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Összegző bevezetés 

 
Mindenekelőtt hadd büszkélkedjek az idei év legkiválóbb eredményeivel: 
 

Diákjaink számos megyei és járási versenyen mérettették meg magukat, öregbítették iskolánk 

hírnevét. Ezek közül a legkimagaslóbbakat említem csak meg:  

 

Kosárlabda csapatunk megnyerte a területi diákolimpiát, ezzel bejutott a megyei döntőbe, 

ahol 3. helyezést ért el. 

Az Oktatási Hivatal által szervezett “Tiszán innen, Dunán túl”országos népdaléneklési 

minősítő verseny megyei fordulóján ezüstminősítést szerzett: Báthory Csilla szólóban (7. b 

osztályos tanuló); valamint Ódor Kamilla, Sós Henrietta, Sülle Andrea kisegyüttese a 6. b 

osztályból. 

 Az országos Titok London Bridge angol versenyen 125 résztvevőből két 5. b osztályos 

diákunk remekül szerepelt: Pók Patrik 5., Habi Milán 7. helyezést ért el. 

 

A számtalan helyi verseny szervezése mellett intézményünk három területi versenynek is 

helyet adott. Jól érezték magukat a környező települések diákjai az angol szépkiejtési, a 

matematika területi versenyünkön, de a legnagyobb sikernek a 300 résztvevővel megrendezésre 

kerülő mezei futóverseny örvendett. 

 

Az iskolánk rangját adó emelt szintű oktatás ebben a tanévben is meghozta eredményét: ECDL 

vizsgát tett 13 tanulónk, közülük 6-an ECDL bizonyítványt kaptak. Angol alapfokú 

nyelvvizsgát 12 -en tettek.  

 

Június 15-én 300 tanulóval és nagyon jó tanulmányi eredményekkel zártuk a 2018/19-es 

tanévet. 



Felsőseink 11 tantárgyból javítottak. Köztük magyarból, angolból, informatikából, 

történelemből. Alsós diákjaink hat tantárgyból javítottak az idén: köztük van a nagyon fontos 

matematika és angol. Tartották az irodalom átlagot. Különösen második-harmadik évfolyamon 

nagyon fontos lenne, ha szülők, tanulók egyaránt megértenék, hogy a nyelvtani szabályokat 

meg kell tanulni. Ebben az esetben ismét javulhat a nyelvtan átlag. 

 

Kitűnő tanulmányi eredményt ért el 38 tanulónk, jeles bizonyítványt vihetett haza 28 diákunk. 

Összességében létszámarányosan tanítványaink negyede jól tanuló, szorgalmas diák volt az 

idén is. (A javuló szorgalom átlag is ezt tükrözi.) 

 

Minden 8. osztályos tanulónk az általa választott középiskolában folytathatja tanulmányait. 

Nagyon jól sikerültek a központi matematika és magyar felvételi vizsgák: a 8. a osztály 

országos szintén, a 8. b osztály országos szint felett teljesített a megmérettetésen. Így a 32 

tanulóból gimnáziumba 11 főt (34%), szakgimnáziumba 14 főt (44%), szakképzőbe 7 főt (22%) 

vettek fel. Tehát érettségit adó középiskolába összességében 78%-ot vettek fel. Első helyen 26 

tanuló, tehát 81% nyert felvételt. Lovassy, Vetési, Vasvári, I. István, s ehhez hasonló 

színvonalas középiskolák szerepelnek a választott intézmények között. 

 

Továbbra is jól teljesítettünk az országos méréseken, külön kiemelném az idegen nyelvi mérést 

angol nyelvből, melyet ötödik éve kellett megszerveznünk az idevonatkozó jogszabályok 

alapján. Az előző tanévhez viszonyítva eredményeink jobbak lettek, főként a 6. osztályosok 

esetében. Ezen az évfolyamon két tanuló 100%-os teljesítményt nyújtott, és további tíz tanuló 

90%-os, vagy afeletti eredményt ért el. Ez a résztvevők 34%-a. 8. évfolyamon négy tanuló 

100%-os teljesítményt nyújtott, és további 8 tanuló 90%-os, vagy annál jobb eredményt ért el. 

 

Nemcsak a tehetségeket fejlesztettük sikeresen, a lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók 

felzárkóztatására is nagy hangsúlyt fektettünk. 

A bukások aránya lassan, de jól alakul. Egy tárgyból senki nem bukott, két tárgyból két diák 

nem teljesítette a tanév végi követelményeket, így javító vizsgát tehettek, melyen vették az 

akadályokat. Fontos megemlíteni, hogy a pozitív tendencia mögött nem kifejezetten az érintett 

tanulók szorgalma és szüleik aggodalma áll, hanem a korrepetálások, csoportos és egyéni 

fejlesztő foglalkozások magas száma, tanórákon kollégáim által alkalmazott egyéni bánásmód, 

a differenciáló feladatsorok; a nevelőtestület egészének EFOP-pályázat keretében 

beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézségekkel küzdő (BTMN) tanulók fejlesztésére 

irányuló háromnapos továbbképzésen való részvétele. 

 

A pedagógusok leterheltsége mellett is sikerült megőriznünk a tanórán kívüli foglalkozások 

gazdag választékát, programjaink, rendezvényeink sokszínűségét annak érdekében, hogy a 

többségében számítógép-függő gyermekek a szabadidő változatos és hasznos eltöltésére 

kapjanak lehetőséget. Ez is vonzóvá teszi az iskolát a szülők, gyermekek körében. Magas 

színvonalú énekkarunk a környéken is elismert, a 2. osztályos angol szakkör nagyon népszerű, 

az iskola vonzerejét növelő hatása van. 

A tavalyi tanév során, mely rekord volt, összesen 77 alkalommal került sor valamilyen program, 

verseny, vetélkedő szervezésére, vagy azon való közreműködésre, szereplésre. Pedagógusaink 

túlterheltsége ellenére sikerült ezt a magas számot megőrizni. 

EFOP –pályázat keretében sport, egészségre nevelés témakörében 5 pedagógusunk által 

szervezett két napközis, illetve Monostorapátiban egy bentlakásos táborban vehettek részt 

tanulóink június 3-4. hetében.  

 



Egyéb nagyon fontos sikereink: 

Az elmúlt évek sport és egészségnevelés területén elért eredményeinek köszönhetően az elmúlt 

tanévben egészségfejlesztő mintaiskolaként pedagógusaink ez irányú továbbképzésen vettek 

részt, és Az „Egészségtudatosság fejlesztése 7-18 éves korosztály részére” EFOP-os pályázat 

keretében mintatananyagokat próbáltak ki. 

 

Kiemelt feladatunk a tehetséges gyermekekkel való bánásmód. Sokrétű fejlesztő munkánk 

elismerésre került ez év tavaszán. 

2019. április 30-án kaptunk egy levelet, melyben arról tájékoztattak, hogy a Nemzeti 

Tehetségsegítő Tanács illetékes szakmai bizottsága a tehetségpont működési kérelmünket 

elfogadta. 

Dokumentumjainkon mostantól jogosultak vagyunk használni mind a „Regisztrált 

tehetségpont” megjelölést, mind a tanács által a tehetségpontok részére készített logót.  

 

 
A beszámolóból is kitűnik, hogy sokszínű iskola vagyunk, ki a tanulásban, ki a nyelvek 

területén, rajzban, éneklésben, sportban jeleskedik.  

Németh László szerint csak tíz évvel az iskola elvégzése után derül ki, milyen volt az iskola és 

benne a tanár. 

 Mi péti tanárok hisszük, hogy olyan tudással indítjuk útnak diákjainkat, melynek birtokában 

megállják a helyüket a középiskolában és a nagybetűs életben.  

Ehhez a munkához köszönjük és továbbra is kérjük a szülők, a település és partner 

intézményeink együttműködését és támogatását. 

 

Pétfürdő, 2019. augusztus 29. 

 

         Kőmives Judit 

                 intézményvezető 

 


