Tanévzáró
2015. június 19.
Szeretettel köszöntöm a kedves szülőket, kollégáimat, és titeket gyerekek a
2014/15-ös tanévet lezáró ünnepségünkön.
Kevés olyan jeles nap van egy iskola életében, melyet azonos lelkesedéssel várnak
tanárok és diákok. A tanévzáró ünnepség biztos, hogy ezek közé tartozik.
Most valamennyien azt várjátok, hogy kimondjam végre az elbocsátó szép
szavakat. Ez mindjárt így is lesz, csak végezzünk egy rövid számvetést az elmúlt
10 hónapról, mielőtt megkezdődik a várva várt szünet.
Ezt a tanévet zökkenőmentesen kezdtük. A tankönyvek időben megérkeztek,
minden feltétel adott volt a sikeres beinduláshoz.
Én úgy érzem, elégedettek lehetünk, hiszen alapvető céljainkat teljesítettük,
eredményes tanévet zártunk.
Diákjaink számára biztosítottuk a tehetséggondozást és felzárkóztatást egyaránt.
A megszokottnál jóval több ingyenes szakkör indult tanév elején, mindenkinek
volt lehetősége megtalálni a számára legjobban megfelelőt. Az utolsó héten
bemutatkoztak a szakkörök. A kézművesek kiállítás keretében, a többiek
produkcióikkal lepték meg az iskola tanulóit. A művészeti iskola tanszakai is
nagyban hozzájárultak a tehetségígéretek további fejlesztéséhez.
Azok a tanulók, akik elakadtak valamelyik tantárgy rejtelmeiben
felzárkóztatáson, fejlesztő foglalkozáson, vagy mentor tanárok segítségével
juthattak előbbre.
Örömmel nyugtázhatjuk, hogy az előző évekhez képest sokat javult iskola szinten
a fegyelem, kevesebb szándékos rongálás történt. A szándékos károkozást minden
esetben meg kellett téríteni. Reméljük, hogy a következő években ezek száma a 0
felé közelít majd, illetve tanulóink neveltségi szintje is tovább javul.
Ismét színes programokban, változatos rendezvényekben, versenyekben gazdag
tanévet zárunk.
Az Innovatív iskolák fejlesztése c. pályázatnak köszönhetően, az évek óta
meglevő programjainkon túl ismét lehetőség adódott úszásoktatásra, síelésre,
korcsolyázásra és új tevékenységként több alkalommal lovaglásra is sor került.
Volt sportágválasztó, akadályverseny, közlekedési ismeretek oktatása és
gyakorlatban való alkalmazása, kirándulás a Koppányvölgy-kalandparkba, egész
napos kirándulás az iskola összes tanulójával a szlovákiai Borsiba, II. Rákóczi
Ferenc születési helyére, rendszeresen volt elsősegélynyújtó tanfolyam, pénzügyi
ismeretek oktatása, egészségnap és rengeteg tréning: konfliktuskezelési,
megküzdőképesség, dohányzás megelőző és családi életre nevelés területeken.
Elmondhatjuk, hogy az iskola összes tanulója részese volt ezeknek a
programoknak.
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Rendezvényeink közül kiemelném a tanévnyitót, a karácsonyt, a házi koncerteket,
a Rákóczi-hetet és a ballagást, melyek igen magas színvonalról tanúskodtak. Ezek
mellett természetesen számos más iskolai rendezvényt is szerveztünk.
Komoly munkát végeztünk ebben a tanévben is. Terveztünk, küzdöttünk, együtt
izgultunk, sok-sok alkalommal.
Gyermekeink személyiségfejlődését, szociális érzékenységének erősítését a
különböző programok szervezésével igyekeztünk segíteni.
Fő feladatunk természetesen a sok-sok új ismeret elsajátíttatása, a tanórákon a
változatos módszerek és modern oktatási eszközök alkalmazása, a matematikai,
szövegértési és idegen nyelvi kompetenciák fejlesztése valamint a tanulók
motivációjának erősítése volt .
Azonban a tanórán kívüli rendezvények során a gyerekek megtapasztalhatták az
összetartozás örömét és jelentőségét, megtanulták környezetünk tiszteletben
tartását, a természet szeretetét is.
Mostanra tanár, diák egyaránt elfáradt, de a tanítványok sikere, színvonalas
rendezvényeink valamilyen szinten feledtetik ezt a fáradtságot.
A 2014/15-ös tanévben 933
tanulócsoportban.
Magántanulók száma: 17 fő
alsó 3 fő
felső 9 fő
SNITT 5 fő
Kitűnők száma: alsó tagozaton:
felső tagozaton:

tanulót

neveltünk

és

oktattunk

46

54 fő (2.3.4. évf.)
24 fő

Augusztusban javítóvizsgáznia kell: alsó 6+ felső 37= 43 főnek
Az évfolyamot meg kell ismételnie: 7 tanulónak (ebből 3főnek, hiányzás miatt)
Osztályozó vizsgát tett: 15 tanuló
Magántanulóként: 12 fő
Hiányzás miatt: 3 fő
Az első osztályosok hamar beilleszkedtek az iskolai életbe. Közülük 23-an Kiváló
eredményt értek el.
Ők nagyon megérdemlik, hogy elhangozzék most a nevük:
1.a Dobos Zsuzsanna, Papp Renáta, Varga Dániel
1.b Agárdi Balázs, Dudás Attila, Gál Attila, Gerő Ramóna, Halega Zsombor,
Kovács Kinga, Szilágyi Dorina
1.d Erdei Anna, Földi Anna, Rása Bianka, Szabó Jázmin, Szűcs Péter
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1.e Balogh Boglárka Kincses Marcell, Csiger Anita, Sándor Gábor, Dévai Lilla,
Seres Dóra, Herman Kitti, Vas Lili

Kedves 1. osztályosok!
Szorgalmatokat, lelkesedéseteket őrizzétek meg a következő tanévre is. Sajnos 8
kis elsősnek nem sikerült teljesítenie a követelményeket. Ők újra 1. osztályosok
lesznek és biztos, hogy a következő tanévtől már sikerrel veszik az akadályokat.
A Kossuth utca 16. sz. alatti telephelyen 24 SNI tanuló volt, ebből 5 magántanuló.
Egy tanulónknak sajnos nem sikerült teljesíteni az éves követelményeket a
rengeteg hiányzása miatt, ezért ismételnie kell az évfolyamot.
Ez a telephely a következő tanévtől megszűnik az alacsony tanulói létszám miatt.
A tanulók a központi iskolába fognak járni és az osztályfokuknak megfelelő
osztályokba kerülnek. Kérek mindenkit: tanulókat és pedagógusokat egyaránt,
hogy szeretettel fogadjátok be őket az osztályközösségbe.
A művészeti tagozatnak 214 tanulója volt. Ebből 128 tanuló kiváló eredményt ért
el. A művészeti iskola ebben az évben ünnepelte a 15 éves jubileumát, melynek
kapcsán jóval több rendezvényre került sor mint az előző években.
E mellett a Nemzeti Tehetségprogram keretében egy sikeres pályázatnak
köszönhetően 24 tehetséges tanulónk 3 művészeti ágban Tehetséggondozó
Programban vett részt.
A Művészeti iskola tanulói egész évben folyamatosan szereplői voltak a
különböző iskolai rendezvényeknek. Mind emellett városon kívüli
rendezvényeken is képviselték iskolánkat.
A 2014/15-ös tanévben több ízben is szép eredményeket értünk el területi, megyei
és országos versenyeken egyaránt. Ezek közül most csak a legsikeresebb
eredményeket szeretném ismertetni.
Országos történelem versenyen Szabó Péter 7. d. o. tanuló 8. helyezést el.
Felkészítő tanára: Huszin Andrea tanárnő
A Diákolimpia országos döntőjén iskolánk lány foci csapata a 4. helyezést
érte el. Szívből gratulálunk a csapat tagjainak. Köszönjük Vadászné Szőke
Magdolna testnevelő tanár felkészítő munkáját.
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A csapat tagjai:
Báró Vivien 7.c, Dobi Kinga 7.e, Éles Réka 7.d, Gyarmati Krisztina 6.d, Horváth
Petra 7.e, Horváth Viktória 7.e, Ozsváth Réka 8.b, Preku Vivien 8.e, Szabó
Fruzsina 7.e, Szabó Viktória 7.e
Az II. Országos ejtőernyős öttusa versenyen, Szolnokon, csapatunk 5.
helyezést ért el.
A csapat tagjai:
Egri Sándor 8.d, Koltai Márkó 8.a, Miskolczi Dominik 8.a, Miskolczi Zsombor
5.c, Szegedi Benjamin 8.d, Szuna Dániel 8.a
Felkészítő tanár: Jakubecz Sándor
Nemzetközi Kenguru matematika verseny megyei eredményei:
Mihály Réka 4.f
4. helyezést
Tóth Jázmin 3.c
13. helyezést ért el.
Megyei népdaléneklési verseny
Szóló kategória:
Kerekes Nikolett, Hermann Dóra I. helyezett
Csoportos kategória:
felső tagozat – Kerekes Nikolett, Szabó Lídia, Hermann Dóra I. helyezettek
alsó tagozat – Szabó Hanna, Kerekes Szilvia, Tar Veronika II. helyezettek
Köszönöm mindenkinek a helytállást, és külön azoknak a szorgalmát és
odaadó munkáját, akik az idei tanévben valamilyen tanulmányi vagy sport
versenyen részt vettek, és elismerésre méltó eredményt értek el.
Most pedig hangozzék el azoknak a tanulóknak a neve, akik kitűnő
bizonyítványt vehetnek át az osztályfőnököktől. Valamennyien könyvjutalomban
is részesülnek.
2.a Demeter Bence, Petrohai Panna, Veres Zsuzsanna, Zentai Tibor
2.b Benei Panni, Berki Vivien
2.c Faragó István, Káté Alexandra, Kukola Kende, Szabó Gabriella, Szegedi Petra,
Tar Veronika
2.d Fekete Dániel, Murvai Csaba, Nagy Zsófi, Preku Dominik
2.e Kiss Angyalka, Pozsák Norbert, Szlivka Vivien Dorka
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2.f Filep Viktória Doloresz
3.b Fejér Viktória, Furkó Dóra, Harsányi Nóra, Horváth Nelli, Kerekes Szilvia,
Vígh Lajos
3.c Káplár Balázs, Nagy Balázs, Sas Dorina, Tóth Jázmin, Varga Milán
3.d Gyöngyösi Bernadett, Kondor Hanna, Puskás Henrietta, Puskás Noémi,
Sipos Dorina, Szabó Hanna
3.e Nagy Antal, Nagy Szabolcs, Sáfián Erika
4.c Kanalas Mercédesz
4.e Harapkó Máté, Kovács Andrea, Reskó Sándor, Seres Réka, Szegedi László,
Szlivka János
4.f Bordás Ádám, Bota Martin, Császár Imre, Mihály Réka, Petrohai János
Kristóf, Tóth Balázs, Zeke Anasztázia
5.c Mozga Kitti, Répási Dóra, Sitku Rebeka
5.d Bencze Szilvia, Csibi Bence, Csiger Dóra, Olajos Szilvia, Sepsi Anna, Ujj
Ádám
6.d Kovács Barbara
6.e Bajka Nikolett
7.b Varga Eszter Magdolna
7.c Dudok Fanni, Lengyel Letícia, Pikó Bettina
7.e Balogh Tamás, Mezei Flóra, Nagy Nóra
8. a Sándor Boglárka
8.b Csonka Szabina, Gere Boglárka, Bajka Milán, Ozsváth Réka, Szabó Adrián
Gratulálok a szép eredményekhez! További sok sikert kívánok!
Befejezésül néhány tájékoztató jellegű információ következik
Legelőször ismertetni szeretném a 2015/16-os tanév 5-es osztályfőnökeinek a
nevét illetve amelyik osztálynál változás lesz:
4.a 5.a Fekete-Erdei Melinda
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4.b
4.d
4.e
4.f

5.b
5.c
5.d
5.e

Vékony Andrea
Hamarné Helmeczi Katalin
Ferencz Viktória
Módis Tamás

5.d
6.a
6.e

6.d
7.a
7.e

Éles Piroska
Ignáth Ildikó
Gyimesi Mária


A bizonyítványt és a jutalmakat mindenki osztályfőnökétől kapja meg.

Július 1-től indul a játszóház július 14-ig. Reggel 9 órától 13 óráig tartanak
a foglalkozások. Az elhelyezés a földszinti 6-os teremben lesz. Az épületbe a
karbantartók felőli oldalsó bejáraton lehet majd bejönni és nem a főbejáraton.

A nyári szociális étkeztetés június 29-én hétfőn kezdődik.

A nyári táborok július 6-án kezdődnek. Július 6-11 idegen nyelvi tábor,
július 13-tól 18-ig pedig sporttábor lesz Boldogkőváralján a gyönyörűen felújított
táborhelyen. Július 13-17-ig 33fő 7-8. osztályos tanuló napközis élménytáborban
vesz részt Debrecenben.

Az iskolában nyáron ügyeletet tartunk szerdánként, 8-12 óráig. Ügyeket
csak ebben az időpontban lehet intézni a titkárságon. Ezeken a napokon a portán
lehet bejönni.

A művészeti iskolába a térítési díjakat, illetve az ingyenességre jogosító
határozatokat (gyermekvédelmi határozat és a hátrányos- halmozottan hátrányos
helyzetről) augusztus 24- 28-ig be kell mutatni a titkárságon, valamint a térítési
díjat be kell fizetni.

Kérem a kedves szülőket, hogy tanévkezdésre rendezzék az
önkormányzatnál a Halmozottan hátrányos és a Hátrányos Helyzetet megállapító
határozatokat, valamint a Gyermekvédelmi kedvezményről szóló határozatot.
Ezekre az iratokra tanévkezdéskor szükség lesz.

A javítóvizsgára augusztus 27-én kerül sor, erről az érintettek írásban
kapnak értesítést.

Az ebédfizetés 2015. augusztus 17-18-19-én lesz 7-12 óráig. Aki ingyenes
étkező lesz, annak is fel kell hoznia ezeken a napokon a Gyermekvédelmi
kedvezményről szóló határozatot. Kérem a megadott határidő pontos betartását,
mert későbbi jelentkezést nem áll módunkban elfogadni.

A tankönyveket most nem kell előre kifizetni a szülőknek, majd csak
kiosztáskor. Ennek az időpontjáról iskola bejáratánál hirdetmény formájában
kerül sor augusztus végén.

A tanévnyitó ünnepség 2015. szeptember 1-jén reggel 8 órakor kezdődik, a
már megszokott módon. Az ünnepséget követően rendes tanítási nap lesz.
Napközi is lesz 16 óráig, azoknak, akik időben rendezik a térítési díjat.
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Kívánom, hogy tartalmasan, vidám hangulatban
teljen a nyári szünet.
Vigyázzatok magatokra, egymásra, hogy szeptemberben mindannyian együtt
köszönthessük az új tanévet!
Ezekkel a gondolatokkal a 2014/15-ös tanévet lezárom.
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