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A 2017/2018. nevelési év értékelése 
 

 

Bátaszéki II. Géza Gimnázium 
 
 

 

 

I. Személyi és tárgyi feltételek a 2017/2018-as tanévben 
 

 

 

1. Tanulócsoportok száma, összetétele  
Lemorzsolódás, be és kikerülés, tanulólétszám alakulása 

 
 

 

Osztál
y 

Képzési forma 
(szakmacsoport/szakma

) 

Beiratkozot
t 

létszám 
2017.09.01-

ig 

Létszám 
2016.10.01

. 

Beiratkozot
t 

2017.09.01-
2018.06.15. 

Kimaradt 
2018.06.15

-ig 
Létszám 

2018.06.15
. 

7.A Hatévfolyamos 32 32 -  32 
8.A Hatévfolyamos 28 28 - 1 27 
9.A Hatévfolyamos 32 32 - - 32 
9.B Négyévfolyamos 26 26 3 2 27 

10.AB Hatévfolyamos és 

négyévfolyamos 
30 

30 
- - 

30 

11.A Hatévfolyamos 19 19 - - 19 
11.B Négyévfolyamos 19 19 1 2 18 

12. AB Hatévfolyamos és 

négyévfolyamos 
27 

27 
- - 

27 

ÖSSZESEN: 213 213 4 5 212 

 

 

Érkezés és távozás okai: minimális a mozgás, négy tanuló érkezett év közben, s öt fő távozott. 

Általában gyenge tanulmányi eredmény miatt iskolát váltottak. 
 

 

 

 

2. Személyi feltételek alakulása (belépők-távozók, szakos ellátottság) 
 

Pedagóguslétszám változásai 
Belépő pedagógus (név) Pályakezdő 

(igen/nem) 

Távozó pedagógus (név) Távozás oka 

Ricsovics-Balogh Edit nem Mayer Antal, Tarjányi 

Pálné 

öregségi nyugdíj 

 

A szakos ellátottság a törvényi feltételeknek megfelelő. 
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A 2017/2018. tanév munkája 
 

 

1. Tanulmányi eredmények, bukások alakulása 
 

 

Tantárgyi átlagok 

 

 

 

 7. 8. 9.a 9.b 10.ab 11.a 11.b 12.ab Isk.átlag 

osztályátlagok 4,2 3,75 3,85 3,35 3,7 3,9 3,45 3,4 3,7 

          

Magyar irodalom 4,29 3,78 3,45 2,6 2,9 4,15 3,3 2,8  

Magyar nyelvtan 4 3,9 3,15 2,44 3 4,25 3,45 2,8  

Történelem 3,7 3,15 3,6 2,74 3,37 4 3,45 3,4  

Informatika 5 5 5 5 4,62 - 5 4,3  

Német nyelv 3,93 3,9 3,84 3,54 3,6 3,85 2,7 3,2  

Angol nyelv 3,9 4,23 4,23 3,54 4,13 4,2 3,2 3,36  

Francia nyelv - - - - - - 3 -  

matematika 3,75 3,67 3,38 3,15 3,38 3,58 3 2,7  

fizika 4,05 3,22 3,44 2,52 3,13 3,3 2,8 -  

biológia 4,13 3,2 - - 3,83 3,5 3,25 2,75  

kémia 3,75 2,8 3,25 2,44 2,87 - - -  

földrajz 3,3 3,25 3,63 2,63 3,4 4,5 2 -  

ének 4,7 4,4 4,38 4,93 4,33 - - -  

rajz 4,7 4,45 4,1 4,48 4,73 - - -  

testnevelés 4,6 4,07 4,44 3,81 4,54 4,4 4,05 4,33  

Életvitel 5 - -  - - - 2,7  

Művészetek - - - - - 3,5 4,28 4,35  

filozófia - - -  - - - -  

hiányzások nap/fő 52 68 89 104,7 138,5 160 106 91,5 101 

 

 

Bukási arányok, buktató tárgyak: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Vizsgák eredményei 

3.  

Bukások:      Tantárgyankénti bontás: 

    Javítóvizsgázó tanulók 
24 tanuló bukott összesen    Magyar: 12 tanuló 
7 tanuló 1 tárgyból     Kémia: 2 tanuló 

10 tanuló 2 tárgyból    Matematika: 4 tanuló 
1 tanuló 3 tárgyból    Történelem: 6 tanuló 

6 tanuló 4 vagy több tárgyból    Német nyelv: 2 tanuló  

     

Ebből:     

12. évfolyamon: 2 fő évismétlésre 

                           4 fő összesen 7 tárgyból     
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Érettségi eredmények 
 

12.AB osztály átlaga: 3,8  

Jeles: Bozsolik Zsófi 

 

Jó: Marosi Botond, Papp Gerda, Nagy 

Dóra, Modok Adrián, Ranga Martin, 

Bárány Dorina, Mesz Zsófia, Simondi Liza 

 

Általános dícséretben részesült:  

Bozsolik Zsófi 

 

Sikertelen érettségi vizsgát tett: 1 tanuló 

történelem tantárgyból 

 

Tantárgyi átlagok:  

magyar: 3,66 

történelem: 3,9 

német: 3,84 

angol: 4 

matematika: 3,57 

informatika: 3,23  

testnevelés: 5  

fizika: 4  

biológia: 4 

Emelt szinten érettségizett: 9 tanuló 9 

tárgyból 

Emelt szinten érettségizők átlaga: 4,45 

 

Dicséretek tantárgyak szerint:  

- Magyar nyelv és irodalom szóbeli 

o Egle Gyula Koppány 12. a 

o Bozsolik Zsófi 12. a 

o Mesz Zsófia Blanka 12. a 

o Simondi Liza 12. a 

o Papp Gerda 12. b 

- Magyar irodalom szóbeli 

o Ranga Martin 12. a 

- Történelem írásbeli és szóbeli 

o Bozsolik Zsófi 12. a 

- Történelem szóbeli 

o Papp Gerda 12. b 

- Történelem emelt szintű 

érettségiért 

o Marosi Botond 12. b 

o Mesz Zsófia Blanka 12. a 

- Angol nyelv írásbeli és szóbeli 

o Lukács Dániel Roland 12. b 

- Angol nyelv írásbeli 

o Ébert Martin 12. b 

- Angol nyelv emelt szintű 

érettségiért 

o Tóth Dániel 

- Német nyelv emelt szintű 

érettségiért 

o Bozsolik Zsófi 

 

 

Előrehozott érettségi vizsgát tett középszinten: 47 tanuló  

Átlagok:  

10. AB osztály: 4,25 

11.A osztály: 4 

11.B osztály: 3,25 

Az előrehozott érettségi vizsgázók közül dicséretet kapott: 

- Angol nyelv írásbeli és szóbeli 

o Fábián Patrik 

o Prucs Ákos 

- Angol nyelv szóbeli 

o Wahl Veronika 

o Győri Bettina 

- Angol nyelv emelt szintű érettségiért 

o Biró Ágnes 

- Német nyelv szóbeli 

o Draskovits Vencel 11.a  

- Német nyelv írásbeli és szóbeli 

o Schroth Anna 
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- Német nyelv emelt szintű érettségiért 

o Biró Ágnes 

- Informatika írásbeli és szóbeli 

o Fábián Patrik 

o Tihanyi Dóra 

- Informatika szóbeli 

o Treszner Noémi 

 

Informatikából 34-en megszerezték az 5. tárgyból az érettségit, a gyengébbek is éltek az 

előrehozott érettségi megszerzésével! 

 

 

 

4. Mérések (külső-belső) eredményei 

 

Országos kompetenciamérés 2017. évi eredményének értékelése 
 

A mérésben csak a 6 évfolyamos gimnázium 8. és 10. osztálya vett részt. A telephelyi jelentés 

szerint a kompetenciamérés eredménye 2017-ben is jobb volt az országos eredményeknél és 

nem tér el szignifikánsan a hasonló kis gimnáziumokétól. Az eredmények nagyon hasonlóak a 

tavalyi eredményekhez, bár pontérték szerint azoknál jobbak.  

 

Az előző kompetenciamérések eredményeihez képest gyengébb volt a 2016. év, de nem 

szignifikánsan.  

A tanulók két évvel korábbi mérésben elért eredményekhez viszonyított fejlődés az országos 

eredmények változásának megfelelő, általában a gyengék fejlesztése erőteljesebb, a 

tehetséggondozás kevésbé erős. 

 

A kompetenciamérés részletes eredményei a beszámoló mellékletét képezik. 

 

 

 

5. Versenyeredmények 

 
 

Válogatás a tanév legjelentősebb versenyeredményeiből: 

 

Fontos feladatnak tekintjük a tehetséges tanulók fejlesztését, versenyeztetését. Ebben a 

tanévben a következő megmérettetéseken vettek részt diákjaink: 

- 2017. őszén az MM Publications kiadó által szervezett On-Lion és Löwen Zahn több 

fordulós nyelvi levelezős versenyen vettek rész tanulóink. Schroth Kinga (8.A) az 

országos döntőn a 4. helyet szerezte meg. Felkészítő tanárok: Mayer Emese, Pulai 

Erzsébet, Postáné Herendi Yvett, Sümeginé Szép Mária 

- 2018. január 26: idén első alkalommal vett részt a nyelvi munkaközösség a Géza-tusa 

levelezős versenyben, amit iskolánk szervez 7-8. osztályos diákoknak. A három 

levelezős forduló után januárban került sor a döntőre, ahogy rengeteg iskola örömmel 

képviseltette magát. Szervezők, lebonyolítók: Balogh-Ricsovics Edit, Mayer Emese, 

Postáné Herendi Yvett, Sümeginé Szép Mária 
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- 2018. április 24: Leseratte német levelezős verseny döntőjébe jutott 17 tanuló a 9.A és 

a 10.A osztályokból, ahol Treszner Noémi 1 (10.A), Schroth Anna 2 (10.A) és Győri 

Petra 3. (9.A) helyen végzett. Felkészítő tanárok: Postáné Herendi Yvett és Sümeginé 

Szép Mária 

- 2018. március 24: a Glasperlenspiel nyelvi, kultúrtörténeti, országismereti versenyen 

is részt vettünk. Schroth Kinga (8.A) az országos döntőben a 4. helyet érte el. Felkészítő 

tanár: Sümeginé Szép Mária 

- A Bendegúz irodalmi versenyen Tóth Nóra és Erb Martina arany minősítést kaptak. 

- A Tudásbajnokság megyei fordulóján Erb Martina III. Tóth Nóra I. helyezést ért el. 

- A Tudásbajnokság országos fordulóján Tóth Nóra 20. helyezést ért el irodalom 

tantárgyból. Mindegyik tanuló a 8.a osztály tagja. 

- Múltba néző megyei levelező verseny történelemből 5 versenyeztetett tanulóból 4 

bejutott a döntőbe, ahol Mesz Zsófia 12.a. osztályos tanuló IV. helyezést ért el. 

- Az én Pannóniám Kárpát-medencei szavalóversenyen Szabó Bálint 11.b osztályos 

tanuló arany minősítést kapott. 

- A Géza-napi megyei szavalóversenyen Szabó Bálint III. helyezést, Bihari Felicián 

pedig különdíjat kapott. 

- Múltba néző megyei levelező verseny történelemből 3 versenyeztetett tanulóból 2 

bejutott a döntőbe, ahol Fodermayer Eszter 11.a osztályos tanuló II. helyezést  ért el. 

- A Bendegúz anyanyelvi versenyen 5 versenyeztetett tanulóból Appl Zsóka bronz 

fokozatot kapott. 

- A Lotz János anyanyelvi versenyen 

3 versenyeztetett diákból Appl Zsóka került be a középdöntőbe, ahol a középmezőnyben 

végzett. 

- A Géza-tusa megyei mesemondó versenyen 4 versenyeztetett diákból Appl Zsóka II. 

helyezést ért el, Borsiczky Ádám pedig különdíjat kapott. 

- A Diákolimpián asztaliteniszben Puskás Petra országos második, Kovács Róbert és a 

III.-IV. korcsoportos fiú csapat (Perjési Gyula, Taksonyi Bálint, Szabó Bence) megyei 

második, Perjési Gyula és Tantos Tímea harmadik helyezést ért el.  

- Úszásban Fodermayer Anna országos harmadik, Farkas András nyolcadik lett, szerepelt 

még Sörös Noémi , Csendes Szonja .   

- Szekszárdon versenyzett iskolánk focicsapata a megyei diákolimpián, ahol második 

helyezett lett. A csapat tagjai voltak: Egle Gyula, Ranga Martin, Modok Adrián (12.A), 

Lukács Dániel, Jakab Dávid (12.B), Nagy Ákos, Pataki Róbert, Nagy Dávid (11.A), 

Mózsi Máté (11. B), Lukács Dávid (9.B). 

- Tolna Megyei Tarisznyások Környezetismereti Versenyén Mecseki Panda és 

Mecseki Pálma III. helyezést ért el, a Curie Környezetismereti Verseny területi döntőn 

két csapatunk vett részt és a középmezőnyben végeztek 

- Április 19-21-ig Keszthelyen zajlottak a hagyományos középiskolai Helikoni 

Ünnepségek. Iskolánkból Török Ramóna 9.A osztályos tanuló a „komolyzene - 

hangszerszóló” kategóriában klarinétjátékával ezüst fokozatot ért el.  

- Április 20-21-én a BÁI Bartók Béla AMI moderntánc tanszakos tanulói - közöttük két 

gézás tanuló is - az Országos Modern- Kortárstánc Tanulmányi Versenyen vettek 

részt. Bíró Laura (9.A) a hatodik korcsoportban, szólótáncban I. helyezést ért el. A 

hetedik korcsoportban Győri Petra (9.A) páros táncban II. helyezett lett.  
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A ballagáson a végzősöknek kiosztott elismerések: 

 

Könyvjutalomban részesült:   

Egle Gyula Koppány jó tanulmányi eredményéért, kulturális és sport tevékenységéért,  Bihari 

Felicián jó tanulmányi eredményéért, kiemelkedő kulturális tevékenységéért,  Bárány Dorina 

Klára jó tanulmányi eredményéért, középfokú angol nyelvvizsgájáért, Biró Zsanett Kata jó 

tanulmányi eredményéért, kiemelkedő közösségi munkájáért, középfokú német 

nyelvvizsgájáért, Papp Gerda jeles tanulmányi eredményéért, példás magatartásáért és 

szorgalmáért, Simondi Liza mindvégig jeles tanulmányi eredményéért, példás szorgalmáért, 

Ranga Martin mindvégig jeles illetve jó tanulmányi eredményéért, példás szorgalmáért és 

magatartásáért, középfokú német nyelvvizsgájáért, Mesz Zsófia Blanka mindvégig jeles 

tanulmányi eredményéért, példás magatartásáért és szorgalmáért, a Tudományos Diákkör 

titkáraként végzett munkájáért, kiemelkedő közösségi tevékenységéért. 

 

Pálffy Pál tanár úr adta át a  „Szűcs Péter-díjat” Modok Adriánnak a gimnáziumi évek alatt a 

futball sportágban nyújtott teljesítményéért, gimnáziumunk  focicsapatának kapitányaként 

végzett tevékenységéért. 

 

A Vicze János Sportalapítvány nevében Rudolf László adta át a  „Bátaszék város jó tanuló - 

jó sportolója”-díjat Mesz Zsófia Blankának, aki a gimnáziumi évfolyamokat jeles tanulmányi 

eredménnyel, példás magatartással és szorgalommal teljesítette. Megyei és országos szintű 

tanulmányi versenyeken elért rangos helyezéseivel méltóképpen képviselte gimnáziumunkat és 

városunkat.  A BSE úszó szakosztályának tagjaként városunk sportéletének aktív szereplője. A 

diákolimpia megyei döntőjében négy alkalommal 3. helyezést, két ízben 2. helyezést ért el. 

2016 óta edzéseket is tart különböző korosztályoknak, szeptembertől az utánpótlásnak is, így 

segítve a városi úszósport sikerességét.  

   

A  Német Nemzetiségi Önkormányzat  nevében Schäffer István   könyvutalvánnyal 

jutalmazta  Bozsolik Zsófit, aki  2010 óta tagja a Német Egyesület Heimat tánccsoportjának, 

2011 óta az Ifjúsági Fúvószenekarnak. Német tantárgyból ECL, valamint jeles előrehozott 

emelt szintű érettségije révén középszintű C-típusú nyelvvizsgát szerzett. A két művészeti 

csoport tagjaként, valamint magas szintű nyelvtudása révén aktív szerepet vállal a bátaszéki 

németség hagyományainak, kultúrájának megőrzésében, átadásában, népszerűsítésében. 

 

Évek óta hagyomány a II. Géza Gimnázium ballagási ünnepélyein, hogy Bátaszék Város 

Önkormányzata nevében városunk polgármestere megjutalmazza a ballagók közül azt a 

tanulót, aki a gimnáziumi évei alatt kimagasló tanulmányi, sport- és közösségi tevékenységével 

gazdagította Bátaszék város közéletét. Dr. Bozsolik Róbert polgármester úr idén Ranga 

Martinnak adta át ezt a jutalmat, aki a gimnáziumi évfolyamokat jeles illetve jó tanulmányi 

eredménnyel, példás magatartással és szorgalommal teljesítette. Megyei és országos szintű 

tanulmányi versenyeken elért rangos helyezéseivel méltóképpen képviselte gimnáziumunkat és 

városunkat. 2013 óta a BSE labdarúgó szakosztályának tagjaként aktívan részt vesz városunk 

sportéletében. 

 

1993 óta a gimnázium tantestülete ítéli oda a „Pro eminente labore”- plakettet annak a 

diáknak, aki a gimnáziumi tanulmányai során a legkiemelkedőbb teljesítményt nyújtotta a 

végzősök közül. Az idei nívódíjat Bozsolik Zsófi kapta mindvégig jeles tanulmányi 

eredményéért, példás magatartásáért és szorgalmáért, középfokú német nyelvvizsgájáért, a 

tudományos diákkör elnökeként végzett munkájáért, kiemelkedő közösségi és kulturális 

tevékenységéért.  
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6. Szorgalom, kiemelkedő teljesítmények, dicséretek  

Kitűnő tanulmányi eredmény: 7. osztály: Fodermayer Anna, Molnár Hanna, Szabó Bence, 

8. osztály Szabó Noémi, 9.a. osztály: Győri Petra, Török Ramóna 

 

Jeles tanulmányi eredmény:  7. osztály: Appl Zsóka, Csötönyi Borbála, Fekete András, 

Lisztes Luca, Szabó Kata, Zeyer Lilla, 8. osztály: Tóth Nóra, Schroth Kinga, 9.a osztály: Ébert 

Ajman Noel, Farkas András, Pálnok Panna, Patonai Viktória, Széles Tamás, 9. b osztály: Krutki 

Evelin, 10. ab osztály: Fábián Patrik, Kovács Róbert, Schroth Anna, Treszner Noémi, 11.a 

osztály Csankó Dorottya, Faragó Fanni, Fodermayer Eszter, Somosi Szabolcs, 12. ab osztály: 

Bozsolik Zsófi, Mesz Zsófia Blanka, Papp Gerda, Simondi Liza 

Nyelvvizsgák: 

Német nyelvből középfokú nyelvvizsgát szerzett 4 tanuló 

Emelt szintű érettségivel nyelvvizsgát szerzett 1 tanuló 

Angol nyelvből középfokú nyelvvizsgát szerzett 2 tanuló 

Emelt szintű érettségivel nyelvvizsgát szerzett 1 tanuló 

 

7. Tantárgyi dicséretek 

Egyes tárgyakból dicséretben részesült: 

Magyar nyelvtanból: 7.osztály Appl Zsóka, Csötönyi Borbála, Fodermayer Anna, Molnár 

Hanna, Szabó Bence, 8. osztály Schroth Kinga, Szabó Noémi, 11.a Csankó Dorottya, 

Fodermayer Eszter, Somosi Szabolcs 

Magyar irodalomból: 7.osztály Appl Zsóka, Csötönyi Borbála, Fodermayer Anna, Lisztes Luca, 

Lukács Melánia, Molnár Hanna, Prucs Lilla, Szabó Bence, 8. osztály Tóth Nóra, Szabó Noémi, 

11.a Csankó Dorottya, Fodermayer Eszter, Somosi Szabolcs 

Matematikából: 7.osztály Fekete András, Fodermayer Anna, Molnár Hanna, Patonai Imre, 

Szabó Bence, Szabó Kinga 9. b osztály Krutki Evelin, Molnár Levente, 10. a osztály Schroth 

Anna, 11.a Fodermayer Eszter, Somosi Szabolcs 

Német nyelvből: 7. osztály Fodermayer Anna, Molnár Hanna, 8. osztály Schroth Kinga, Tóth 

Nóra, 9.a osztály Győri Petra, Pálnok Panna, 9. b osztály Gönczöl Gábor, Krutki Evelin, 10. ab 

osztály Schroth Anna 

Angol nyelvből: 7. osztály Fodermayer Anna, Molnár Hanna, 8. osztály Schroth Kinga, Szabó 

Noémi, Szemán Imre, Taksonyi Zsófi, Tóth Nóra, Weinhardt Bence 9.a osztály Edelényi Nóra, 

Fülöp Anna, Győri Petra, Honfi Dávid, Török Ramóna, 10. ab osztály Fábián Patrik, Gaál 

Dorottya, Korsós Rebeka, Renkecz Roxána, Szilágyi Lili, Tihanyi Dóra 
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Történelemből: Appl Zsóka, Csötönyi Borbála, Fodermayer Anna, 8.a osztály Schroth Kinga, 

9. a osztály Farkas András, Győri Petra, 11.a osztály Fodermayer Eszter, Somosi Szabolcs, 12.a 

osztály Simondi Liza 

Fizikából: Csötönyi Borbála, Fekete András, Fodermayer Anna, Lisztes Luca, Molnár Hanna, 

Szabó Bence, Szabó Kata, 8. osztály Szabó Noémi 

Kémiából: Fodermayer Anna, Szabó Bence, 9.a osztály Pálnok Panna, Török Ramóna 

Biológiából: Fodermayer Anna, Molnár Hanna, Szabó Bence, 11.a osztály Fodermayer Eszter, 

Somosi Szabolcs 

Földrajzból: 8. osztály Szabó Noémi, 9.a osztály Török Ramóna, 10. ab Fábián Patrik, 11. a 

Fodermayer Eszter 

Informatikából: 10.ab Fábián Patrik, Tihanyi Dóra 

 

8. Fegyelmi helyzet (magatartás, viselkedés, fegyelmi tárgyalások, 

devianciák) 
 

Az intézményben a fegyelmi helyzet jónak minősíthető, talán jobb az átlagosnál is. Ennek az 

oka a kis létszámnak, a diákokra való nagyobb odafigyelésnek köszönhető. Az elektronikus  

naplóban a fegyelmi fokozatokat az osztályfőnökök precízen vezetik. A legtöbb fegyelmi 

fokozat a felsőbb évfolyamoknál a késések, valamint az alsóbb évfolyamoknál tanórai 

viselkedés miatt születik, ugyanis az SZMSZ szerint három késés egy fegyelmi fokozatnak 

minősül. A legmagasabb fegyelmi fokozatig egyetlen tanuló jutott el, amely késések, 

igazolatlan mulasztások, tanórai viselkedés miatt kapott fegyelmi fokozatok következménye. 

 

 

9. Közösségfejlesztés (iskolai megemlékezések, az iskolai ünnepek, 

diákközgyűlés stb.) 
 

A programok megemlékezések rendjét részletesen az osztályfőnöki munkaközösség, valamint 

a diákönkormányzatot felügyelő tanár beszámolója tartalmazza. Emellett a Tudományos 

Diákkör is nagyon fontos közösségfejlesztő tevékenységet folytat, ilyen az iskolai szinten 

szervezett szabadidős programok, jó kezdeményezésként a gimnázium éjszakája, s az iskolai 

szintű papírgyűjtés, és a szociális érzékenységet, segítőkészséget erősítő „Öltözz pirosba” 

akció. 

 

 

10. Az intézményi sporttevékenységek bemutatása 
 

a. a tanulók fizikai állapot felmérése  

- a fizikai állapot felmérés új rendszerben történik 

- rendben és többnyire hiánytalanul elvégeztük 

- az eredményeket sikeresen feltöltöttük a NETFIT elektronikus oldalakra 
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- a felmérések eredményei, nyílván nem tartoznak bele az osztályzatokba, nem 

befolyásolják azokat, ezért a fejlődési mutatók az egyéni hozzáállástól függnek 
- kapunk visszajelzéseket és összehasonlításokat az ország hasonló korú tanulói 

által elért eredményekről is 

b. a mindennapos testnevelés bemutatása 

- a gyermekek elfogadják, jó hangulatban többet és változatosabban lehet 

dolgozni 

- a délelőttben minden osztálynak meg van a három testnevelés órája 
- hétfőtől csütörtökig délutáni idősávban tartjuk a másik két testnevelés órát, 

főleg labdajátékok, ezek valamelyikén kell hetente részt venni azoknak a diákoknak, 

akik nem tudják igazolni, hogy sportegyesületben rendszeresen sportolnak 

c. egyéb intézményi sporttevékenységek, eredmények 

Legeredményesebben teljesítő sportolóink sportáganként: 

 
 Atlétika -Herner Dóra,  

 Asztali tenisz  - Puskás Petra, Kovács Róbert 

 Úszás  - Fodermayer Anna országos harmadik, Farkas András nyolcadik lett,     

szerepelt még Sörös Noémi , Csendes Szonja  

 Labdarúgás -Nagy Ákos, Somosi Szabolcs, Modok Adrián, 

 Karate  -Somosi Szabolcs 

 

 

11. Környezeti nevelés, egészségnevelés 

 
A környezeti nevelés területén előrelépés volt a tantermi szelektív hulladékgyűjtés 

megvalósítása. E célt szolgálta az iskolai szintű papírgyűjtés, a Curie Környezetvédelmi 

Emlékversenyen és a TETT-es versenyen való részvétel. A biológia szakköri munkába sok 

diákunk kapcsolódott be, mely hátterét képezte a környezetvédelmi versenyeknek, melyeken 

szépen szerepeltek tanítványaink. 

 

12. Panaszkezelés (szülők, diákok) 

 
A tanév során voltak szóbeli jelzések szülői értekezleteken, fogadóórákon, szülőkkel való 

kapcsolattartás során, ezeket azonnal visszajeleztük az illetékes kollégák felé. Ezek inkább a 

kevés érdemjegy, ill. nem megfelelő tempójú haladás, vagy a tanári segítség szülő szerint nem 

elégséges volta miatt érkeztek. 

 

13.  Nyílt napok, pályaválasztással kapcsolatos események és rendezvények 

 
A gimnázium ősszel részt vett a mohácsi és szekszárdi pályaválasztási kiállításon. Két nyílt 

napot tartottunk: november 8-án és december 9-én, és mindkét alkalommal viszonylag nagy 

számban vettek részt szülők, diákok a programokon. Délelőtt óralátogatási lehetőséget 

biztosítottunk, mindenki választhatott órát, amit látogatni szertett volna. Volt igazgatói 

tájékoztató, ismerkedés az iskolával, rövid ismeretterjesztő film vetítése az iskoláról. A jelzések 

alapján bizakodóan vártuk a jelentkezési lapok leadását. A befektetett munka az idei tanévben 
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meghozta az eredményt. Igaz a hatévfolyamos gimnáziumi osztályba csak 12 gyermek 

jelentkezett első körben hivatalos úton, de a magánúton jelentkezők számával közel 30 fővel 

indulhat az osztály. A négyévfolyamos osztályba 29 diákot vettünk fel első körben, ez nagyon 

nagy eredmény az előző évekhez viszonyítva. 

 

 

 

14.  Intézmény keresettsége (beiskolázási adatok 2018. június 22.) 
 

 

A beiskolázás és a beiratkozás tapasztalatai 

 
Bátaszéki II. Géza 

Gimnázium 

6 osztályos képzés Hagyományos gimnáziumi 

osztály 

levelező oktatás 

Jelentkezők száma 33 – fő  92 – fő   

Felvett tanulók száma 28 – fő  29 – fő 0 

 

 

 

 

 

 

II. Az iskola tartalmi munkája 

 

 
1. Kiemelt célok megvalósulása a 2017/18. tanévben 

 

Legfontosabb cél tanulóinknak az érettségi vizsgára való eljuttatása. Lehetőleg mindenkit 

képességei szerint. A továbbtanulni kívánókat legalább egy-egy tantárgyból az emelt szintű 

érettségire, s lehetőleg mindenkit a közép szintű érettségi vizsgára. Fő célok között szerepel az 

idegen nyelv és az informatika oktatás, amely az előrehozott érettségi vizsgák lehetősége miatt 

kiemelt fontosságú. Az előrehozott érettségik eredményei a cél megvalósulását igazolják. A 

harmadik kiemelt cél a közösségfejlesztés, amelyet az intézmény nagyon eredményesen végez. 

Ezt szolgálják a színes iskolai programok, valamint az iskolai tradicionális rendezvények. 

 

 

2. Nevelőtestület kiemelt feladatainak megvalósulása a tanév során 
 

Kiemelt feladatnak tekintettük a differenciált oktatás megvalósítását tanulócsoporton belül, a 

tehetséggondozás, valamint a felzárkóztatás fontosságát, ez utóbbi főleg a hátrányokkal 

érkező tanulók vonatkozásában igaz.  
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III. Kapcsolattartás a közvetlen és közvetett partnerekkel 

 

 
1. Szülőkkel való kapcsolattartás 

A fogadóórát a tanév során három alkalommal tartottunk, októberben és áprilisban a szülői 

értekezletekhez kapcsolva, januárban a félév zárásakor a pályaválasztási szülői értekezlet előtt. 

Tapasztalat, hogy a minden osztályt érintő szülői értekezletek előtt nagyobb volt a látogatottság.  

Szülői értekezlet négy volt a tanév során, októberben és áprilisban minden osztály részére, 

szeptember elején a bejövő osztályoknak, januárban a végzősök számára tartottunk szülői 

értekezleteket. Az osztályfőnökök rendszeres kapcsolatot tartanak a szülőkkel, azonnal 

jeleznek, ha probléma lenne a gyermekkel. 

 

 

2. Szakmai szervezetekkel (szakszolgálatok, szakmai szolgáltató, 

családsegítő) való kapcsolattartás 

 
A tanév elején egyeztettük a Gyermekjóléti és Családsegítő Központtal az iskolánkba járó 

hátrányos helyzetű gyerekek névsorát. Iskolánkból az idén senki nem került nyilvántartásba. 

Év elején iskolánk tanulóit áttekintjük és az osztályfőnökökkel közösen megnézzük, kik azok a 

tanulók, akikre fokozott figyelmet kell fordítanunk.  

Keressük és felvesszük a kapcsolatot a vidékről bejáró tanulók lakóhely szerinti Családsegítő 

Központokkal. Szoros a kapcsolat a védőnőkkel, akikkel folyamatosan egyeztettünk a tanulók 

fizikai és egészségi állapotáról. 

Felvilágosítást és segítséget nyújtottunk a roma tanulóknak, a rendőrképzési és továbbtanulási 

pályázat lehetőségeinek és benyújtásának folyamatában. 

A szakszolgálattal is rendszeres a kapcsolattartás, egy-egy esetben konzultációt követően 

történik a vizsgálat elvégzése. 

 

 

3. Egyéb szervezetekkel (kamara, civilszervezetek, alapítványok, stb.) való 

kapcsolattartás 

 
Gimnáziumért alapítvány igyekszik elősegíteni az iskolai nyelvoktatás feltételeinek javítását, 

nyelvtanárok képzésének támogatásával, külföldi tanulmányi útjainak megszervezésével, a 

testvérvárosi kapcsolatok ápolásával, valamint a nyelvvizsgára történő felkészítés 

elősegítésével.  

Anyagilag is hozzájárul a kiemelkedő teljesítményt nyújtó, ill. erre alkalmas képességű tanulók 

oktatásához rendszeres, vagy alkalmankénti ösztöndíjakkal, könyvek, folyóiratok stb. 

vásárlásával, belföldi és külföldi tanulmányi utak támogatásával.  

Rendszeres kapcsolatot tartunk több szervezettel, a védőnői szolgálattal, a fogszakorvossal, a 

Megyei Rendőrkapitánysággal. A helyi művelődési ház adja a helyet a hangversenyeknek és a 

nagyobb iskolai rendezvényeknek. A civil szervezetek, főleg a tánccsoportok tevékenységében 

diákjaink nagy számban vesznek részt. Ugyancsak a Bátaszéki Sport Egyesület keretében is 

nagyon sok diákunk végez sport tevékenységet. A közösségi szolgálat bevezetésével szinte 

minden környékbeli civil szervezettel élő kapcsolatot tartunk.  
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IV. Választható foglalkozások a 2017/2018-as tanévben 
 

1. Tehetséggondozás, szakkörök, érettségi felkészítők 
 

Tehetséggondozás: 

Ezen a téren is jelentős az órarendileg beiktatott (a tanulók által igényelt) plusz órák szerepe, 

ahol kiegészítő anyagrészekkel ismerkedhetnek meg a tanulók, s a versenyekre való 

felkészítések is zajlanak. Azért is fontosak ezek az órák, mert az alsóbb évfolyamokon így 

lehetőség van arra, hogy egyes tantárgyakból a középszintű érettségi követelményeinél több 

ismeretet szerezhessenek a tanulók, mert így amikor az utolsó két évben eldől, hogy miből és 

milyen szinten tesznek érettségi vizsgát, akkor stabilabb alapokkal folytathatják a felkészülést. 

A tehetséggondozásnak fontos formája a szakkör és a versenyeztetés. Az elmúlt évben szinte 

minden tantárgyból (ide értve a testnevelést is) sikerrel szerepeltek diákjaink megyei és 

országos szintű versenyeken. 14 csoportban összesen 26 órát fordítottunk tehetséggondozásra, 

s ez összesen 255 tanulót érintett, mert egy tanuló több csoport munkájában is részt vehetett.  

 

Érettségi felkészítő foglalkozások: 

Ami nehézkessé teszi ezeknek a csoportoknak a munkáját, a vegyes összetétel. Több 

osztályból, többféle előképzettséggel és különböző szintű érettségi vizsgák 

megszerzésének szándékával érkeznek a diákok. Van olyan is, aki az előzetes 

széleskörű szaktanári és osztályfőnöki tájékoztatás ellenére azt hiszi, hogy ez csak 

szakkör, s meglepetésként éri, hogy itt is van számonkérés, s a kapott osztályzat nem 

feltétlenül jeles.  

 

Érettségi előkészítő foglalkozások indultak: 

Német nyelvből 4 csoportban 31 fő részvételével, angol nyelvből 2 csoportban 19 fő 

részvételével. Ezek differenciáltan működtek, volt középszint, emelt szint, nívó csoport 

mindkét évfolyamnak. Magyar és biológia tantárgyakból 2-2 csoport indult, amely 

közép és emelt szintre készítette fel a végzős évfolyamok diákjait. Matematikából és 

történelemből 3 csoport, informatikából pedig 4 indult. Volt még érettségi felkészítő 

foglalkozás fizikából, kémiából, földrajzból és testnevelésből is. 

Ugyancsak a tehetséggondozást szolgálták azok a szakkörök, amelyek a tanév során 

működtek: latin nyelv alapjai, programozás, környezetvédelem, biológia, német nyelv. 

A tehetséggondozást a sport területén segítették a sportköri foglalkozások a fiú 

kosárlabda és labdarúgás sportágban. 

  

 

2. Kiemelt figyelmet igénylő tanulókkal való foglalkozásokról 

 
A 2017-2018-as tanévben, intézményünkben 24 nappali tagozatos tanuló rendelkezik a 

Tolna Megyei Önkormányzat Szakszolgálata ill. a Nevelési Tanácsadó által kibocsátott 

szakértői véleménnyel, 9 fő SNI-s, 15 fő BTM-es. Számukra határozatban állapítottam meg 

a mentességek típusát, ill. azt hogy az érettségi vizsgán hogyan kell majd számot adniuk 

tudásukról. Számukra nagy segítség az egyéni foglalkozás, korrepetálás, a tanórai 

differenciálás, ill. a rendszeres konzultáció a nevelési tanácsadó szakembereivel. Közülük 

4 tanuló végzett a jelen tanévben, mindegyikük sikeresen teljesíteni tudta az érettségi vizsga 

követelményeit. Kettő közülük emelt szinten is tett érettségi vizsgát, s dicséretet kapott 

vizsgájáért a vizsgabizottságtól. 
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3. Hátrányos helyzetű és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekekkel való 

foglalkozások, egyéni fejlesztések megvalósulása 

 
Hátrányos helyzetű tanulóink száma 4, a halmozottan hátrányos helyzetűeké kettő. Ők 

megkapják azokat a kedvezményeket, amelyek őket megilletik. A nevelők igyekeznek 

abban is segíteni a továbbhaladásukat, hogy külön figyelnek rájuk a tanórai munka és a 

tanórán kívüli munka során. Egyéni fejlesztés terén főleg a többletgyakorlást, egyéni 

korrepetálást alkalmazzuk. A hatból öt tanulónak jó a tanulmányi eredménye, egy tanuló 

bukott közülük több tantárgyból. 

 

V. Ellenőrzés a 2017/2018-as tanévben 

 
1. Az iskolavezetés ellenőrző tevékenysége 

A gimnáziumban rendszeresen ellenőrizzük a tanórai, tanórán kívüli foglalkozásokat, az 

iskolai tanügyi dokumentációt, s az iskolaépületet. 

 

2. Tanórához és szabadidős tevékenységhez kapcsolódó ellenőrzések 
 

A 2017/2018. tanévben megvalósult óralátogatások  

 Vezetőségi óralátogatások 

Az óralátogatások előre elkészített látogatási terv szerint zajlanak. Az összes pedagógus 

látogatására évente kerül sor. Egyik félévben egyik fele, másik félévben a testület másik fele 

kerül sorra. A látogatások előre elkészített ütemezés szerint zajlanak, ősszel és tavasszal. A 

gyakorlat az, hogy az intézmény vezető, vagy helyettese mellett mindig az illetékes 

munkaközösség vezető is részt vesz az óralátogatásokon. Az óralátogatásról jegyzőkönyv 

készül, majd a megbeszélés után az igazgató helyettes archiválja az anyagot. Az idei évben a 

pedagógus minősítések miatt a minősítésben részt vevő kollégák látogatása a minősítésükhöz 

kapcsolódott. 

 Munkaközösség vezetői óralátogatások 

A humán munkaközösségben dolgozó kollégák óráin a tantervnek, illetve a tanmenetnek 

megfelelő tananyag feldolgozás követhető nyomon. Gyakran megjelennek a tanulói aktivitást 

előtérbe helyező, kompetencia-alapú oktatási módszerek /pl.: pármunka, csoportmunka /. 

Törekednek az IKT-eszközök nyújtotta lehetőségek kiaknázására is. Az órákon 

fegyelmezettség, megfelelő együttműködés volt tapasztalható. 

A természettudományos munkaközösséghez tartozó pedagógusoknál fegyelmezett, jó légkörű 

órákat láttam, ahol a tanulók aktívan bekapcsolódtak a tanórai munkába. Megfigyelhető a 

módszertani sokszínűség az adott tárgy specialitásainak megfelelően, valamint a szakmai 

igényesség az adott tanulócsoport képességeit figyelembe véve. 

 Pedagógus minősítések 

A 2017/2018-as tanévben folyamatosan zajlottak a pedagógus minősítési eljárások, 

melyen intézményünkből három fő vett részt. Nem kis feladatot jelentett az eljárás 

megszervezése és lebonyolítása a tanítás mellett. Ugyanakkor ezeknél a kollégáknál elvégeztük 

a tanulói és szülői elégedettség mérést, valamint ehhez kapcsolódva zajlottak a vezetői 

óralátogatások is. A minősítési eljárásban Péter Albert, Postáné Herendi Yvett és Sümeginé 

Bátai Margit vett részt. Mindannyian pedagógus II kategóriába kerültek a sikeres eljárás 

következtében.  
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VI. A nevelő – oktatómunkához kapcsolódó egyéb tevékenységek 

a 2017/2018-as tanévben 
 

1. Továbbképzések (a továbbképzési terv alapján, ill. egyéb forrásból megvalósult; 

intézményi szervezés vagy szakmai szolgáltató/felsőoktatási intézmény szervezésében) 

 

Pedagógus továbbképzési terv teljesülése 

 

 
Nem 

megfelelő 

képesítéssel 

ellátott szakok 

Heti 

óraszám 

Egyetemen, főiskolán 

továbbtanulók(szak) 

Intézmény 

által 

támogatott/ 

nem 

támogatott 

Továbbképzéseken 

résztvevők száma: 

30/60/90/120 órás 

csoportokban 

Tapasztalatok 

      

 

 

Dr. Somosiné Kispál Gabriella: 

 30 órás tanulásmódszertani képzés Érden 

 A Szekszárdi Mentálhigiénés Műhely szervezésében 10 órás gyakorlatközpontú tréning 

konfliktuskezelés és hatékony kommunikáció témában. 

 Szupervízió április hónaptól kétheti rendszerességgel 

Péter Albert 

 Havi rendszerességgel az EFOP-3.1.7. projektben az OH-nál dolgozik a lemorzsolódás 

visszaszorításáért. 

 

A Mozaik Kiadó által rendezett helyi továbbképzésen vett részt Postáné Herendi Yvett, 

Schrothné Molnár Zsuzsanna és Sümeginé Szép Mária, Neidhjardtné Gyarmati Erzsébet, Pulai 

Erzsébet, Dr. Somosiné Kispál Gabriella. A kiadó az általuk fejlesztett „Mozabook” interaktív 

felületet mutatta be a kollégáknak a mindennapi használatban. 

 

A pedagógus minősítésre felkészítő 10 órás képzésen vett részt Postáné Herendi Yvett, Péter 

Albert, Sümeginé Bátai Margit, Wernerné Győri Andrea, Schrothné Molnár Zsuzsanna és 

Németh Ágnes kolléga. 

 

 

2. Középiskolákban a közösségi szolgálat teljesítésével, dokumentálásával 

összefüggő feladatok megvalósulása 
 

A közösségi szolgálat bevezetése 2012-ben indult, s a 12. évfolyamnál az érettségi vizsga 

megkezdésének feltétele, amelyet minden végzős teljesített. A gimnázium 79 partner 

szervezettel kötött szerződést, ahol a közösségi szolgálatot teljesíteni lehetett. A partnerekkel a 

kapcsolat jónak minősíthető, a diákok problémát nem jeleztek, az igazolásokat a 

jogszabályoknak megfelelően állították ki. Az osztályfőnökök segítettek az adminisztráció 

bonyolításában, a tanév végén összesítették a tanulók igazolásait, s a teljesítést a 

bizonyítványban és a törzslapon is rögzítették. 
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3. A gyermek- és ifjúságvédelemmel kapcsolatos feladatok megvalósulása 
Lásd a gyermek és ifjúságvédelmi felelős beszámolóját. 

 

 

VII.  Egyéb, az intézményvezető által fontosnak ítélt információ 
 

1. Továbbtanulási tapasztalatok 
 

Nagy örömünkre szolgált, hogy szinte minden felvételizőnek sikerült az általa kiválasztott 

helyre bekerülnie és megkezdeni az új tanévet 2017 szeptemberében. 

A 12.A osztályból (osztályfőnökük Németh Ágnes volt) 8 tanuló a Pécsi 

Tudományegyetemen folytatja tanulmányait: a Természettudományi Karon testnevelés-

matematika, illetve sport-és rekreációszervezés szakon, az Egészségtudományi Karon 

egészségügyi gondozás, népegészségügyi ellenőr, valamint orvosi diagnosztikai analitikus 

szakon, az Állam-és Jogtudományi Karon jogász szakon, a Közgazdaságtudományi Karon 

gazdálkodás és menedzsment, illetve kereskedelmi marketing szakon, a Kultúratudományi, 

Pedagógusképző és Vidékfejlesztési Karon humán fejlesztés szakon. Hárman a Szegedi 

Tudományegyetemre nyertek felvételt: az Állam-és Jogtudományi Karon jogász szakra, a 

Természettudományi és Informatikai Karon programtervező informatikus, valamint 

gazdálkodási informatikus szakra. Két tanuló Budapesten fog továbbtanulni: az egyikük az 

ELTE Tanárképző Központ Karán az osztatlan tanárképzés biológia-német és nemzetiségi 

német nyelv szakán, másikuk a Károly Gáspár Református Egyetem Bölcsészettudományi 

Karán germanisztika-néderlandisztika szakon. Egy fő a Kaposvári Egyetem hallgatója lesz, az 

Agrár-és Környezettudományi Kar mezőgazdasági mérnök szakán. Három tanuló az érettségi 

utáni középszintű OKJ-s képzést választotta: csecsemő és kisgyermeknevelő, 

hangszerkészítő- és javító, valamint látványtervező szakon. 

  

A 12. B osztályból (osztályfőnökük Péter Albert volt) 8 tanuló jelentkezett felsőoktatási 

intézménybe, közülük 3 főt a Pécsi Tudományegyetemre vettek fel: a Természettudományi 

Karra gazdaságinformatikus, valamint sport- és rekreációszervezés szakra, a 

Bölcsészettudományi Karra politológus szakra. Hárman Budapesten folytatják tanulmányaikat: 

a Károly Gáspár Református Egyetem Bölcsészettudományi Karán anglisztika szakon, a 

Budapesti Corvinus Egyetem Gazdálkodástudományi Karán vidékfejlesztési agrármérnök 

szakon, a Budapesti Gazdasági Egyetem Külkereskedelmi Karán nemzetközi gazdálkodás 

szakon. Egy tanuló Gödöllőre megy, a Szent István Egyetem Mezőgazdaság- és 

Környezettudományi Karára mezőgazdasági mérnök szakra, egy fő pedig a győri Széchenyi 

István Egyetem Mezőgazdaság-és Élelmiszertudományi Karára agrármérnök szakra. Az 

osztályból 7 tanuló az érettségi utáni  OKJ-s képzést választotta: a szoftverfejlesztő, a 

radiográfiai asszisztens, a gyógyszertári asszisztens, a pénzügyi-számviteli ügyintéző, az 

autóvillamossági műszerész és a cukrász szakmát fogják elsajátítani a további tanulmányaik 

során. Négy tanuló nem jelentkezett továbbtanulni, ők valószínűleg munkába fognak állni. 

 

2. Regionális, országos, külföldi kapcsolatok  
Az iskola külkapcsolatokat tart fenn a németországi besigheimi, a szlovákiai füleki és a 

romániai gyergyóditrói gimnáziummal. Német diákcserére még 2016 májusában került sor, 

amikor is a mi diákjaink töltöttek egy hetet Besigheimban. A német diákok szeptemberben 

látogattak Bátaszékre. A Határtalanul pályázat támogatásával valósulhatott meg a gyergyóditrói 

cserekapcsolat. A 10 és 11-es diákok látogattak 2017 novemberében Erdélybe és ezen belül is 

Ditróba, míg az erdélyi magyar diákok 2018 áprilisában viszonozták a látogatást. Nekik nagyon 
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gazdag programot sikerült összeállítani. Voltunk Baján, Mohácson, Pécsett, Siklóson. Ez azért 

is jelentős, mert a nagy távolság és költségek miatt csak támogatással tud diákcsere kapcsolat 

megvalósulni. 

 

3. Egyéb intézményi sajátosságok, tapasztalatok 
Intézményünkben a legfontosabb intézményi sajátosság a Géza-nap és az ehhez kapcsolódó 

rendezvények. Ezek már több évtizedes múltra tekintenek vissza és meghatározzák az 

intézmény arculatát. A Géza-napi felvonulásra az idei tanévben szeptember 9-én került sor, 

ekkor volt a koronázás és felvonulás a romkertben.  

Az iskolai ünnepélyeket és megemlékezéseket ebben a tanévben is magas színvonalon 

szervezték meg a kollégák. A gimnázium tanulói adták a városi ünnepséget is október 23-án.  

Az idei tanévben is folyamatos volt az iskolában a szárazelem-gyűjtési akció, ill. a szelektív 

hulladékgyűjtés, de volt szervezett papírgyűjtés is. Iskolánk sajátossága a gimnáziumi 

alapítvány is, mely elsősorban a nyelvoktatást, partnerkapcsolatok lebonyolítását támogatja. 

Gimnáziumunkban Tudományos Diákkör (TDK) is működik, feladata: mozgósítás tanulmányi 

versenyekre, ismeretterjesztő előadások szervezése, a kulturált szórakozást és az egészséges 

életmódot szolgáló szabadidős tevékenységek szervezése. Nagyon eredményesnek mondható a 

Gimnázium éjszakája rendezvény is. 

Ebben a tanévben háromszor volt hangverseny, amelyet a művelődési házban tartottunk. 

Színvonalas előadást tartottak a NAV munkatársai, s helyben volt lehetőség ügyfélkapu 

nyitására. Családórákat tartottak több évfolyamon, a idén is szerveztünk egy busznyi gyermeket 

Kecelre, korcsolyázni kétszer vittünk diákokat Pécsre, s volt budapesti színházlátogatás is. 

Iskolánknak van ugyan honlapja is, azonban az utóbbi néhány évben passzív, csupán friss 

képanyaggal és néhány közérdekű felhívással frissítette az idei tanévben Miskei Vendel 

kolléga. Az iskolarádiót Mayer Emese tanárnő felügyelte és irányította. Novemberben 

jótékonysági bált rendeztünk, a tehetséges tanulók támogatására fordítottuk az ott kapott 

támogatást.  

 

 

A 2018/2019. nevelési évre, tanévre tervezett legfontosabb feladatok: 

 

Az új tanév előkészítése: 

Az új tanév feladatainak előkészítése: augusztus 23-24. 

Alakuló értekezletét a gimnázium tantestülete augusztus 28-án tartja.  

Pótvizsga: augusztus 29.  

Tankönyvosztás minden évfolyam részére szeptember 3-án lesz.  

Ünnepélyes tanévnyitó: szeptember 3-án 8 órakor kezdődik. 

 

 

Bátaszék, 2018. június 27. 

 

 

 

 

Sümegi József 

igazgató 

 

 

 

A beszámoló mellékletei (Munkaközösségek beszámolói, DÖK, gyermekvédelem stb.) 
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A humán munkaközösség beszámolója a 2017/2018-es tanévről 
 

Célkitűzéseink az eddigi évekhez hasonlóan az alapfeladatok ellátásán túl a szakmai 

igényesség, tanulmányi versenyek szervezése és az ezekre történő felkészítés voltak. Év eleji 

munkatervünket figyelembe véve elmondhatjuk, hogy ha maradéktalanul nem is, de nagy 

részben sikerült teljesíteni az előre kitűzött feladatokat, s néhány olyat is, ami év közben 

adódott. 

Elvégzett feladatok: 

 

 

Horváth Jánosné 

 

(francia-könyvtár-

magyar szak) 

 

 

 

 Géza-napi megyei szavalóverseny megszervezése és 

lebonyolítás 

 

 Médiakapcsolatok felelőse- Cikádor Magazin 

 

 Gézás hírek közvetítése a KLIK felé 

 

 Segítségnyújtás a szalagtűző és a ballagás műsorához (11. b) 

 

 Bemutató óra tartása a gimnázium nyílt napján 

 

 Gálaműsor szervezése és lebonyolítása 

 

 

 

Péter Albert 

 

(földrajz– 

történelem) 

 

 

 

 

 Géza- napi megyei művelődéstörténeti verseny általános 

iskolás fordulójának szervezése és lebonyolítása 

 

 Géza- napi megyei művelődéstörténeti verseny középiskolás 

fordulójának szervezése és lebonyolítása 

 

 A 7.a osztály kirándulásának megszervezése Siklósra 

 

 A beiskolázás koordinálása 

 

 Az osztályfőnöki munkaközösség irányítása 

 

 Bemutató óra tartása a gimnázium nyílt napján 

 

 Ped.II. – es fokozatba lépés, minősítő eljárás során 

 

 A karácsonyi műsor összeállítása, előadása a gimnazistáknak 

és a Gondozási Központ által szervezett ünnepségen 

 

 

Prantner Béla 

 

(magyar) 

 

 

 Segítségnyújtás a március 15-i műsorhoz 

 

 A ballagási műsor összeállítása és betanítása 
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Somosiné Kispál 

Gabriella 

 

(magyar-történelem) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Géza-napi megyei mesemondóverseny megszervezése és 

lebonyolítása 

 

 Segítségnyújtás a Géza- napi megyei művelődéstörténeti 

verseny általános iskolásoknak, majd középiskolásoknak 

megrendezett versenyén 

 

 Kapcsolattartás a Keresztély Gyula Városi Könyvtárral 

 

 Segítségnyújtás a ballagási műsorhoz (12.a ) 

 

 A középszintű magyar érettségi szóbeli tételsorának teljes 

átdolgozása a 2017-es vizsgaszabályzatnak megfelelően 

  

 Az október 23-i iskolai műsor betanítása Schrothné Molnár 

Zsuzsanna tanárnővel 

 

 Bemutató óra tartása a gimnázium nyílt napján 

 

 A gimnázium éjszakáján mesefoglalkozás diákoknak és 

felnőtteknek 

 

 Belső továbbképzés tartása az óvónőknek meseterápia 

témában 

 

 

Sümegi József 

igazgató 

(latin-filozófia-

történelem) 

 

 

 Géza- napi megyei művelődéstörténeti verseny általános 

iskolás fordulójának szervezése és lebonyolítása 

 

 Géza- napi megyei művelődéstörténeti verseny középiskolás 

fordulójának szervezése és lebonyolítása 

 

 

 

 

 

 

 

Versenyeztetés: 

 

 

Horváth Jánosné 

 

 

 

 

 

 

 A Bendegúz irodalmi versenyen 

Tóth Nóra és 

Erb Martina  

arany minősítést kaptak. 

 

 A Tudásbajnokság megyei fordulóján  
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Erb Martina III. 

Tóth Nóra I. helyezést ért el. 

 

 A Tudásbajnokság országos fordulóján  

Tóth Nóra 20. helyezést ért el irodalom tantárgyból. 

 

             Mindegyik tanuló a 8.a osztály tagja. 

 

 

Péter Albert 

 

 

 

 

 Múltba néző megyei levelező verseny történelemből 

5 versenyeztetett tanulóból 4 bejutott a döntőbe, ahol 

Mesz Zsófia 12.a. osztályos tanuló IV. helyezést ért el. 

 

Prantner Béla 

 

 

 

 Az én Pannóniám Kárpát-medencei szavalóversenyen 
Szabó Bálint 11.b osztályos tanuló arany minősítést 

kapott. 

 

 A Géza-napi megyei szavalóversenyen 

Szabó Bálint III. helyezést, Bihari Felicián pedig 

különdíjat kapott. 

 

 

Somosiné Kispál 

Gabriella 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Múltba néző megyei levelező verseny történelemből 

            3 versenyeztetett tanulóból 2 bejutott a döntőbe, ahol  

             Fodermayer Eszter 11.a osztályos tanuló II. helyezést 

            ért el. 

 

 A Bendegúz anyanyelvi versenyen 

5 versenyeztetett tanulóból Appl Zsóka bronz fokozatot 

kapott. 

 

 A Lotz János anyanyelvi versenyen 

3 versenyeztetett diákból Appl Zsóka került be a 

középdöntőbe, ahol a középmezőnyben végzett. 

 

 A Géza-tusa megyei mesemondó versenyen 

4 versenyeztetett diákból Appl Zsóka II. helyezést ért el, 

Borsiczky Ádám pedig különdíjat kapott. 

 

A versenyeztetést munkaközösségünk kiemelt feladatának tekinti, azonban évről évre nagyobb 

gondot jelent diákjainknak az adott versenyre jelentkezés díjának kifizetése még úgy is, hogy a 

gimnázium alapítványa a díjak felét magára vállalja. 

 

Továbbképzések, tanfolyamok, megyei értekezletek, szakmai napok: 

 

 

Péter Albert 

 

 

 Havi rendszerességgel az EFOP-3.1.7. projektben az OH-

nál dolgozik a lemorzsolódás visszaszorításáért. 
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Somosiné Kispál 

Gabriella 

 

 

 

 

 30 órás tanulásmódszertani képzés Érden 

 

 A Szekszárdi Mentálhigiénés Műhely szervezésében 10 

órás gyakorlatközpontú tréning konfliktuskezelés és 

hatékony kommunikáció témában. 

 

 Szupervízió április hónaptól kétheti rendszerességgel.(A 

nyári szünetben nem működik a csoport, szeptembertől 

indul ismét.) 

 

 

 

Sümegi József 

 

 

 

 Felkészítő érettségi elnökök számára 

Szekszárd, 

      2018. 

 

 

Tervezett továbbképzések 2018 nyarán, illetve a2018/2019-as tanévben: 

 

Somosiné Kispál Gabriella: Meseterápiás továbbképzés további 30-30 órája, Budapest 

                                                Biblioterápia, PTE Felnőttképzési szakirány, 4 félév, Pécs  

………………………………Williams-féle életvezetési stratégiák pedagógusoknak, 30 órás .             

………………………………képzés Budapesten 

 

 

 

 

 

Tantárgyi átlagok: 

 

 

 
 

irodalom 

 

 

nyelvtan 

 

történel

em 

 

ének 

 

rajz, 

mt. 

 

filozófi

a 

 

érettségi 

magyar 

 

érettsé

gi 

történe

lem 

 

 

7.a 

 

 

4,03 

 

4,29 

 

3,71 

 

4,71 

 

4,71 

   

 

8.a 

 

 

3,89 

 

3,78 

 

3,15 

 

4,41 

 

4,44 

   

 

9.a 

 

 

3,16 

 

3,47 

 

3,59 

 

4,38 

 

4,09 

   

 

9.b 

 

 

2,44 

 

2,59 

 

2,74 

 

4,93 

 

4,48 

   

 

10.ab 

 

3,03 

 

2,9 

 

3,37 

 

4,33 

 

4,73 
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11.a 

 

 

4,26 

 

4,16 

 

4,00 

  

3,53 

   

 

11.b 

 

 

3,44 

 

3,28 

 

3,47 

  

4,28 

   

 

12.ab 

 

 

2,78 

 

2,81 

 

3,37 

  

4,63 

 

2,68 

 

 

 

 

 

 

Bukások: 

Magyar nyelv és irodalom tantárgyból: 

7.a:   ..    1 tanuló 

9.a:  …   2 tanuló  

9.b:         6 tanuló 

10.ab:     2 tanuló  

11.b:       2 tanuló 

12.b:       6 tanuló 

 

Történelem tantárgyból: 

7.a:         1 tanuló 

8.a:…     2 tanuló 

9.a:…    .1 tanuló 

9.b:…    .4 tanuló 

10.ab:     2 tanuló 

12.b:       2 tanuló 

 

Pótvizsgázhat: 

Magyarból :         13 tanuló 

Történelemből :     5 tanuló 

Sztojka Nikoletta 11.b osztályos tanuló magas hiányzási átlaga miatt osztályozó vizsgát köteles 

tenni. 

A pótvizsgára buktatott diákok a középszintű érettségi vizsgakövetelményeknek és a 

kerettantervnek megfelelően olyan segédanyagot és tétellistát kapnak, amivel vélhetően fel 

tudnak készülni, hiányosságaikat pótolják, és így magasabb évfolyamba léphetnek.  

 

Az idei tanévben történelemből 4 tanuló tett emelt szintű érettségi vizsgát. Eredményeik a 

következőképpen alakultak: 

Bihari Felicián: 44% (3) 

Marosi Botond: 63% (5) 

Mesz Zsófia Blanka: 60% (5) 

Simondi Liza: 54% (4) 

Felkészítő tanáraik Sümegi József és Péter Albert voltak. 

Ötletek és javaslatok a 2016/2017-es tanév tapasztalatai alapján: 

Több időt kellene szakítani az egy-egy osztályban tanító nevelők rendszeres 

tapasztalatcseréjére, esetmegbeszélésre! 
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A végzős diákoknak pályaválasztására nagyobb hangsúlyt kellene fektetni, nemcsak az 

egyetemek toborzóit beengedni, hanem gimnáziumunkban végzett diplomások és 

szakmunkások előadásait meghallgatni, kétheti rendszerességgel osztályfőnöki órák keretében 

pályaorientációs foglalkozásokat szervezhetnénk! 

Az idei tanévben sajnálatos módon elmaradtak a vezetőségi megbeszélések. Számos probléma 

jelentkezett a tanító-nevelő munka területén, sok a bizonytalanság a testületben. A szakmai 

együttgondolkodás többszempontú látásmódot eredményezhet, így a következő tanévben 

üdvözítő lehetne ezek rendszeressé tétele! 

 

 

 

Bátaszék, 2018. június 20.                                                           dr. Somosiné Kispál Gabriella 

                                                                                                                 munkaközösség-vezető 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



23 

 

A nyelvi munkaközösség éves beszámolója 

2017-2018 

 

 

Az idegen nyelvi munkaközösség számára már augusztus utolsó hetében elkezdődött a 

komoly munka. Négy alkalommal tartottunk munkaközösségi megbeszélést, amelyeken 

összeállítottuk a német-magyar diákcsere programját, felosztottuk a feladatokat. 

A szeptember, október hónapok legfontosabb feladata volt a tanmenetek elkészítése 

után a jelentkeztetés és a felkészítés az őszi érettségi vizsgákra. Az őszi vizsgaidőszakban emelt 

szintű érettségi vizsgára jelentkezett német nyelvből 2 tanuló, angol nyelvből 1 tanuló. Az emelt 

szintű felkészítésnek és tehetséggondozásnak köszönhetően a jelentkezett tanulók középfokú 

nyelvvizsgát szereztek. 

 

Felkészítő tanárok: 

Német nyelv Angol nyelv 

Postáné Herend Yvett Mayer Emese 

 

A tanév során középfokú nyelvvizsgát szerzett Prucs Ákos és Somosi Szabolcs (11.A) 

angol nyelvből, Bíró Ágnes, Draskovics Vencel (11.A) és Ranga Martin (12.A) német nyelvből. 

 

 

Tanulmányi és egyéb versenyek 

 

Fontos feladatnak tekintjük a tehetséges tanulók fejlesztését, versenyeztetését. Ebben a 

tanévben a következő megmérettetéseken vettek részt diákjaink: 

- 2017. őszén az MM Publications kiadó által szervezett On-Lion és Löwen Zahn több 

fordulós nyelvi levelezős versenyen vettek rész tanulóink. Schroth Kinga (8.A) az 

országos döntőn a 4. helyet szerezte meg. Felkészítő tanárok: Mayer Emese, Pulai 

Erzsébet, Postáné Herendi Yvett, Sümeginé Szép Mária 

- 2018. január 26: idén első alkalommal vett részt a nyelvi munkaközösség a Géza-tusa 

levelezős versenyben, amit iskolánk szervez 7-8. osztályos diákoknak. A három 

levelezős forduló után januárban került sor a döntőre, ahogy rengeteg iskola örömmel 

képviseltette magát. Szervezők, lebonyolítók: Balogh-Ricsovics Edit, Mayer Emese, 

Postáné Herendi Yvett, Sümeginé Szép Mária 

- 2018. április 24: Leseratte német levelezős verseny döntőjébe jutott 17 tanuló a 9.A és 

a 10.A osztályokból, ahol Treszner Noémi 1 (10.A), Schroth Anna 2 (10.A) és Győri 

Petra 3. (9.A) helyen végzett. Felkészítő tanárok: Postáné Herendi Yvett és Sümeginé 

Szép Mária 

- 2018. március 24: a Glasperlenspiel nyelvi, kultúrtörténeti, országismereti versenyen is 

részt vettünk. Schroth Kinga (8.A) az országos döntőben a 4. helyet érte el. Felkészítő 

tanár: Sümeginé Szép Mária 
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Előrehozott érettségi 

 

A kiemelt feladatok közé tartozik az előrehozott érettségit tenni kívánó diákok 

felkészítése az érettségi vizsgára, ill. a záróvizsgákra. 

Ebben a tanévben német nyelvből három év anyagából 1 fő, két év anyagából 8 fő, angol 

nyelvből 1 diák három év anyagából, 12 diák két év anyagából vizsgázott. 

 

Felkészítő tanárok: 

Német nyelv Angol nyelv 

Postáné Herend Yvett Mayer Emese 

Schrothné Molnár Zsuzsanna Pulai Erzsébet 

Sümeginé Szép Mária  

 

A tavaszi vizsgaidőszakban előrehozott érettségit tett: 

 

Közép szinten Emelt szintre jelentkezett Emelt szinten nyelvvizsgát 

szerzett 

angol nyelvből: 9 tanuló angol nyelvből: 1 tanuló angol nyelvből: 1 tanuló 

német nyelvből: 13 tanuló német nyelvből: 3 tanuló német nyelvből: 1 tanuló 

 

 

Moduláris oktatás, projektek, színházlátogatás 

 

Az iskolai rendezvények közül a karácsony projektbe kapcsolódtunk be. Mindkét 

nyelvből az ünnephez kapcsolódó érdekes, interaktív feladatokat oldottak meg a tanulók. 

Az iskolai nyílt napokon Ricsovics-Balogh Edit, Mayer Emese, Pulai Erzsébet, Postáné 

Herendi Yvett, Schrothné Molnár Zsuzsanna és Sümeginé Szép Mária tanárnők tartottak 

interaktív bemutató órákat. 

Január 24-én lehetőség volt egy angol nyelvű színdarab megtekintésére. 47 diák nézte 

meg a „Romeo and Juliet” c. darabot. A színházlátogatás szervezői Mayer Emese és Pulai 

Erzsébet voltak, míg a színházlátogatás kísérői Ricsovics-Balogh Edit és Mayer Emese. 

Folyamatos a kapcsolatunk a szekszárdi Deutsche Bühne-vel. Idén január 11-én 

sikeresen ellátogattunk a német színház társulata által kínált „Die 39 Stufen” krimikomédiára. 

A 14 fős társaságot Postáné Herendi Yvett kísérte. 

Köszönjük, hogy az alapítvány támogatta a versenyeztetéseket (nevezési díjak) és az 

angol színházlátogatást (útiköltség). 

 

 

Továbbképzések 

 

Mivel a munkaközösség tavaly nagyon aktív évet zárt önképzés, továbbképzés és 

minősítő vizsgák terén, így idén ez a tevékenység kicsit háttérbe szorult. 

Postáné Herendi Yvett vett részt pedagógus minősítési eljárásban. A sikeres vizsgának 

köszönhetően ő is pedagógus II kategóriába léphet. 

A Mozaik Kiadó által rendezett helyi továbbképzésen vett részt Postáné Herendi Yvett, 

Schrothné Molnár Zsuzsanna és Sümeginé Szép Mária. A kiadó az általuk fejlesztett 

„Mozabook” interaktív felületet mutatta be a kollégáknak a mindennapi használatban. 

Munkaközösségünk egy tagja, Schrothné Molnár Zsuzsanna, adta be a jelentkezését a 

pedagógus minősítési eljárásra, melyre a 2018/2019-es tanév során kerül majd sor, és a sikeres 

eljárást követően pedagógus II kategóriába léphet majd. 
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Diákcsere 

 

A diákcsereprogram folytatásaként 2017. szeptember 20 és 28-a között a besigheimi 

diákok és kísérőik látogattak el hozzánk. A téma szintén a „VÍZ” volt, mintegy magyarországi 

folytatása a megkezdett németországi projektnek. 

A programok között szerepelt sárkányhajózás, bowlingozás, városismereti verseny 

Bátaszéken, fürdőlátogatás Siklóson és Budapestre is ellátogattak. 

A diákcsere fontos részét képezi az aktív nyelvhasználat és a szociális kompetenciák 

fejlesztése is. 

 

 

LanguageCert vizsga felkészítő tanfolyamok 

 

A 2017/2018-as tanévben lehetősége nyílt gimnáziumunknak LanguageCert 

vizsgafelkészítő partnerintézménnyé válni. Ennek jegyében 2017 nyarán 1 középfokú 

nyelvvizsgára (B2) felkészítő tanfolyam indult 7 fővel, majd szeptembertől a tanév végéig 2 

kezdő csoport (5-5 fővel) és 1 középfokú nyelvvizsgára készítő tanfolyam (8 fővel) is indult. 

Tanfolyamainknak köszönhetően külsősök, jelenlegi gézások és volt gézások is 

nyelvvizsgára jelentkeztek B2 szinten és közülük sikeres vizsgák is születtek. 

 

B2 (középfokú nyelvvizsga) C1 (felsőfokú nyelvvizsga) 

Böjtös Máté Bíró Ágnes 

Modok Adrián  

Sikabonyi Réka  

Somosi Szabolcs  

Bojás Vanessza  

Matajsz Réka  

Pécsi Zoltán  

Marosi Botond  

Bojás Vanessza  

Péter Tamás  

 

A partnerség következtében a LanguageCert központtól a gimnázium alapítványa már 

megkapta a vizsgázók után járó díjakat, ami idén 19.000 forint volt. Ezt az összeget a jelenlegi 

olyan gézás diákok között tervezzük kiosztani elismerés- és jutalomképpen, akik komplex C 

típusú nyelvvizsgát szereztek. 

2018 nyarán folytatjuk a megkezdett tanfolyamainkat és egy nyári intenzív középfokú 

nyelvvizsga tanfolyamot is indítunk 8 fővel.
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A munkaközösség javaslatai a 2017/2018-as tanévre 

 

Szakkörök órarendi helye 

A 7-8. évfolyamok nyelvi szakkörei a legtöbb esetben a 7-8. órákra esnek, amik nem 

jelentenek hatékony felkészülési lehetőséget második idegen nyelvből az érettségi vizsgára. 

Mivel az angol- és német nyelv érettségi tantárgy, így javasoljuk az 5-6. órákba beilleszteni 

ezeket a szakköri alkalmakat. 

 

LanguageCert tanfolyamok 

A vizsga felkészítő partnerség következtében a munkaközösség angolos tagjainak 

megnövekedtek a feladatai. A délutáni órákban nyelvvizsga felkészítőket tartanak majd, így az 

ezen foglalkozásokhoz szükséges idősávokról, felkészítő alkalmak számáról és a bevont 

oktatókról augusztusban egyeztetni szükséges. Az egyeztetés után az oktató(k) órarendjének 

készítésekor ezt a fajta tevékenységet szükséges lenne figyelembe venni. 

 

Munkaközösség vezetői értekezletek 

A következő tanévtől szívesen vennék részt havonta egyszer munkaközösség vezetői 

értekezleten, ahol feltárhatnám a munkaközösségem mindennapi nehézségeit, problémáit és 

ahol a többi munkaközösség vezetővel illetve a vezetőséggel közösen találhatnánk megoldást a 

felmerülő kérdésekben, problémákban. Elképzelhetőnek tartom egy olyan időpont kijelölését, 

amikor minden vezetőnek egyszerre van szabad ideje (lásd közös lyukas óra a hét egyik 

napjának kezdetén), hogy a gondolatokat végig tudjuk vezetni, ne kelljen megszakítani idő 

hiányában. 

 

 

 

 

 

Mayer Emese 

   munkaközösség vezető 

 

 

Bátaszék, 2018. június 19. 
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A természettudományi munkaközösség éves beszámolója 2017/2018 

 

A szokásos feladatokkal kezdődött a 2017/2018. tanév. Az órafelosztás megbeszélésével, 

a pótvizsgák lebonyolításával, csoportbontások megbeszélésével.  

Mindenki óraszáma bőségesen megvolt, felzárkóztató foglalkozásokat már mindenki az 

órafelosztásban nem szereplő idejében tudta csak megvalósítani. Többen az általános 

iskolában is tanítottak. 

Az egy osztályban, ill. egy évfolyamon tanítók átnézték a kerettantervi követelményeket, 

közös tanmenetet készítettek, és az év folyamán gondosan együttműködtek. Heti 

rendszerességgel történtek megbeszélések a folyamatos, zökkenőmentes munka érdekében, 

ötletekkel, javaslatokkal segítve egymás munkáját. 

A Kréta elektronikus napló bevezetése is komoly feladat elé állított mindenkit. Azokat is, 

akik az elmúlt évben félévtől vezették a naplót. „Élesben” több probléma is adódott, amit 

egymás segítésével, vagy központi segítséggel illetve javítással sikerült leküzdeni. A mai 

napig akadnak problémáink. 

Az idei évben másodszor került megrendezésre a Géza Tusa keretén belül a matematika 

verseny. Ismét nagy sikerrel, köszönhetően Németh Ágnes és Schrothné Molnár Zsuzsanna 

tanárnőknek, akik a levelezős verseny feladatait összeállították és javították. A döntőben 28 

tanuló vett részt, a gyors javításban a teljes matematika közösség segített. 

Órákat látogattam, a látott órákkal elégedett lehettem, pedagógiai hibával nem 

találkoztam, javaslataimat elmondtam a tanító kollégának 

A Diákolimpián asztaliteniszben Puskás Petra országos második, Kovács Róbert és a III.-

IV. korcsoportos fiú csapat (Perjési Gyula, Taksonyi Bálint, Szabó Bence) megyei második, 

Perjési Gyula és Tantos Tímea harmadik helyezést ért el. Úszásban Fodermayer Anna 

országos harmadik, Farkas András nyolcadik lett, szerepelt még Sörös Noémi , Csendes 

Szonja .  Szekszárdon versenyzett iskolánk focicsapata a megyei diákolimpián, ahol második 

helyezett lett. A csapat tagjai voltak: Egle Gyula, Ranga Martin, Modok Adrián (12.A), 

Lukács Dániel, Jakab Dávid (12.B), Nagy Ákos, Pataki Róbert, Nagy Dávid (11.A), Mózsi 

Máté (11. B), Lukács Dávid (9.B). 

Tolna Megyei Tarisznyások Környezetismereti Versenyén Mecseki Panda és Mecseki 

Pálma III. helyezést ért el, a Curie Környezetismereti Verseny területi döntőn két csapatunk 

vett részt és a középmezőnyben végeztek 

Áprilisban előzetes tantárgyfelosztást kellett készíteni a tankönyvrendeléshez. Ezt a 

szokásos gondossággal készítettük. A tankönyvrendelés ebben az évben sem ment probléma 

nélkül. Nem rendelhető megfelelő tankönyvsorozat minden évfolyamra, több tantárgyból. 

Próba-érettségiket szerveztünk, melyek segítették az érettségizőket a májusi dolgozatok 

megírásában. 

Az érettségi javításának egyeztetése, pontos lebonyolítása sikeresen megtörtént. 

 

Bátaszék,   2018. 06. 18. 

        Tornóczki Attila 

     munkaköz. vez. 
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Beszámoló az osztályfőnöki munkaközösség 2017/2018. évi tevékenységéről 

 

 

 

A munkaközösség alakuló ülésén megállapodtunk abban, hogy hetente egy 

alkalommal ülésezünk a vezetőségi megbeszélésekhez kapcsolódóan. Természetesen szükség 

esetén ezen kívül is tarthatunk ülés. Jelenleg nyolc osztállyal rendelkezünk. Ebben a nevelési 

évben sajnos nem tudtunk hagyományos négy évfolyamos gimnáziumi osztályt indítani, így két 

olyan évfolyamunk van, ahol csak egy osztállyal rendelkezünk. 

A munkaközösség tagjai: 

7.A  Péter Albert 

8.A  Pulai Erzsébet 

9.A  Wernerné Győri Andrea 

9.B  Sümeginé Szép Mária 

10.AB Sümeginé Bátai Margit 

11.A  Schrottné Molnár Zsuzsanna 

11.B  Pálffy Pál 

12.AB Péter Péter 

 

A munkaközösség javaslata szerint ebben a tanévben az iskolai ünnepek az alábbiak 

szerint kerültek megrendezésre: 

 

 Ünnepélyek: 

október 23. 11.A 

március 15. 9.A 

Karácsonyi ünnepély 7.A 

Szalagtűző: 11.A és 11.B 

Ballagás: 11.A és 11.B, valamint 12.AB 

 

 Megemlékezések: 

Aradi vértanúk: 10.AB 

Magyar kultúra napja: 8.A 

Megemlékezés a kommunizmus áldozatairól történelem és 

osztályfőnöki órák keretében 
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Megemlékezés a Holokauszt áldozatairól történelem és 

osztályfőnöki órák keretében 

 

 További rendezvények: 

Szecskabál: 12.AB  és DÖK 

Királyi pár megválasztása: 11.A, 11.B, 12.AB és DÖK 

Diáknap: 9.B, DÖK 

Farsang: DÖK 

 

Az osztályfőnöki munkaközösség heti rendszerességgel tartott megbeszéléseket. 

Ezeken a tanév aktuális eseményeiről beszélgettünk és osztottuk ki a feladatokat. A munka 

megszervezésében segítséget kaptam Neidhardtné Gyarmati Erzsébet igazgatóhelyettestől is. 

Szeptemberben a tanév rendje és az osztályfőnöki adminisztráció mellett a szecskabál 

lebonyolításáról is értekeztünk. A szecskabálra szeptember 22-én került sor. Szeptemberben 

került megrendezésre a Géza-napi felvonulás, amiből a munkaközösség minden tagja kivette a 

részét. 

Októberben a 11.A osztály szervezésében emlékeztünk meg az aradi vértanúkról, 

valamint az 1956-os forradalom és szabadságharc eseményeiről. A műsort betanította 

Schrothné Molnár Zsuzsanna és dr. Somosiné Kispál Gabriella. A végzősök, a 12.AB osztály 

osztályfőnökük, Péter Péter tanár úr vezetésével utolsó gimis osztálykirándulásukon vettek 

részt október második hétvégéjén. Célpont: Pörböly Ökoturisztikai Központ, Gemenc. 

A „Határtalanul” program keretében a Bátaszéki II. Géza Gimnázium is pályázott, és 

nyert egy határon túli kirándulást. Ennek jóvoltából november 12-17. között a 10.AB és a 11.B 

osztály Sümeginé Bátai Margit tanárnő és Pálffy Pál tanár úr vezetésével egy hatnapos erdélyi 

körutazáson vehettek részt. November 18-án rendeztük meg az immáron hagyományos 

támogatói Géza-bálunkat. A vendégeknek a talpalávalót a Dynamic zenekar szolgáltatta. 

December 14-én délután a 7.A osztály tanulói a Koldusének című mesejáték 

előadásával szereztek örömet a Gondozási Központ által pártfogolt családoknak. December 22-

én, a szünet előtti utolsó tanítási napon a hetedikesek ugyanezzel a kedves kis karácsonyi 

műsorukkal örvendeztették meg diáktársaikat és a nevelőtestület tagjait. Az osztályfőnökük, 

Péter Albert tanár úr által összeállított és betanított színdarabot a Pető- Sándor Művelődési Ház 

színpadán adták elő. 

Januárban a félévi bizonyítványok kiosztása és a félévi tapasztalatok megbeszélése 

került a középpontba. Emellett természetesen a végzős osztályok számára a pályaválasztás-
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pályaorientációs programok megszervezése és lebonyolítása. Neidhardtné Gyarmati Erzsébet 

tájékoztatót tartott a végzős és 11. évfolyamos diákok és szüleik részére a felvételi eljárásokkal 

és a pontszámítási módokkal kapcsolatban, hiszen február 15-ig mindenkinek le kellett adnia a 

továbbtanulási jelentkezési lapját. Január 12-én a szalagtűző rendezvényünket a 11.B osztály 

szervezte, a műsort Prantner Béla tanár úr tanította be. 

A februártól márciusig terjedő időszak fő témája természetesen a témahét volt. 

Iskolánk névadójának tiszteletére hagyományosan megrendezzük a Géza-napokat, amely több 

programot foglal magába. A témahét keretében királyi párt választottunk, megyei szavaló- és 

művelődéstörténeti versenyeket szerveztünk, megrendeztük a Géza-gálát. A gála szervezése 

hagyományosan Horváth Jánosné feladata. Február 23-án a Géza-napi programsorozat 

részeként került sor a hagyományos diáknapra. Az osztályok alkotta csapatok egy többfordulós, 

vidám vetélkedőben mérték össze erejüket. A diáknapi programokat az idén a 9.B osztály 

szervezte és bonyolította osztályfőnökük, Sümeginé Szép Mária tanárnő irányításával.  

Az 1848-as forradalomra emlékeztünk március 14-én. Az iskolai ünnepélyünkre 9.A 

osztályosok hangulatos, látványos és méltóságteljes műsorát összeállította és betanította 

Wernerné Győri Andrea tanárnő.  

Áprilisban a ballagás megszervezéséről, a feladatok leosztásáról beszélgettünk, 

emellett az érettségi vizsgákra való felkészülés a végzős osztályok osztályfőnökeit érintette. A 

„Határtalanul” pályázat zárásaként 2018. április 3-án erdélyi, gyergyóditrói diákok érkeztek 

Bátaszékre két pedagógus kíséretével. A vendéglátók, a II. Géza Gimnázium nevelői és diákjai 

gazdag programot kínáltak egész héten a ditrói testvériskolánk tanulóinak. 

Május hónap első hétvégéje (május 5.) a ballagásról szólt. A ballagási műsort 

összeállította és betanította Prantner Béla tanár úr. 

A 2017-18-as nevelési évben minden osztály részt vett közösségépítő egy- vagy 

kétnapos osztálykiránduláson. A kirándulások az utolsó két hétben kerültek lebonyolításra. 
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Osztály Időpont Helyszín Kísérő tanárok 

7.A 

2018. június 

Siklós – Matty – 

Pécs 

Péter Albert 

8.A 
Budapest – 

Szentendre 

Pulai Erzsébet 

9.A Jánoshalma Wernerné Győri Andrea 

9.B Baja Sümeginé Szép Mária 

11.A 
Balatonföldvár – 

Balatonszárszó 

Schrottné Molnár Zsuzsanna 

 

A következő nevelési évben – ha minden a tervek szerint alakul – két osztályt tudunk beiskolázni. A 

munkaközösség az arányos teherviselés jegyében javasolja, hogy az osztályfőnökség szép feladatával ne 

mindig ugyanazok a kollégák találkozzanak. Két munkaközösségi tagunk is van, akik már zsinórban harmadik 

osztályfőnöki ciklusukat töltik. 

Összességében úgy értékelem, hogy eredményes évet tudhatunk magunk mögött és a megérdemelt 

nyári kikapcsolódás után újult erővel vágunk neki az új tanévnek. 

 

 

 

 

 

2018. június 15.       Péter Albert 
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A Bátaszéki II. Géza Gimnázium diákönkormányzatának beszámolója a 2017/2018-es tanévről 

 

 

- Az idei tanévben 2017. szeptember 22.-án tartottuk hagyományos Szecskabálunkat iskolánk   

aulájában, melynek keretében a 12.ab osztályosok tréfás avatási szertartás keretében fogadták a 

„Gézások” közé a 7.a ill. a 9.b osztályok tanulóit. 

 

- 2017.szeptember: részt vettünk a koronázási menet előkészítésében.  

 

- 2018. január 26.-án tartottuk a farsangi bált, a gimnázium éjszakájának keretei között.  

 

- 2018. február 12-től 16-ig tartott a király- illetve királynéjelöltek kampánya. A 11. a osztályból Kiss 

Eszter és Lovrity Ákos, a 11.b – ből Matajsz Réka, Sanyó Henrietta és Mózsi Máté jelöltette magát. 

 

- 2018. február 19.-én Egle Mózsi Mátét és Kiss Esztert választották meg diákjaink Géza királynak és 

Eufrozina királynénak. 

 

- 2018. február 23.-án tartottuk a hagyományos diáknapot, a 9.b osztály szervezésében. A program 

játékos vetélkedővel indult, melyet a 10. ab osztály nyert meg, majd a szellemes feladatok megoldása 

után az idén újdonságként megrendezett focibajnokság döntő mérkőzését néztük meg a 

sportcsarnokban. A torna győztese a 11.a osztály csapata lett. A program a művelődési házban ért 

véget, ahol az „iskola népe” hódolt az újdonsült királyi párnak. 

 

- 2018. február: segítettük a Géza-gála előkészítését. 

 

Bátaszék, 2018. június 15.  

 

                                                                                               Péter Péter 

                                                                                         DÖK-segítő tanár    
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Az ifjúságvédelmi felelős 2017/18-as tanévben végzett munkája 

 

 

A 2017/18-as tanév elején egyeztettük a Gyermekjóléti és Családsegítő Központtal az iskolánkba járó 

hátrányos helyzetű gyerekek névsorát, amit a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. Törvény 121.§ 14. pontja 

értelmében állítottunk össze. Iskolánkból az idén senki nem került nyilvántartásba. Minden hónapban részt 

vettünk a Családsegítő Központ által szervezett esetmegbeszéléseken, ahol a hátrányos helyzetű gyerekek 

hogylétéről tájékoztatást adunk. Ezt a bátaszéki gyerekekre vonatkozóan tesszük meg. 

Év elején iskolánk tanulóit át szűrjük és osztályfőnökökkel közösen megnézzük, kik azok a tanulók, akikre 

fokozott figyelmet kell fordítanunk.  

Keressük és felvesszük a kapcsolatot a vidékről bejáró tanulók lakóhely szerinti Családsegítő Központokkal. 

Szoros a kapcsolat a védőnőkkel, akikkel folyamatosan egyeztettünk a tanulók fizikai és egészségi állapotáról. 

Az év eleji tankönyvosztásnál közreműködtünk az osztályfőnökökkel a rászorúltsági fokozatok 

megállapításánál, amelynek alapján meghatároztuk ki milyen kedvezményben részesül az állami támogatáson 

kívül. 

Gyermekeink körében az igazolatlan hiányzás nem jellemző. 

Védelembe vett gyerekünk nincs. 

 

 

Bátaszék, 2018. június 19. 

 

                                                                                                      Pálffy Pál 

                                                                                             ifjúságvédelmi felelős 
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Az Országos Kompetenciamérés 2017 eredményei 

 

A mérés az idei évben is a szokásos eredményeket hozta abban a tekintetben, hogy nem tér el szignifikánsan 

az országos eredményektől .

 
 

 Bár a négyosztályos gimnáziumi  10. osztály szövegértése a megszokottnál gyengébb, a hatosztályos 10. 

osztály matematika eredménye jobb a szokásosnál, megfelelnek a „kis gimnáziumok” átlagának. 

 
Az eddigi évek eredményeinél a mostaniak kissé gyengébbek, de nem szignifikánsan azok. Ez alól a 4 

évfolyamos 10. osztály szövegértése kivétel, ott fokozott figyelemmel kell lennünk a továbbiakban. 
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A tanulók korábbi mérésekben nyújtott teljesítményéhez képest nincs eltérés, megfelelnek az elvárásoknak. 

Az a 6 évfolyamos 10. osztály teljesített gyengébben, amelyik matematikából szignifikánsan jobb, mint az 

országos átlag. 

 
 


