢ Személyiségfejlesztés órán alkalmazható mesék, történetek, játékok 

bemutatása 

➢ Hogyan kommunikáljunk a szülőkkel?- ötletek, tanácsok szülői értekezletekre 

➢ Helyesírás tanítása- bevált praktikák, új ötletek 

➢ Tantervek és taneszközök a korszerű anyanyelvi nevelés szolgálatában- 

beszámoló a továbbképzésről, véleménycsere 

• Állandó tapasztalatcsere a tanítók között, az osztályonként felmerülő problémák 

megvitatása, megoldási lehetőségek felkutatása. 

• A tanítók továbbképzése: 

- Az előkészítő osztályok tanítói felkészítőn vettek részt 

- Lőrincz Anna, Kovács Katalin, Fekete Réka, Kányádi Csilla, Pitó Emese, Bálint 

Ibolya, Tánczos gyöngyvér, Kovács Enikő: Tantervek és taneszközök a korszerű 

anyanyelvi nevelés szolgálatában elnevezésű továbbképző 

- Osváth Zita, Pitó Emese és Tánczos Gyöngyvér: Az integrált oktatás elnevezésű 

továbbképző 
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- Bálint Ibolya, Kovács Katalin: A tanulási folyamat hatékonyabbá tétele, hangsúly 

az értékelésen elnevezésű továbbképző 

• Állandó kapcsolattartás a szülőkkel: szülői értekezletek, családlátogatás, fogadóórákon 

való beszélgetések, más problémamegoldó találkozások, közös ünneplés, adventi meg 

karácsonyi munkadélutánok. 

• A tanulók személyiségének fejlesztése, jártasság- és készségformálásra, 

ismeretgazdagításra irányuló tevékenységek 

- Hagyományápoló tevékenységek az őszi illetve téli ünnepkörhöz kapcsolódóan 

- A Gyöngyharmat kórus rendszeres működése 

- A Városháza által szervezett programokon való részvétel  

- Tanulók felkészítése a különböző tantárgyversenyekre 

- A város kulturális intézményei által kínált programokon való aktív részvétel: 

színház, múzeum, könyvtár 

- A Kalibáskő Egyesület által szervezett interaktív programokba való 

bekapcsolódás (Mesék világa, Honfoglaló, Jurta meglátogatása) 

Módszertani közösség beszámolója a 2016/17-es tanév II. félévi tevékenységeiről 

Az elmúlt félévben módszertani közösségünk a következő tevékenységeket valósította meg: 

• Városszintű módszertani megbeszéléseken való részvétel: A municípium/ körzet 

tanítói az elemi osztályok eredményeinek javítási lehetőségeiről tanácskoztak. 

• Rendszeres megbeszélések, szakmai tanácskozások az iskolában a következő témák 

alapján: 

➢ Szövegértés fejlesztése matematika tartalmú szövegek segítségével  

➢ Kudarc, valamint konfliktusok kezelése, megoldása- konkrét esetek 

megbeszélése 

➢ Első lépések az olvasóvá nevelés útján integrált oktatás által- Tánczos 

Gyöngyvér kolléganő I. fokozati dolgozatának bemutatása 

➢ Népdalkincsünk jelenléte a mindennapi tevékenységekben: tapasztalatok, 

népdaltanulás 

➢ A román nyelv tanítása alsó tagozaton a magyar tannyelvű iskolákban- 

továbbképzőn tanultak átbeszélése 

• Állandó tapasztalatcsere a tanítók között, az osztályonként felmerülő problémák 

megvitatása, megoldási lehetőségek felkutatása. 
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• A tanítók továbbképzése: 

- A tanítói közösség tagjai részt vettek az Interaktív tábla elnevezésű képzésen 

- Lőrincz Anna, Kovács Katalin, Fekete Réka, Kányádi Csilla, Pitó Emese, Tánczos 

Gyöngyvér, Kovács Enikő: A román nyelv tanítása alsó tagozaton a magyar 

tannyelvű iskolákban elnevezésű továbbképző 

- Kovács Katalin, Fekete Réka, Pitó Emese: Színek és formák- technikák a rajz 

tanításában elnevezésű továbbképző 

- Bálint Ibolya, Fekete Réka: Bútorfestő továbbképző 

• Speciális ellenőrzések: 

Fekete Réka: II. fokozati ellenőrzés 

Bálint Ibolya: I. fokozati ellenőrzés 

Kovács Katalin Zsuzsánna: I. fokozati ellenőrzés 

Tánczos Gyöngyvér: I. fokozat megvédése 

• Állandó kapcsolattartás a szülőkkel: szülői értekezletek, családlátogatás, fogadóórákon 

való beszélgetések, más problémamegoldó találkozások, közös ünneplés. 

• A tanulók személyiségének fejlesztése, jártasság- és készségformálásra, 

ismeretgazdagításra irányuló tevékenységek 

- Hagyományápoló tevékenységek a téli illetve tavaszi ünnepkörhöz 

kapcsolódóan 

- A Gyöngyharmat kórus rendszeres működése 

- A Városháza által szervezett programokon való részvétel  

- Tanulók felkészítése a különböző tantárgyversenyekre 

- A város kulturális intézményei által kínált programokon való aktív részvétel: 

színház, múzeum, könyvtár 

- Tanulmányi kirándulások szervezése 

                                                                         

Fejlesztő pedagógus 

 

Fejlesztő pedagógus neve: Gergely Andrea 

Tanév: 2016/2017 
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Fejlesztésben, felzárkóztatásban részesültek összesen: 17 

  Ebből :  elemi szinten tanuló: 8 

    gimnáziumi szinten tanuló: 9 

Célcsoportok, tanulási zavarok szerint: olvasás-, írás-, számolásgyengeség, 

részképességzavarok 

Fejlesztésben részesült írás-, olvasás-számolás nehézségeivel küzdő tanulók száma: 16 

Fejlesztésben részesült, fogyatékkal élő tanulók száma: 1 (látássérült kisfiú) 

Fejlesztésben nem részesült, tanulási zavarral élő tanulók száma iskola szinten: - 

Tevékenység-típusok:  

1. egyéni fejlesztés: 9 tanuló (I., II., III., IV, V., VIII. osztály) 

2. kiscsoportos fejlesztés, felzárkóztatás: 3 kiscsoportos fejlesztés (III., V., VI. osztály) 

3. tanórán való részvétel (közös tanítás céljából): heti öt alkalommal (a II.B. osztályban, 

anyanyelv, matematika, román nyelv és komunikáció órán) 

4. a tanítókkal, tanárokkal való megbeszélés: egyéni terv, tanulási eredmények 

megbeszélése: folyamatos az egyeztetés a tanítókkal, tanárokkal 

5. szülőkkel való foglalkozások: egyéni, csoportos: alkalomadtán megbeszélés jellegű 

6. iskola szintű programokban való részvétel: iskolai szintű programokon való részvétel 

(ünnepekhez kapcsolódó előadások, tanulmányi kirándulások, ”Bethlen Gábor” 

emlékünnep, Gólyabál, „Legendárium” filmvetítés, „Ki mit tud?” műveltségi vetélkedő, 

bábszínház és színházi előadások, környezetbarát projekt, Iskola másként programok) 

7. Továbbképzésen való részvétel: módszertani körök 

Iskolai irányítás céljából összeállított doszárok száma: 13 

Fogyatékot tanusító doszárok előkészítésének száma: 1 

 Más problémák, sikerek sikertelenségek: Mivel a gyerekek javarésze hátrányos családi 

körülmények között él, ezért otthonról nem segítik, nem támogatják a tanulásban. (pl. a 

vakációk alatt sokat felejtenek). Ez megnehezíti a folyamatos fejlődésüket. 



39 
 

A tanítókkal, tanárokkal viszont nagyon jó kapcsolat alakult ki, igyekeznek a tanácsaimat 

figyelembe véve differenciálni, dicsérni a tanulókat, ha fejlődést tapasztalnak, adaptálják a 

tananyagot. 

Évközben, a második félév közepétől elment egy harmadikos írás-olvasás-számolásgyenge 

kislány. 

 

Iskolai tanácsadó. Gál Magdolna 

A részletes beszámoló a mellékletben található (II. melléklet) 

10. Humán erőforrás  

 

A tanárok didaktikai fokozatok szerinti csoportosítása  

 

 Tanárok száma Aránya [%] 

I.fokozattal rendelkezők 18 46.15 

II.fokozattal rendelkezők  13 33.33 

Véglegesítővel rendelkezők 5 12.82 

Kezdő tanárok 3 7.69 

Összesen 39 100 

 

 

Az iskolában dolgozó tanárok: 

 Tanárok 

száma 

Aránya 

[%] 

A tanárok száma 39 100.00 

Szakképzett tanárok száma 38 97,4 

Ingázók  6 15.38 

Újonnan érkezett tanárok 4 10.26 

 

A didaktikai normák : 
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 A tanárok száma 

A normák száma 28,35 

A normák lefedettsége az iskola alkalmazottaival 27,46 

Órabéres alkalmazottak  0,89 

(Balázs Katalin) 

 

 

 

 

MELLÉKLETEK 

I.Az országos értékelés és a felvételi 

II. Az iskolai tanácsadó tevékenysége 

III. Magatartás és fegyelem 

 


	„Az időt ingyen kapod, de valójában felbecsülhetetlen értékű. Nem birtokolhatod, de kihasználhatod. Nem tarthatod meg, de eltöltheted. S ha egyszer elvesztegetted, bizony soha többé nem kaphatod vissza azokat a perceket..”
	A tanárok didaktikai fokozatok szerinti csoportosítása
	Az iskolában dolgozó tanárok:
	A didaktikai normák :


