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„… az iskola nem tanítógép, hanem emberi viszonylatoknak, kapcsolatoknak, 

együttműködési felületeknek és konfliktusoknak egész tengere.” 

 

        (Pataki F. 1991. 23.) 

 

 

 

 

 

 

 

 



Személyi feltételek: 

Pedagógus és alkalmazotti ellátottság: 

2012. szeptember 1-étől az alábbi változások történtek intézményünkben: 

1 fő elhalálozott, Dr. Hutterné Németh Jolán igazgatóhelyettes. Ezzel a fájdalmas teherrel indultunk 

útnak az új tanévben, kollégák, gyerekek és a kis elsősök. 

 1 fő szeptember 1-ével, 1 fő 2011. november 15-ével vonult nyugdíjba. 

1 fő 2012. január 6-ától szülési szabadságon van, 2012. június 22-étől GYED - en. Helyettesítését 

Horváth Zsuzsanna látja el a magyar nyelv és irodalom, ének-zene tantárgyakból. 

2012. február 7-étől Varga Mónika távozott, az ő üres álláshelyét óraadó tanárokkal biztosítjuk, így 

tudtuk elérni a teljes szakellátottságot. 

A tantárgyfelosztást 8-szor kellett módosítani ebben a tanévben. 

Tanulói létszámok változása a tanév során: 

A tanév során 5 fő távozott iskolánkból más intézménybe, s 3 fő érkezett intézményünkbe. 

Tanulói létszámok változása a tanév befejezése után: 

Intézményünkbe 10 fő iratkozott be a következő tanévre 1. osztályba, 20 fő 8. osztályos távozik. 

Költözés miatt 1 fő alsó tagozatos távozott Budapestre, 2 fő 6 osztályos gimnáziumba nyert felvételt, 

4 fő alsó tagozatos átiratkozott Dudarra (tornaterem hiánya miatt), 1 fő felső tagozatos 

Bakonyszentlászlóra távozott. 

Az iskolai légkört elsősorban a személyes viszonyok, ezt követően a tárgyi körülmények befolyásolják. 

Tárgyi feltételek: 

A fűtés korszerűsítése megtörtént, ennek pozitív hatását éreztük az épületben. Reméljük a számlák 

kiegyenlítésekor is fogjuk érezni. 

Az iskola oktató-nevelő munkájának értékelése: 

Alsó tagozat: 

Változások: 

Az alsós munkaközösséghez 2011. szeptember 22-étől csatlakozott Jüngling Bernadett, aki az 1. 

osztály irányítását vette át. Bernadett nagy szorgalommal és igyekezettel látott neki tanítói 

munkájának, igyekezett tájékozódni az iskola szokásairól és hagyományairól. A munkaközösség 

tagjaihoz bátran fordult kérdéseivel, valamint Bognár Anikóhoz, mint gyakorlatvezető tanárhoz és 

munkaközösség-vezetőhöz is. Úgy látom, hogy a kellő bizalom mindkettőjük részéről fennáll ahhoz, 

hogy a továbbiakban is kiválóan együttműködjenek. Bernadett óráinak látogatásakor tapasztalataink 

a következők voltak: 



• A gyerekek érzéseit elfogadja, dicséri, bátorítja, támogatja őket; 

• a feladatokat kérdés, probléma formájában adja; 

• a gyerekek Bernadett előzetes útmutatása alapján végig önállóan dolgoznak, szükség esetén 

segítséget mernek kérni; 

• az élményadás képességével rendelkezik. 

Tanulmányi munka: 

Az 1-4. osztályban a tanulók differenciált oktatása nagyon jól működött. A tehetséges tanulók 

képességfejlesztésére a művészeti órákon volt lehetőség, az egyéb területeken tehetséges tanulók 

versenyeztetése helyi szinten nagyon jól működött, a tanulók nagy százalékban jelentkeztek 

versenyekre, de megyei versenyeztetés sajnos anyagi okok miatt nem volt kivitelezhető.  

Az 1-2. osztályban a készségtárgyakat összevontan tanította Tóthné Peng Annamária nagy 

szakértelemmel, empátiával és odafigyeléssel. A tanulók élvezték ezeket a tanórákat. 

Bemutató tanításokat szerveztünk a 2011-12. tanévben környezetismeretből. Mind a 4 osztályban 

nagyon jól sikerültek a bemutató órák. 

A 4. osztályban lehetőség volt heti egy kompetencia-fejlesztő órára, sajnos ez a 2. félévben megszűnt, 

a fenntartó által biztosított órák nagyszámú lecsökkentése miatt.  

Ebben a tanévben az alsó tagozaton 9 fő ért el kitűnő tanulmányi eredményt, 10 fő jeles 

bizonyítványt kapott. Bukás nincs. 1 főnek kérték a 2. osztály megismétlését, habár tanulmányi 

eredménye 3,75. Az előző tanévekhez viszonyítva az alsó tagozat tanulmányi átlaga emelkedést 

mutat. 

1. osztály tanulmányi eredménye, osztályátlaga 4,48. Magatartás: 4,2; Szorgalom: 4,4.  

Mulasztott tanórák száma: 472. 

2. osztály tanulmányi eredménye, osztályátlaga 4,4. Magatartás: 4,3; Szorgalom: 4,7. 

Mulasztott tanórák száma: 905, 1 főnek ebből 215 óra a hiányzása. 

3. osztály tanulmányi eredménye, osztályátlaga 4,56. Magatartás: 4,91; Szorgalom: 4,45. 

Mulasztott tanórák száma: 288. 

4. osztály tanulmányi eredménye, osztályátlaga 4,53. Magatartás: 4,73; Szorgalom: 4,53. 

Mulasztott tanórák száma: 756. 

Szaktanári dicséret 32 db, osztályfőnöki dicséret 120 db, igazgatói dicséret 29 db, valamint 1 db 

nevelőtestületi dicséret talált gazdára. Szerencsére az elmarasztalások száma nem növekedett nagy 

számban, mindössze 2 tanuló részesült osztályfőnöki figyelmeztetésben. 

Közösségi nevelés, osztályközösségek: 

Az alsó tagozat előnye, hogy az osztályok úgy működnek, mint egy nagyobb család. Sajnos már itt is 

megjelenik az agresszív, intoleráns viselkedés.  

A testvérosztály kialakítását szorgalmazni fogjuk a következő tanévben, így az alsós tanító felsőben 

sem szakad el teljesen tanítványaitól, melyhez a felsős, 5. osztály osztályfőnökének együttműködését 

kérjük.  



A felsősöknél tett óralátogatás nagy élmény volt a 3. és 4. osztály számára. Ezzel elősegítjük az 

alsóból a felsőbe való átmenet gördülékenységét. Ezt közkívánatra a következő tanévben is 

tervezzük.  

A természet, környezetünk megismerését, az osztályközösségeket erősítheti az évszakonkénti 

túrázás, amit szintén betervezünk a következő tanévben is. 

Kapcsolattartás: 

Szülői értekezleteken a szülők 60 %-a volt jelen. Érdekes módon azok a szülők viszik el gyermekeiket 

más intézménybe, akik pl. 2009-től egyetlen egy szülői értekezleten sem voltak jelen. A fogadó órák 

lehetőségét a szülők nem használják ki, illetve egyáltalán nem veszik figyelembe annak időpontját. Az 

alsóban a családlátogatásokat is rendszeresen végezzük. Szoros kapcsolatban vagyunk a védőnővel, 

családgondozóval. 

Programok, versenyek: 

Az egész tanévet körülölelték a helyi és a környező iskolák által megrendezett tanulmányi versenyek. 

A tervezett programokat teljesítettük, összesen 44 programot bonyolítottunk le a versenyeken kívül. 

A programok szervezésében aktívan közreműködött a SZMK és a DÖK is. A tanulmányi és műveltségi 

vetélkedők nagy részét az alsós tanítókon kívül Horváth Zsuzsanna szervezte, bonyolításában rajta 

kívül Máj Imréné, Farkasné Ábrahám Csilla is kivette részét.  

Rajzpályázaton, mesemondó versenyen, környezetismeret versenyen, kézműves versenyeken és 

szavalóversenyeken indult több tanulónk, melyen rangos helyezéseket értek el.  

A helyi szépíró versenyt is megrendeztük, melynek témája a Himnusz volt. 

Egészséges motivációs eszközöket használtunk, melyek nem alakítanak ki függőséget. Nem azt 

akartuk elérni, hogy a jutalom kellemes örömforrást jelentsen, s az érzés hamar elillanjon, s ahhoz, 

hogy ezt megőrizzük, egyre gyakrabban kellene egyre nagyobb mértékű versenyt kiírni. Ezzel a 

tanulók felé azt az üzenetet küldenénk, hogy a feladat nem kellemes. 

Olyan versenyeket hirdettünk, melynek távlati célja, hogy a tanulók tanulmányi átlaga elérje a 4,3-et. 

Elérhettük volna ezt akár idén is, de hosszú távon ez több kárt okozott volna, rombolta volna a 

kreativitást, háttérbe szorította volna a jóra való törekvést, a rövid távú gondolkodást támogatta 

volna.  

Rutinfeladatoknál, amik nem igényelnek kreatív gondolkodást, úgy állapítottuk meg a jutalmat, hogy 

az ösztönzést adjon, ezeknél a feladatoknál a jutalom nem ássa alá az egyén belső motivációját 

(tisztasági verseny). Azért, hogy ezt érdekesebbé, változatosabbá tegyük, a dekorációs versenyt mellé 

helyeztük. Így a tanulók felé jeleztük, hogy a tisztaságra ügyelés kell, szükséges, de hagytuk, hogy 

mindegyik osztály a maga módján dekorálja osztályát, önálló munkavégzésre sarkalltuk őket, az 

igényességre és a céltudatosságra helyeztük a hangsúlyt. Oly kismértékű jutalmat kaptak a legjobban 

teljesítő osztályok, hogy az a belső motivációját senkinek sem ronthatta. 

Motiváló, kellemes környezetet hoztunk létre tanulóink számára. 



Több lehetőséget biztosítottunk a versenyek kiírásával, hogy tanulóink érezzék, olyan célért és olyan 

stílusban dolgozhatnak, amit maguk választanak, így az „Iskolánk története”; „Iskolánk 50 év múlva”; 

„Miért szeretek iskolába járni?” című versenyen szabadon alkothattak izgalmasat, érdekeset, s 

kreatív alkotások születtek. Úgy érzem, hogy megfelelő visszajelzést kaptak tanulóink képességeikről. 

Ezért a későbbiekben is azt tekintjük megfelelő motivációnak, ha a jutalmat bónuszként érzik, hogy 

kapják, így érzik elismerésünket a kiváló munkájuk iránt. A pozitív, informatív visszajelzés erősíti a 

belső motivációt. A dicséreteket nem egy meghatározott eredmény eléréséért kapták, hanem az érte 

tett erőfeszítéseikért és stratégiákért. 

A „Felelősségteljes tanuló” versennyel nem csak a kitűnő és jeles tanulókat akartuk jobb eredményre 

sarkallni, hanem azt akartuk elérni, hogy minden tanulónk a képességének megfelelően a 

maximumot nyújtsa. Így tudtuk a gyengébb képességű tanulóinkat is motiválni, s teljesítményükért 

jutalmazni oly mértékben, hogy belső motivációjuk megmaradjon. 

Részt vettünk szomszéd települések versenyein, ezt jobban meg kell válogatnunk a jövőben. Az 

utazásokat az önkormányzatok segítették. Köszönjük. 

Gyermekvédelem: 

6 tanulókról küldtünk tájékoztatást több alkalommal a Gyermek- és ifjúságvédelmi Szolgálat számára. 

A gyermek- és ifjúságvédelmi felelősünk is részt vett gyermekvédelmi tanácskozáson, melyen 

kiderült, hogy térségünket is elérte a mélyszegénység. Kiemelt feladatunk a halmozottan hátrányos 

és/vagy veszélyeztetett tanulók, a hátrányos helyzetű, a felzárkóztatásra szoruló, a segítségadást 

váró gyermekek részére az esélyegyenlőség megteremtése. Szerencsére önkormányzati támogatással 

ezeknek a gyermekeknek a beilleszkedése olyannyira belesimul környezetükbe, hogy külső szemlélő 

számára, valamint társaik számára ez egyáltalán nem tűnik ki.  

Felső tagozat: 

Tanulmányi eredmények: 

5. osztály tanulmányi eredménye, osztályátlaga 4,07. Magatartás: 4,6; Szorgalom: 3,67. 

Mulasztott tanórák száma: 611. Igazolatlan hiányzás nincs. Bukások: 1 fő 3 tantárgyból. 

Szaktanári dicséret: 16 db; osztályfőnöki dicséret: 39 db; igazgatói dicséret: 6 db. 

6. osztály tanulmányi eredménye, osztályátlaga 3,8. Magatartás: 3,8; Szorgalom: 3,6. 

Mulasztott tanórák száma: 774. Igazolatlan hiányzás 14 óra. Bukások: 2 fő 3 tantárgyból. 

Szaktanári dicséret: 3 db; osztályfőnöki dicséret: 6 db; igazgatói dicséret: 1 db. 

7. osztály tanulmányi eredménye, osztályátlaga 3,42. Magatartás: 3,94; Szorgalom: 3,11. 

Mulasztott tanórák száma: 803. Igazolatlan hiányzás 19 óra. Bukások: 1 fő 2 tantárgyból, 1 fő 

3 tantárgyból, 1 fő 4 tantárgyból. 

Osztályfőnöki dicséret: 7 db; igazgatói dicséret: 1 db. 

8. osztály tanulmányi eredménye, osztályátlaga 3,6. Magatartás: 3,7; Szorgalom: 3,15. 

Mulasztott tanórák száma: 1083. Igazolatlan hiányzás: 97 óra. Bukások: 1 fő 1 tantárgyból, 1 

fő 2 tantárgyból, 1 fő 3 tantárgyból. 

Szaktanári dicséret: 4 db; osztályfőnöki dicséret 12 db. 

 



Főbb feladataink a tanév során: 

1) A pontos iskolába járás stabilizálása: a 7. osztályban néhány tanuló gyűjtött igazolatlan 

órákat, az értesítések után ezek megszűntek.  

Majd a 8. osztályban 3 tanuló gyűjtögette az igazolatlan hiányzásokat. Alkalmanként az 

osztályfőnökök családlátogatással igyekeztek rendezni a problémákat. A problémás tanulók 

magatartásának javítása érdekében készített „Intézkedési tervek” hatására enyhültek a 

problémák, több tanulónál teljesen megszűnt. A jó magatartást, a kiemelkedő 

teljesítményeket jutalmaztuk. 

2) Tanulmányi és magatartási verseny indítása, értékelése. 

3)  Az esztétikus környezet kialakítása tisztasági és dekorációs versenyek indításával, 

folyamatos értékelésével. 

4) Hagyományőrző rendezvényeink, programjaink megszervezése, lebonyolítása a 

munkatervben meghatározottak szerint történt. 

5) Rendszeres és alkalmi korrepetálás, felzárkóztatás az arra rászoruló tanulók számára a 

tanév első félévében a fenntartó támogatásával, második félévben a pedagógusok 

hivatástudatára támaszkodva volt teljesítve. 

6) Kompetenciamérés a 8. osztályban több hetes felkészülési időt biztosítottunk a 

kompetenciamérésre való felkészüléshez. A tanulók nagyon felelősségteljesen, tudásuk 

legjavát adva vettek részt ezeken az órákon, a mérésen is megpróbáltak jól teljesíteni. 

7) A könyvtár nyújtotta lehetőségek kihasználása. 

8) Tanulmányi versenyekre felkészítés, részvétel a versenyeken. 

9) Folyamatos kapcsolattartás a szülőkkel. 

10) Pontos naplóvezetés, adminisztráció. 

11) A tanulók szabadidős programjainak szervezése, figyelemmel kísérése. 

12) Egészségnevelési program folytatása az egészségügy helyi szereplőivel és a Nevelési 

Tanácsadóval együttműködve. 

13) Művészeti oktatással kapcsolatos szervezési feladatok ellátása. 

Továbbtanulás:  

A gyerekeket többnyire az első helyen vették fel a kijelölt intézménybe. A tanulók 10 %-a 

gimnáziumban, 30 %-a szakközépiskolában, 60 %-a szakiskolában tanul tovább. 5 tanuló kollégiumi 

elhelyezést vesz igénybe. Egy tanuló az iskolánk és az önkormányzat hatékony közreműködése 

következtében a Lovassy László Gimnázium Arany János Tehetséggondozó Programjában folytathatja 

tanulmányait. 

A házirend megsértésekor különböző súlyosságú büntetések kerültek kiosztásra: 

5. osztályban 9 szaktanári; 1 osztályfőnöki; 2 igazgatói; 

6. osztályban 52 szaktanári; 11 osztályfőnöki; 5 igazgatói; 

7. osztályban 47 szaktanári; 13 osztályfőnöki; 2 igazgatói; 

8. osztályban 46 szaktanári; 6 osztályfőnöki; 7 igazgatói. 

A jó magatartást, a kiemelkedő teljesítményeket jutalmaztuk: 



5. osztályban 16 szaktanári; 39 osztályfőnöki; 7 igazgatói dicséret került kiosztásra; 

6. osztályban 3 szaktanári; 6 osztályfőnöki; 1 igazgatói dicséret került kiosztásra; 

7. osztályban 7 osztályfőnöki; 1 igazgatói dicséret került kiosztásra; 

8. osztályban 4 szaktanári; 12 osztályfőnöki dicséret talált gazdára. 

2012 januárjától Horváth Zsuzsanna látta el a szülési szabadságon lévő Némethné Molnár Viktória 

tanóráit. Zsuzsanna nagyon tevékeny munkát folytatott, könyvtári tevékenysége mellett ellátta a 

buszos ügyeletet, énekkart vezetett, valamint magyar nyelvtan korrepetálás órákkal fejlesztette 7. 

osztályos tanítványait, mindezt önzetlenül, térítésmentesen, akárcsak az alsó tagozatos kollégák. 

2012 februárjától a biológia és földrajz tanórákat Máj Imréné tartotta, aki jó kapcsolatot épített ki a 

tanulókkal és a tantestülettel is, részt vett az ügyelet ellátásban is.  

2012 márciusától Cziráky János László tartotta a fizika és technika tantárgyakat, részt vett az ügyelet 

ellátásában is. 

Hatósági célellenőrzésbe kerültünk, kifogásolták az etika tanári végzettséget. Állásfoglalást kértünk a 

Veszprém Megyei Kormányhivataltól, hogy Horváth Zsuzsanna végzettségét a kiegészítő 

specializációval elfogadják-e. A 2012/13-as tanévben Zsuzsannának megfelelő a végzettsége az etika 

tantárgy tanításához, de 60 órás továbbképzését ősszel el kell kezdenie. 

2012 őszétől a könyvtárosi teendőket már csak könyvtártanár végzettséggel lehet ellátni. 

A beiskolázási terv megvalósulását előkészítettük, a fenntartó támogatását várjuk. 

Tanulószoba 

A csoport létszáma 24-26 fő volt az év folyamán. Alsó tagozatos tanulók száma: 16 fő; felső tagozatos 

tanulók száma: 8 fő. Az ebédlőbe való levonulás nem mindig volt zavartalan, a tanulók szabálytudata 

fejlődött, áprilistól megszűnt ez a probléma. Az ebédlőben mindvégig fegyelmezetten viselkedtek a 

gyerekek. Pongráczné Marton Dóra igyekezett önállóságra szoktatni a rá bízott gyermekeket, 

egyénileg segítséget nyújtott, melyet sok tanuló igényelt. A házi feladatok elkészítését mennyiségileg 

minden esetben, a legtöbb tanuló munkáját minőségileg is tudta ellenőrizni. A hibákat megbeszélték 

és kijavították. Magatartási problémák fokozottabban jelentkeztek, mert a gyermekek már fáradtak 

voltak, magukkal hozták a délelőtt felgyülemlett feszültséget. Év végére az agresszív 

megnyilvánulások minimálisra csökkentek. A tanulók helyes tanulási szokásokat sajátítottak el, az 

önálló tanulás alapvető feltételei megteremtődtek. 

SNI tanulók fejlesztő tevékenysége 

A tanév során minden olyan tanulót, akinél felmerültek a tanulási nehézségek, nevelési tanácsadóba 

küldtük szakértői vizsgálatra. Ezzel nőtt az SNI és BTMN tanulók száma.  

2011 szeptemberétől Baumgartner Etelka látta el az SNI tanulók fejlesztését először heti 6, majd a 

szakértői vélemények kézhezvétele utáni létszámemelkedés miatt heti 7 tanórában. Heti 6 alsós és 9 

felsős tanuló fejlesztését látta el, akik szerettek ezekre a foglalkozásokra járni. Nagyon hamar jó 

partneri kapcsolatot épített ki a tanulók szüleivel, pedagógusaival. A gyermekek komplex 



személyiségfejlődéséhez nagymértékben hozzájárult Etelka fejlesztő munkája, aki szeret ebben a 

közösségben dolgozni. 

2012 januárjától Némethné Molnár Viktória szülési szabadságon lévő kolléganőnktől vette át az 

osztályfőnöki tevékenységet Farkasné Ábrahám Csilla. Tanulói igényesebbek lettek környezetükre, 

tanulmányi eredményük is javult. Sajnáljuk 2 szülő döntését, akik hat osztályos gimnáziumba íratták 

át gyermeküket. Örülünk annak, hogy olyannyira fel tudtuk készíteni tanulóinkat, hogy gimnáziumban 

is szívesen fogadja őket bármely intézmény, viszont e közösségben meghatározó szerepet játszottak, 

s úgy érezzük, hogy 2 év múlva érettebben hagyhatták volna el iskolánkat. A tanulók nyomon 

követéséből kiderül, hogy a 4 éves gimnáziumban továbbtanuló diákjaink tartják kitűnő, jeles 

eredményeiket, míg a 6 osztályos gimnáziumban továbbtanuló diákjainkról ez nem mondható el. 

Ezért nem tudjuk megérteni a szülők sürgető döntését gyermekük továbbtanulásában, a szülőktől 

elszakadáshoz lelkileg felkészületlen tanulók átíratását. Mi a családi életre nevelést igen fontosnak 

tartjuk intézményünkben, s ebbe az is beletartozik, hogy a gyermekek kötődjenek településükhöz, 

családjukhoz. 

Alapfokú művészetoktatás  

Az 1996/1997. tanévtől kezdődő néptánc tanítása évfolyamonként heti 6 tanítási órával működött a 

Hang – Szín –T ér Művészeti Iskola kihelyezett tagozataként. 

A 2006/2007-es tanévtől a Békefi Antal Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 

néptánc és grafika tanszakán heti 6 tanórával kezdtük el működésünket. 

A fenntarthatóság miatt évek során a megnövekedett évfolyamok számával nem növekedett egyenes 

arányban a heti óraszám, hanem csökkenő tendenciát mutat. Évfolyamok összevonásával lehetett 

csak biztosítani a fenntarthatóságot. 

A 2011/2012. tanévben a 2006-os induláshoz viszonyítva azonos körülmények között 8 évfolyamnak 

44 tanítási órával kéne működnie. 

Jelenleg ez 16 órával működik, tehát 28 órával kevesebbel, heti 3 és ½ órával kevesebb jut egy-egy 

évfolyamra hetente. 

2010-ig heti 6 óra jutott 2 összevont évfolyamnak, 2011-től pedig heti 4 tanóra jut 3 összevont 

évfolyamnak, mindezek ellenére a tantervi követelményeket teljesíteni tudtuk, a fellépések száma 

sem csökkent. 

Ez a rövid idő viszont nem teszi lehetővé a már korábban tanultak gyakoroltatását. Ehhez nem 

finanszírozott tanítási órákat kellett tartanunk egész tanévben hétfőnként a tanítási órák után, 

szombatonként pedig a tanítási órák előtt 1 – 1 ½ órával (2 tanórával). A fellépések miatt viszont 

fontosnak tartottuk. A fellépések száma az előző tanévekhez képest nem csökkent. A szállításnál 

igénybe vettük Csesznek település kisbuszát és a falugondnoki autót. Így úgy érzem, ugyanazt tudtuk 

nyújtani tanulóinknak, amit az elmúlt években.  

Kiemelt feladatunk volt ebben a tanévben a művészeti alapvizsga megszervezése, lebonyolítása, 

melyet majdnem minden 6. évfolyamos tanulónk igényelt, s sikeres vizsgát tettek. 



A grafika/képzőművészet tanszakon előírt tartalmak, technikai-elméleti ismeretek átadása 

megvalósult, mindhárom településen szerveztünk kiállítást. A tanév alkotótáborral zárult, ahol új, 

izgalmas tevékenységekkel is megismerkedhettek a gyerekek. Ebbe a tevékenységbe bevontuk 

tanulószobás nevelőnket, hiszen technikai szakkollégiumi végzettséggel rendelkezik, valamint a 

tanulókat is jól ismerve tudta őket ösztönözni a gyöngyfűzés rejtelmeinek megismerésére. 

Kassai Edina sikeresen fejezte be tanulmányait, mely a képzőművészet/grafika tanszakon tanított 

tantárgyak oktatásához volt szükséges. 

Az alkotótáborhoz a többi kolléga is szeretne bekapcsolódni a következő tanév végén, s 

kiegészítésként indiántábort, természettudományos sétákat, Békefi túrát is lebonyolítanánk. 

 

Mindenkinek köszönöm a munkáját, kritikáját, elfogadását, segítségét. 

 

Köszönjük az önkormányzatok támogatását, valamint az önkormányzat dolgozóinak segítségét, 

mellyel munkánkat segítették. 

 

Külön megköszönjük a Szülői Munkaközösség támogatását, segítségét rendezvényeink 

szervezésében, lebonyolításában. 

 

 

 


