
 

Békefi Antal Általános Iskola és 

Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 

Beszámoló a 2010/2011. tanévről 

 

A beszámoló készítésében részt vettek: 

Tóthné Peng Annamária:  1. osztály  osztályfőnöki beszámoló 

Nagyné Gulyás Erika:  2. osztály osztályfőnöki beszámoló 

Bognár Anikó:   3. osztály osztályfőnöki beszámoló 

     alsós munkaközösségi beszámoló 

     gyermek- és ifjúságvédelmi beszámoló 

Dr. Hutterné Németh Jolán: 4. osztály osztályfőnöki beszámoló 

Némethné Molnár Viktória: 5. osztály osztályfőnöki beszámoló 

     DÖK beszámoló 

Kassai Edina:   6. osztály osztályfőnöki beszámoló 

Kisházi Ágnes:   7. osztály osztályfőnöki beszámoló 

Nyírő Csilla:    8. osztály osztályfőnöki beszámoló 

     felsős munkaközösségi beszámoló 

     gyermek- és ifjúságvédelmi beszámoló 

Haikné Molnár Viktória  tanulószobás csoportvezetői beszámoló 



Személyi feltételek: 

Pedagógus és alkalmazotti ellátottság: 

A tanév kezdetén 13 főállású és 3 részmunkaidős pedagógus tanított. 

Februárban vezetői változások történtek felmondások miatt. A tantárgyfelosztást módosítani 

kellett, melyet órarend-változás nélkül sikerült megoldani. Ez köszönhető Dr. Hutterné 

Németh Jolánnak. 

1 főállású pedagógus nyugdíjba vonult áprilisban. Ismét tantárgyfelosztást kellett 

módosítani, mely kevés órarend-változással zökkenőmentesen történt. Így több pedagógus 

óraszáma megemelkedett, de ennek ellenére energikusan, problémák nélkül zárulhatott a 

tanév. Ez köszönhető Dr. Hutterné Németh Jolánnak, Nyírő Csillának, Kassai Edinának, 

Kisházi Ágnesnek és Némethné Molnár Viktóriának. Ha a jogszabályok engedik, meghirdetjük 

a földrajz – fizika - technika szakos tanári állást. 

És aki mindvégig támogatta munkánkat bölcs tanácsaival, tapasztalatai megosztásával, 

segítségével: Németh Ilona. 

Külön köszönet Gombás Gyulánénak, aki szintén mindvégig segítségünkre volt, s 

fáradhatatlanul dolgozott bizony sokszor éjszakáig vagy hétvégén is a megnőtt 

adminisztrációs tevékenység miatt, ami a változások miatt következett be. 

Májusban karbantartó nélkül maradtunk, a felmerült problémákat sikerült megoldanunk 

Gurdon Józseffel. Köszönjük a segítségét. 

A tanév során sok sikeres rendezvényt bonyolítottunk le, melynek kivitelezésében a felkért 

kollégák mindig nagyon segítőkészek voltak, ötletekkel is segítették munkánkat. Köszönet 

Csillag Józsefnének is, aki a vendégek fogadását mindvégig vállalta, s ennek köszönhetően is 

nagyon jól érezték magukat az előadók, fellépők, zsűri tagok. 

Tanulói létszámok változása a tanév során: 

A tanév során 1 fő távozott iskolánkból költözés miatt. 

Tárgyi feltételek: 

Tanév végére elromlott a video-lejátszónk, valamint a projektor izzója is cserére szorul. 

Ennek megoldása folyamatban van, hogy a következő tanév zökkenőmentesen 

kezdődhessen. 

Az épület felújítására (ablakcserére) és fűtés korszerűsítésére pályázatot nyújtott be 

fenntartónk, de sajnos a pályázatot nem támogatták.  

 



 

Az iskola oktató-nevelő munkájának értékelés: 

Tóthné Peng Annamária beszámolója lelkesedésre ad okot, mert az 1. osztály „nagyon nyílt, 

őszinte társaság, egymásra nagyon odafigyelnek”, valamint nagyon aktívak versenyeken, 

rendezvényeken, nyílt napokon, óvodások látogatásán, eredményesek is, mert versenyeken 

2 különdíjat és egy 2. helyezést értek el. Az alsós munkaközösség vezetője, Bognár Anikó 

szerint Annamari érdeklődő, kedves nyitott ember, aki nagy lelkesedéssel és odafigyeléssel 

kezdte meg munkáját, közösségünkbe jól beilleszkedett. 

Nagyné Gulyás Erika számára fontos volt az osztályközösség fejlesztése, a tehetséggondozás, 

a felzárkóztatás, az egészséges életre nevelés és a szülőkkel való kapcsolat erősítése. A 

szülőket sok iskolai történésbe tudta bevonni, mely követendő példa. Nagyon eredményes 

munkát végzett a tanév során, s ezt mutatják tanulói eredményei is: 1. helyezés mesemondó 

versenyen, szavalóversenyen, részt vesznek rajzpályázaton, tanulmányi versenyeken. 

Bognár Anikó szellemes beszámolójában egy nyüzsgő, jól motiválható, humort szerető, 

eredményes osztályt mutat be, a 3. osztályt, akik a szülők támogatását is élvezhetik. Sok 

kedves programjuk volt a tanév során, és sok tanuló lehet büszke versenyeredménye miatt 

is. Otthon érzik magukat az iskolában, családias légkör alakult ki, s a felmerülő problémákat 

is közösen oldják meg. Nagyon dicséretes. 

Dr. Hutterné Németh Jolán beszámolójában kiemelte, hogy jutalmazta a csoport 

együttműködését, ami nagyon fontos a gyengébb képességű, lassabban haladó tanulók 

számára. Több sikeres programjuk volt ebben a tanévben, de maga a készülődés, a versek, 

jelenetek tanulása, a hibák javítgatása, vagyis a közös, jókedvű izgatott munka volt a 

legfontosabb. A szülők érdeklődése a fogadó órákon, szülői értekezleteken nagy csalódást 

okozott, hiszen csak néhány szülőt érdekelte gyermeke eredménye, haladása. Viszont 16 

tanulóból 12-ről elmondható, hogy lehet építeni a belső motivációjukra a tanulásban, 

fejlődött együttműködési készségük. 

Az alsós munkaközösség emberileg és szakmailag is jól működik együtt. Mindvégig egymást 

segítve, egymást meghallgatva dolgoztak, törekedtek a közös konszenzus megteremtésére. 

Lelkiismeretesen és pontosan végezték az ügyeleti munkát is. Az értékelés rendszerének 

változását pozitívan fogadták. 7 nevezetes ünnepről emlékeztek meg, hol osztályonként, hol 

iskolai ünnepély keretében. „Egy nap a biztonságért” programon is részt vettek. 

Versenyeken, pályázatokon indultak Nagyesztergáron, Bakonyszentlászlón, Csetényben, 

valamint iskolánkban és a Szivárvány újság pályázatán is. Részt vettek a Jurta-fesztiválon, 

zenei vetélkedőn és zenekari bemutatón is. 2 alkalommal színházban voltak, Madarak és fák 

napján nagy túrákat tettek a közeli erdőkben, megünnepelték a gyermeknapot, tanulmányi 

kiránduláson vettek részt, iskolanyitogató program aktív részt vevője volt mind a 4 osztály. A 

4 osztály pedagógusai pedig kiváló szervezői, segítői voltak e rendezvények sikerének.  



Bognár Anikó az alsó tagozatban gyermekvédelmi munkáját szoros együttműködésben 

végezte az osztályfőnökökkel. Munkáját segítette M. Somogyi Beáta családgondozó, Dr. 

Palicsekné Máj Zsuzsanna védőnő és Gombás Gyuláné iskolatitkár is. Több alkalommal volt 

esetmegbeszélés, a gyermek- és ifjúságvédelmi csoport tagjainak közös megbeszélése. 

Sajnos mindig arra a következtetésre jutottak, hogy minden a családból indul ki, alapjaiban 

nem tudjuk életüket megváltoztatni, de segítséget tudunk nyújtani. 4 tanuló munkáját 

fokozottan követték nyomon.  

Az alsó tagozatban a 2010/2011. tanévben bukás nem volt, azt osztályfőnökök áldozatos, sok 

odafigyelést igénylő, a hátrányos helyzetű ill. veszélyeztetett tanulókat támogató 

munkájának köszönhetően. 

Némethné Molnár Viktória 5. osztálya szorgalmas, összetartó osztály, a felső tagozat legjobb 

tanulmányi átlagát érte el: 4,15-del, egyetlen tanulónak kell javító vizsgát tennie. Viszont 

áprilistól kezdve egyre kezelhetetlenebbé váltak, szaporodtak a veszekedések annak 

ellenére, hogy ezeket mindig megbeszélték, s közösen próbálták megoldani a problémákat. 

Néhány tanuló igazolatlan órákat is beszerzett.  

Kassai Edina 6. osztályának tanulmányi eredménye bár nem kiemelkedő, de az első félévhez 

viszonyítva sokat javult. A kialakult konfliktusokat jobban tudják kezelni egymás között is. A 

szabályokhoz, rendhez való igazodásuk is sokat javult. A szülőkkel való kapcsolat is 

erősödött. Nagyon sokat foglalkoztak a tanulással, annak fontosságával. Ez a munka a tanév 

végére beérett: 5 főnek kell javító vizsgát tennie, 1 tanulónak 2 tantárgyból, a többinek 

egyből. 1 fő gimnáziumban, Győrben tanul tovább, 1 fő pedig szintén Győrben, általános 

iskolában. 

Kisházi Ágnes 7. osztályának tanulói év végére jobban összekovácsolódtak, jobban 

hallgatnak egymás szavára, mindenki megtalálta feladatát az osztályban, mely egyértelműen 

sikerként könyvelhető el. Az idei tanév aktuális témája a pályaválasztás volt. Sokat 

beszélgettek a pályakövetelményekről, hangsúlyozva lett a tanulás fontossága, ennek 

ellenére az első féléves átlagához képest az osztály rontott év végére, csupán két tanulónál 

volt tapasztalható a javulás. A ballagási próbák, illetve a ballagási műsorra való előkészületek 

zökkenőmentesen haladtak. Ballagásra gyönyörűen feldíszítették a gyerekek az iskolát, 

bátran rájuk lehetett bízni a feladatokat. 

Nyírő Csilla 8. osztályáról elmondhatjuk, hogy egy jó csapat búcsúzott el. Nagyon 

eredményes osztály volt, akik versenyek, helyi rendezvények, állandó részt vevői voltak, 

valamint az énekkar több mint felét is ők alkották. Az évzárón 1 tanuló Békefi 

emlékplakettek, két tanuló Békefi emléklapot kapott. Tantestületi és igazgatói dicséreteket is 

kaptak. A pályaválasztással kapcsolatos teendők is zökkenőmentesen bonyolódtak le, s 

elmondhatjuk, hogy gimnáziumba vették fel tanulóink 23 %-át, szakközépiskolába 27 %-át, 

szakiskolába 50 %-át. Sajnos egy nyolcadikos tanulónk négy tantárgyból tesz majd javító 

vizsgát. 



Nyírő Csilla, a felsős gyermek- és ifjúságvédelmi felelős 1 tanuló munkáját követte nyomon, 

akinek a teljesítménye változó. 

Haikné Molnár Viktória, a tanulószoba csoportvezetője folyamatos kapcsolatot tartott a 

vezetőséggel, a tantestület tagjaival, hogy az esetleges problémákat meg lehessen vitatni, s 

arra együtt lehessen megoldást találni. Pontos nyilvántartást vezetett arról, hogy ki milyen 

szolgáltatást kér. Az idei tanév új jelensége volt, hogy a diákok negyede csak ebédelt a 23 

beíratott tanuló közül. A módszerek alkalmazása korosztályonként különböző volt a jobb 

teljesítmény elérése érdekében. A gyengébb képességű tanulókat minden nap korrepetálta, 

mely eredményes volt az orvosi, szülői és osztályfőnökök visszajelzései, valamint a 

tanulmányi eredmény javulása alapján is.   

Az iskola tanulmányi átlaga 2009-ben 3,62, 2010-ben 3,64, 2011-ben 3,91 lett. 

A 2010-es Országos Kompetenciamérés eredménye alapján iskolánk 6. osztályosainak 

eredménye matematikából 7 %-kal az országos, 4 %-kal a községi és 3 %-kal a kisközségi 

iskolák alatt teljesített. 6. osztályosok eredménye szövegértésből 7 %-kal az országos, 3 %-kal 

a községi és 1 %-kal a kisközségi iskolák alatt teljesített. 8. osztályosaink matematikából 12 

%-kal az országos, 8 %-kal a községi és 8 %-kal a kisközségi iskolák alatt teljesített. 8. 

osztályosaink eredménye szövegértésből 5 %-kal az országos, 1 %-kal a községi és +0,5 %-kal 

a kisközségi iskolák alatt teljesített. 

Az eredmények javítása érdekében intézkedési terv készítése szükséges, melynek 

megbeszélését követően a következő tanév novemberig el kell készíteni. 

Szakmai konferenciákon részt vettünk, ott mindvégig a szép jövőről tájékoztattak, de sajnos 

a bizonytalanság mind a mai napig megmaradt. 

Az iskola pedagógiai programján dolgoztunk egész április hónapban Jánni Ottóval, s 

pedagógiai programunkat a helyi tantervekkel mindkét szakértő dicsérően hagyta jóvá. 

Ennek elfogadtatása, jóváhagyása a június 29-i testületi ülésre van beterjesztve. Az 

intézmény alapító okiratát is módosítani kell a képző- és iparművészeti ág tanszakainak 

átnevezései miatt, mely szintén a június 29-i ülésre van beterjesztve. 

Matematika versenyen, rajzversenyen meseíró versenyen is sikeresen vettek részt tanulóink, 

valamint sportversenyeken is sok szép eredmény született, még megyei szinten is. Köszönet 

Dr. Hutterné Németh Jolánnak, Nagyné Gulyás Erikának, Kassai Edinának, Tóthné Peng 

Annamáriának. 

Az alapfokú művészetoktatásban az első félévhez képest a tanulmányi eredmény jobb lett, a 

tanulók jobban motiválhatók voltak ebben a tanévben. Tanév közben nőtt a létszám, s az új 

beiratkozók is tudták teljesíteni az év végi követelményt évfolyamukban. A következő 

tanévtől felmenő rendszerben tanulnak már az új beiratkozók, de már a tanszakok, 

tantárgyak neve, s tananyagtartalma is megváltozott a kerettanterv alapján. Így összevont 



osztályban a tanügyi dokumentumok vezetése bonyolultabbá, egyes esetekben 

kivitelezhetetlenné is válhat. Idén több kiállítást tudtunk szervezni, mint az elmúlt 

tanévekben, s a fellépések száma sem csökkent. 

A pedagógus, szülői, tanulói elégedettségi mutatók mérése, s a beszámoló, összesítés és 

mutatók elkészítése is megtörtént. A fejlesztési terv felülvizsgálata megtörtént, a 

továbbképzési terv is határidőre elkészült.  

A Diákönkormányzat is teljesítette az éves tervben előírtakat, kivétel a népdal éneklő 

verseny meghirdetése névadónk tiszteletére. A verseny ugyan elmaradt, mert a tanulók erre 

nem voltak motiválhatók, de Békefi Antal vasi népdalgyűjtéséből az énekkar több népdalt 

megtanult, s azt előadta nyugdíjas búcsúztatón, s Békefi Antal születésének 85. évfordulóján 

is Bakonyoszlopon. 

A Szülői Munkaközösség tagjai is jó kapcsolatot ápoltak iskolánkkal, s nagyszámban vettek 

részt az üléseken, megbeszéléseken. Támogatásukat élvezhettük a farsang szervezésében és 

lebonyolításában, valamint a gyermeknapi játszódélutánt is pillanatok alatt megszervezték 

iskolánk helyiségeiben, melyet a rossz időjárás miatt nem lehetett a szabadban megrendezni. 

 

Én mindenkinek köszönöm azt a hathatós segítséget, amit nekem ez idő alatt nyújtottak, 

őszinteséget, nyíltságot, kritikát, mellyel támogatták munkámat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Házi rend módosítása 

6.1. – az iskola tulajdonának megóvásáért, védelméért (a padok és a székek és egyéb 

berendezések az iskola tulajdonát képezik, ezeket jelzésekkel ellátni, a falat összefirkálni, 

rongálni nem szabad  KI KELL EGÉSZÍTENI, a tanterem bútorzatát tanári engedély nélkül nem 

lehet mozgatni) 

8.4. ….. Ha a tanuló tanórán nem a tananyaggal, hanem bármi mással, így pl. a 

mobiltelefonnal – discmanjével, mp3, mp4 lejátszójával stb. foglalkozik, a pedagógus a 

tanítás zavartalanságának biztosítása érdekében a tanulótól a zavaró eszközt elveheti, amíg 

ez a cél fennáll. Ezután a tanuló a tulajdonában lévő tárgyat visszakaphatja, de a pedagógus 

szaktanári figyelmeztetésben részesítheti. 

 

 

Bakonyszentkirály, 2011. június 27. 

 

 

 

       Hortobágyiné Göndör Katalin  

                      igazgató 

 



 



 


