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TANÉVZÁRÓ 

 

A 2011/12-es tanév zárása 

E tanév zárásaként a legfontosabb szakmai eredményekről, valamint az 

iskola távlati lehetőségeiről számolunk be.  

- Az egyik legfontosabb eredménynek, s az eddigi munkánk 

nyilvánvaló megbecsülésének tekintjük a Nemzeti 

Tehetségsegítő Tanács elismerését, miszerint intézményünknek 

az „Akkreditált Kiváló Tehetségpont” címet adományozta. E cím 

elsősorban a Kutató Gyerekek Tudományos Konferenciája 

(KGYTK) nevű tehetségművelő programunknak, a művészeti 

iskolánknak és a tényleges „jó gyakorlatainknak” köszönhető. A 

majdani kiválóságra pályázó iskolák azóta együttműködési 

megállapodási javaslatokkal kerestek fel bennünket, így az 

előbb felsorolt erősségeinkkel a multiplikációs szintet célozzuk 

meg. 

- Az Amerikaiak a Magyarokért Alapítvány meghívásának eleget 

téve 2011 szeptemberében Budapesten a Polgárok Házában 

mutatkozott be intézményünk a fentebb említett komplex 

tehetséggondozó program koncepciójával és a kiválóra 

minősített művészetoktatási tevékenységével.  

- Az internetes marketingtevékenységünknek köszönhetően 

sikerült az előbbi kapcsolat mellett a sarasotai (Florida Állam) 

Fedor családdal is megismerkednünk. Ők azzal az ajánlattal 

kerestek meg bennünket, hogy csatlakozzunk a „XXI. század 

osztályterme”című projekthez, amely projekt az egyik ottani 

iskola pályázati anyaga. Az együttműködés alapját ugyancsak a 

tudományos diákköri munka teremti meg, hiszen a sarasotai 

diákok is hasonló tevékenységet végeznek, ők leginkább a 

természettudományokra fókuszálnak, ezen belül az 

éghajlatkutatást segítik különböző mérések és megfigyelések 

folyamatos rögzítésével. A gyerekek  - a jelenlegi tervek szerint–

valóságos együttműködése 2012 szeptemberében kezdődik, a 

kapcsolattartást (információcsere a megfigyelésekről, 

mérésekről, a kapott kutatási eredményekről) egyelőre a 

világhálón valósítják meg.  

 

 



 

A kapcsolattartást segítő Fedor család egyébként anyagilag is 

támogatta a tehetséggondozást, hiszen ez idáig 750- 800 ezer 

forint értékű számítógépet (5 laptop, jogtiszta szoftverekkel) 

adományozott az iskolánknak. 

- Minden évben, így idén is elvégeztük az országos szintű 

méréseket -6. és 8. osztályban- szövegértésből és 

matematikából. Az idei eredményekről még nem tudunk 

beszámolni, de az elmúlt évi visszajelzés 

már megjelent, így közzé tudjuk tenni. 

matematika: 

 Zalabér Községi  Városi Országos 

6.osztály 1541 1432 1469 1486 

8. osztály 1629 1550 1577 1601 

szövegértés: 

 Zalabér Községi Városi Országos 

6. osztály 1426 1408 1447 1465 

8. osztály 1606 1513 1554 1577 

 

Az OKÉV mérések visszajelzései alapján elmondható, hogy a 

zalabéri átlag (2010/11-es tanév) szignifikánsan nem különbözik 

az elvárhatótól, a községi eredményeket minden esetben 

meghaladja. A matematikai 6. és 8.,valamint a szövegértés 8. 

osztályos teljesítmények megelőzik az országos átlagot. 

 

- A távlati lehetőségeink számbavételénél nem hagyhatjuk 

figyelmen kívül a köznevelési törvény és az önkormányzati 

törvény adta kereteket, lehetőségeket. Mindezeket mérlegelve  a 

tehetségponti törekvéseink között szerepel a 

referenciaintézményi cím megszerzése, és a komplex 

tehetséggondozási programunk térségi kiterjesztése. Az 

amerikai kapcsolatunk okán most van folyamatban egy 

középtávú, amerikai együttműködésre épülő mintaprojekt 

kidolgozása. (www.amkl.org az Amerikaiak a Magyarokért 

Alapítvány honlapcíme: Angol nyelvű cikk és képek az 

iskoláról.) 

- A Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Útravaló-MACIKA 

Ösztöndíjprogramban négy tanulónk vett részt, ők 

ösztöndíjasok voltak az idén. Négyen összesen 112 ezer forintot 

kaptak erre a tanévre. 

- A képesség-kibontakoztató, integrációs felkészítésre az iskola 

egy félévre 625. 300, az óvoda 74.400 Ft-os pályázati 

támogatást nyert, míg a Roma Mentor Program 320. 000 Ft 

juttatásban részesült. 

- Az idei évben is nagyon sok délutáni, tanórán kívüli 

foglalkozást kínálhattunk tanítványainknak. Mindezek a 

művészeti tanszakokon felül működtek, részben a Hálózat az 

Integrációért Alapítvány, részben az „Együtt-Működők” című 

projekt keretében valósultak meg. Az alsósoknak szóló 

szakkörkínálatunk volt: könyvtár-, mese-, kézműves és 

színjátszó foglalkozás; a felsősöknek a Népek és kultúrák, a 

dráma és színjátszás, az informatika, a helytörténeti és az 

ökofoglalkozás teremtett képesség-kibontakoztatásra újabb 

lehetőséget. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cseh Németh Ádám 7. osztály 

 

 

http://www.amkl.org/


Tanév végi beszámoló 

ANTI – Drill Alapítvány 

2011 – 2012. 
 

 

Az Alapítványi tagokat az intézmény pedagógusai és szülők alkotják (9 

fő). 

 

 

1. A kitűzött éves feladatok közül megvalósult: 

 

 Az Alapítvány céljainak, működésének és 
szabályrendszerének tisztázása. 

 Az Alapítvány nem válik közhasznúvá. 

 Jótékonysági családi délután megrendezése, amelyből 
51.000 Ft folyt be. 

A rendezvény jól sikerült, ezért jövőre is megrendezésre 

kerül. 

 

 

 Bankszámla: 
- 2011.szept.nyitó: 96.379,-Ft 

- 2011.10.12- én került jóváírásra a 2010.évi SZJA 1%  

111.444,-Ft összegben 

- Támogattuk 2011.októberében a „Tehetségpont” 

rendezvényt + az iskolásokat is megvendégeltük (sütik, 

üdítők) kb. 22.000,-Ft értékben. 

- 2011.12.13-án készpénz felvét 75.000,-Ft, amit az 

iskola és óvoda kapott a karácsonyi előkészületekre, 

illetve ajándékokra. 

- 2012.02.01- én önkormányzati támogatás 100.000,-Ft 

– ösztönzőprogram támogatása, ebből TESCO 

utalványokat vásároltunk. 

- 2012.05.22- én önkormányzati támogatás 60.000,-Ft  

- Záró bankszámla 127.650,-Ft ( ebben az 51.000 .- még 

nincsen benne) 

 

 

 

2. A kitűzött éves feladatok közül nem valósult meg, 

problémák 

 

 Az adó 1%-ból származó jövedelem mellett nem sikerült 
más bevételi forrásokra is szert tenni 

 Az alapítványi tagok közti kapcsolattartás e-mailen 
keresztül csak részben valósult meg 

 

 

3. További tervek 

  

 A megvalósult programok további folytatása 

 Információ-áramoltatás fejlesztése 

 Más bevételi források felkeresése 
 

 

 

 

Pados Eszter 

 alapítványi tag 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Légler Dominik 6. osztály



 

Tájékoztató 

a szükséges taneszközökről a 2012/2013-as 

tanévben 
 

 

 

Tisztelt Szülők! 

 

Tájékoztatjuk Önöket arról, hogy az iskolánk tanulóinak az 

alábbi taneszközöket szükséges beszerezni a tanévindításhoz: 

1. A papír-írószer boltokban kapható egység-füzetcsomag 

osztályok szerint 

2. Az alapcsomagon felül szükséges 

Alsó tagozat 

- Kiegészítő csomag l., 2. osztályos tanulók számára 

(korong, logikai készlet, színes rudak, papír óra stb…) 

- 100 db rajzlap 

- 5 csomag írólap 

- papírvágó olló 

- folyékony ragasztó (technokol) színes ceruza (6 színű) 

- hurkapálcika (20 db) 

- színes papír (technikához) 

- kis tükör 

- mérőszalag 

- gyurma 

- fehér tempera 

- tempera készlet 

- vízfesték 

- tornacipő, gumi talp vászon felsőrész (nem sportcipő) 

- Zalabér feliratú póló (az iskolában rendelhető meg 

szeptemberben) 

- tornanadrág (fűtési szezonban melegítő alsó) 

- 2 csomag (1000 db) fénymásolópapír, félévenként 1 

csomag (500 db) 

- váltócipő 

- szoprán furulya 

 

 

 

 

 

Felső tagozat 

- 100 db rajzlap 

- papírvágó olló 

- folyékony ragasztó (technokol) 

- 1 csomag hurkapálcika 

- színes ceruza (6 színű) fehér tempera 

- tempera készlet 

- vízfesték 

- színes papír (technikához) 

- tornacipő, gumi talp vászon felsőrész (nem sportcipő) 

- Zalabér feliratú póló (az iskolában rendelhető meg 

szeptemberben) 

- tornanadrág (fűtési szezonban melegítő alsó) 

- 2 csomag (1000 db) fénymásolópapír, félévenként 1 

csomag (500 db) 

- vonalzókészlet (4 db-os) 

- körző 

- mérőszalag 

- A4-es méretű négyzetrácsos füzet (2 db) 

- szögmérő  

- váltócipő 

 

 

 

 

 

Tájékoztató a tanévkezdésről 
 

Az első tanítási nap: 2012. szeptember 3. (hétfő) 

Tanévnyitó: 2012. szeptember 3. (hétfő) 8 óra 

Pótvizsga: 2012. augusztus 30. (csütörtök) 8 óra 

Az 1. osztályosok fogadása: 2012. augusztus 31. (péntek) 

(ismerkedés az iskolával, társaikkal, tanáraikkal) 

A tankönyvosztás időpontja: 2012. augusztus 31. (péntek) 

 

 

 

 



 
 

Tájékoztató 
a 2012/2013-es tanév ingyenes 

tankönyvellátásáról 
 
 

1. A tanuló jogosult ingyenes tankönyvre, ha 
a) tartósan beteg, 
b) testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, autista, 

több fogyatékosság együttes előfordulása esetén 
halmozottan fogyatékos, 

c) pszichés fejlődés zavarai miatt a nevelési, tanulási 

folyamatban tartósan és súlyosan akadályozott (pl. 
dyslexia, dysgraphia, dyscalculia, mutizmus, kóros 
hyperkinetikus vagy kóros aktivitászavar), 

d) három- vagy többgyermekes családban él, 
e) nagykorú és saját jogán családi pótlékra jogosult, 
f) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül 

 

 

2. A jogosultságot igazolni a következő dokumentumokkal 

lehet (a fenti sorrendnek megfelelően): 

a.) külön ilyen igazolás kiállítására elkészített 

nyomtatványon adott orvosi igazolással, 

b.) és c.) szakértői és rehabilitációs bizottság 

szakvéleményével, 

d.) és e.) családi pótlék összegéről (banki számlakivonat, 

bérjegyzék, postai feladóvevény ez utóbbi esetben a 

feladóvevényre rá kell írni a gyermek nevét és 

osztályát, aki után kapja a családi pótlékot.) 

e.) önkormányzat határozatát, amelyen a kedvezmény 

lejárati határideje 2013. június vége. 

 

3. Ha valakinél az ingyenességre jogosultság megszűnik, 

azt is be kell jelenteni, a beállt változást követő 15 

napon belül! 

 

4. A tankönyvosztás időpontja: 

2012. augusztus 31. (péntek) 8.00 – 12.00 óráig. 

 

 

 

 

 

5. Aki ingyenesen kapja a könyveket, annak még átvétel 

előtt – augusztus 20-ig – le kell adnia az ingyenességet 

igazoló dokumentumot (elég a fénymásolata). Annak 

hiányában csak a tankönyvek árának befizetése után 

kaphatja meg a tankönyvet. 

 

 

Tisztelt Szülők! 

Ezúton kérem Önöket, hogy a tanév során is fokozottan 

figyeljenek arra, hogy gyermekük rendszeres gyermekvédelmi 

támogatásáról szóló határozat érvényben legyen, ugyanis csak 

ebben az esetben tudjuk figyelembe venni a kedvezményeket 

(ingyenes/kedvezményes étkezés). 

Javaslom, - a kellemetlenségek elkerülése érdekében - hogy az 

érvényesség lejárta előtt 1 hónappal már kezdeményezzék a 

támogatás meghosszabbítását, s akkor – a kiadott határozatot 

követően is - biztosított lesz a folytonosság. 

Kozma Ildikó 

         tankönyvfelelős 

 

 

 

 

 

 

 

  
     Csiszár Péter 7. osztály 

 

 



Tanévzáró Óvodai Hírek  

Az óvodánk ebben a tanévben két csoporttal működött. Az 

összesen 34 kisgyerek gondozását a 3 óvodapedagóguson kívül 2 

dajka, egy logopédus és egy gyógytornász is segítette. 

Az idei óvodai nevelési évet számtalan program és rendezvény 

színesítette. Ezek közül emelünk ki néhányat. 

Farsang: Ügyességi versenyekkel tarkított játszóház követte a 

vidám, jelmezes felvonulást.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Víz világnapja: 

A víz tulajdonságait apró kísérletekkel figyeltettük meg a 

gyerekekkel. Közben  a témához kapcsolódó mondókákat 

tanultunk. Többször elsétáltunk a Zala folyóhoz, majd plakátot 

készítettünk a víz körforgásáról. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Húsvét:  

Nyuszi simogatása és a szokásos változatos tojásfestési 

technikák kipróbálása mellett a pályán, sportversenyen 

próbálták ki a gyerek az ügyességüket futásban, mászásban, 

ugrásban. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Föld napja: 

Túrán ismerkedtünk lakóhelyünk környékével, gyakoroltuk a 

közlekedési szabályokat, a térben való tájékozódást. 

Anyák napja: 

Mindkét csoport izgatottan készült az anyukák köszöntésére sok 

szép dallal, verssel és a saját készítésű kis ajándékokkal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pacsirta dalverseny Gyenesdiáson: 

3 éve veszünk részt az óvodások dalos megmérettetésén. 

Idei minősítéseink: 

Kiemelt arany: Gaál Janka 

Arany: Halak Evelin, Pánczél Emili, Léber Kiara 



Ezüst: Hompók Anna, Pánczél Emili, Csizmazia Veronika, 

Bogdán Barbara. 

Községi Újszülött köszöntőn is megjelentünk. Körjátékkal, 

énekkel adtunk kis műsört a pici babáknak és édesanyjuknak. 

 

Kirándulás a Sümegi Várba 

A Múzeumok Világnapjához kötöttük vonatos kirándulásunkat. 

Nagy volt az öröm, mert sok gyerek nem, vagy nagyon ritkán 

utazik ezzel a közlekedési eszközzel. 

Nagyon sok olyan tapasztalatot szereztek a gyerekek, amiről csak 

szóban beszélgettünk korábban. 

Megfigyelték a vonattal való utazás szabályait. A várban filmet 

láttak a várjátékokról. Megnéztük a kiállított régi fegyvereket, 

maketteket. Kipróbáltak új játékokat, másztunk csigalépcsőt. A 

közeli állatfarmon megnéztük,megsimogattuk a 

kecskéket,csacsit,nyuszikat. 

Élményekben gazdagon tértünk haza. 

 

Integrációs pályázatunkon nyertünk 74 ezer Ft-ot 

Ebből könyveket kaptak a gyerekek, foglalkozásokhoz papírárut. 

Láthattak egy vidám, zenés gyermekműsort.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az óvodapedagógusok közül egy fő továbbképzésen vett részt. 

A tanév befejezéseként tanévzáró ünnepélyünket vidám családi 

délután követte. 

Ebben az évben 7 nagycsoportos búcsúzott el az óvodától,s kezdi 

szeptemberben az iskolát. 

 

DIÁKSZEM 

 

Egy újabb 8. osztály int búcsút, s köszönésként hagytak 

nekünk néhány gondolatot.  

A mi válaszunk: Minden jót fiúk és lányok! Jó volt találkozni 

veletek. Menjetek, az emléketek úgyis itt marad. Az útravalót egy 

Alfred Camus idézetben találjátok:  

„Senkinek sem kötelessége 

Hogy nagy ember legyen, 

Már az is nagyon szép, 

Ha valaki ember tud lenni.” 

 

 

Bogdán Klaudia: Olyan hamar eltelt ez a nyolc év. Sok jó történt 

velem, bár csalódások is értek, de ezt elfelejtem. Sok emlékem 

marad meg a zalabéri iskolából. Ha lehetne, mindenkit vinnék 

magammal. 

 

Csákó Norbert: Hat évet töltöttem itt, szép volt. Jó és rossz 

pillanataim is voltak. Előfordult, hogy lehetetlennek tűnt az év 

vége, de erősek voltunk, és megcsináltuk. A sok büntetés helyére 

kerültek olykor-olykor dicséretek is. Ezekre büszke vagyok. 

Leginkább a bizonyítványosztásoktól féltem, mindig izgultam, 

hogy átmegyek, vagy sem. 

 

Kurucz Georgina: Magammal viszem a tanáraim emlékét, a sok 

jó és szép élményt, a hátam mögött hagyott nyolc évet. Nyolc 

kemény és emlékkel teli évet. Ma úgy érzem, hogy hamar 

elszálltak ezek az esztendők. 

 

Horváth Andrea: Magammal viszem azt a nyolc éves 

tapasztalatot, amit ebben az iskolában szereztem, de elviszem a 

sok szép átélt élményt, s majd emlékezni fogok rájuk. Nem 

szívesen, de itt hagyom a sok jó tanáromat, a barátaimat. A nyolc 

év hamar eltelt, a szép emlékeket soha nem felejtem el, egész 

életemben szívemben hordozom őket. 

 

 

 



Horváth Mátyás: Szevasztok, kis csávók! Itt hagyunk benneteket 

az iskolában. Legyetek jók, néha meg rosszak, de csak okosan! 

Minden alsósnak és felsősnek kívánok jó tanulást! Azért 

szórakozzatok is, csajozzatok, bulizzatok! 

 

Lakatos Alexandra:A nyolc év hamar elmúlt. Két évvel ezelőtt 

még alig vártam, hogy végre elmehessek, most azonban könnyes 

szemmel veszek búcsút az iskolától, társaimtól, tanáraimtól, 

akikhez mindig fordulhattam, bármi bajom is volt. Magammal 

viszem a sok szép emléket, a tapasztalatokat, amit ez idő alatt 

megszereztem. Remélem, a másik iskolában is ilyen jól fogom 

magam érezni, mint itt. A leendő 8.-nak kívánom, hogy ne 

legyenek jók, de azért túl rosszak sem. 

 

Orsós Dávid: Cső, mindenkinek! Nos, elsősorban azt szeretném 

elmondani, hogy pazarul örülök annak, hogy ebben az iskolában 

tanulhattam. Rengeteg törődést kaptam a tanároktól, aminek 

szintén örülök. Találtam néhány havert, barátot. Sziasztok! 

 

Orsós Tibor: Nekem az nem volt jó, amikor cigiztem. Amit 

magammal fogok vinni, az az igazgató úrnak a kedvessége, meg a 

tanároké is. Na, cső! 

 

Szocsics Karolin: Magammal viszek sok szépet és jót. A rossz 

emlékeket elfelejtem, s így megyek el innen. A nyolc év alatt 

kapott tanácsokat megfogadom, és próbálok helytállni az új 

iskolámban is. Biztosan lesz olyan, ami és aki hiányzik, de senkit 

sem fogok elfelejteni. A tanáraim sokszor hangoztatott mondatai 

bennmaradnak a fejünkben, s aztán szerzünk újakat és szépeket 

ezek mellé. 

 

Utry Benedek: Örülök, hogy ezt a három évet ebben a suliban 

tölthettem el. Hiányozni fognak a haverok, a barátok és Laci 

bácsi. Remélem, majd a középiskolában is lesznek barátaim. 

Szevasztok! 
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Március 15. 
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