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1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége  



Sorszám Végzettség Tanított tantárgy 

1. 
tanár - matematika-testnevelés-
gyógytestnevelés szak 

matematika-testnevelés-
gyógytestnevelés, osztályfőnök 

2. tanító – angol műveltségterület angol, környezetismeret, matematika 

3. matematika-fizika szak fizika, földrajz, természetismeret, etika 

4. 
tanár – magyar-történelem szak magyar nyelv és irodalom, történelem, 

osztályfőnök 

5. 
tanár-matematika-testnevelés szak matematika, testnevelés, etika 

osztályfőnök 

6. tanár-biológia-kémia szak kémia, biológia 

7. tanító-magyar műveltségterület matematika, környezetismeret 

8. 
tanító-magyar nyelv és irodalom 
műveltségterület,  
tanár-rajz szak 

magyar nyelv és irodalom, etika, rajz, 
technika, osztályfőnök 

9. 
tanító-magyar nyelv és irodalom 
műveltségterület, fejlesztő 
pedagógus 

rajz és vizuális kultúra, technika, fejlesztő 
foglalkozások 

10. 
tanító-technika műveltségterület matematika, ének-zene, testnevelés, 

osztályfőnök 

11. 
tanár-matematika-technika-
számítástechnika szak 

matematika, informatika, technika, etika, 
osztályfőnök 

12. középiskolai német nyelvtanár német 

13. 
középiskolai német-angol 
nyelvtanár 

német 

14. 
tanító- rajz és vizuális kultúra 
műveltségterület, gyógypedagógus 

magyar nyelv és irodalom, etika, 
környezetismeret, technika, rajz és 
vizuális kultúra, habilitáció 

15. 
tanító-történelem 
műveltségterület 

történelem, honismeret, testnevelés 

16. 
tanár-magyar nyelv és irodalom-
ének-zene szak 

ének-zene 

17. 
tanító-angol műveltségterület magyar nyelv és irodalom, etika, angol, 

ének-zene, osztályfőnök  

18. 
tanító- pedagógia és technika 
műveltségterület 

magyar nyelv és irodalom, etika, 
matematika 

19. zenetanár – zongora szak zongora, kamara, korrepetíció 

20. zenetanár – tuba szak rézfúvós hangszerek 

21. zenetanár – klarinét szak fafúvós hangszerek 

22. Tomkó Sarolta – óraadó pedagógus szolfézs, énekkar 

 
 

2. A nevelő és oktató munkát segítők száma, feladatköre: 
http://iskolaberemend.hu/?page_id=14 
 

http://iskolaberemend.hu/?page_id=14


 

3. Az országos mérés-értékelés eredményei  
Matematika és szövegértés kompetenciamérés átlageredményei 

 

 

 

 Az intézmény eredményénél szignifikánsan alacsonyabb az adott érték 
 Az intézmény eredménye nem különbözik szignifikánsan az adott értéktől 
 Az intézmény eredményénél szignifikánsan magasabb az adott érték 

 
Kompetencia 

terület 

Beremendi 
Általános 

Iskola és AMI 

Községi 
általános 

iskolák 
eredménye 

Országos 
átlag 

2017 Matematika 6. 
évf. 

1505  1442  1497  

Szövegértés 6. 
évf. 

1449  1434  1503  

Matematika 8. 
évf. 

1522  1543  1612  

Szövegértés 8. 
évf. 

1486  1503  1571  

2016 Matematika 6. 
évf. 

1505  1432  1486  

Szövegértés 6. 
évf. 

1428  1425  1494  

Matematika 8. 
évf. 

1626  1537  1597  

Szövegértés 8. 
évf. 

1519  1499  1568  

2015 Matematika 6. 
évf. 

1421  1448  1497  

Szövegértés 6. 
évf. 

1386  1424  1488  

Matematika 8. 
évf. 

1574  1555  1618  

Szövegértés 8. 
évf. 

1504  1494  1567  

2014 Matematika 6. 
évf. 

1441  1456  1491  

Szövegértés 6. 
évf. 

1388  1430  1481  

Matematika 8. 
évf. 

1614  1570  1617  

Szövegértés 8. 
évf. 

1601  1497  1557  

2013 Matematika 6. 
évf. 

1458  1436  1489  

Szövegértés 6. 
évf. 

1470  1428  1497  

Matematika 8. 
évf. 

1658  1558  1620  

Szövegértés 8. 
évf. 

1500  1493  1555  



Idegen nyelvi mérés eredményei 

Az eredmények megtalálhatók: http://iskolaberemend.hu/?page_id=26 

 

4. A tanulók le- és kimaradásával, évfolyamismétlésével, továbbtanulásával 
kapcsolatos adatok 

 

Az intézmény lemorzsolódási, évismétlési mutatói 

 2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018 

Tanulólétszám 172 165 150 150 153 

Osztályok száma 8 8 8 8 8 

Évismétlők száma 3 2 3 4 2 

 

Továbbtanulási mutatók 

Tanév Tovább-
tanul 

Gimnáziumban Szakközépiskolában/ 
Szakgimnáziumban 

Szakiskolában/ 
Szakközépiskolában 

2013/14 17 4 9 4 

2014/15 27 8 12 7 

2015/16 21 12 4 5 

2016/17 14 4 3 7 

2017/18 19 8 6 5 

 

 

Tanév Továbbtanulók 
létszáma 

Érettségit adó 
középiskolában  

2013/14 17 77 % 

2014/15 27 74 % 

2015/16 21 76 % 

2016/17 14 50 % 

2017/18 19 74 % 

 

http://iskolaberemend.hu/?page_id=26


 

 

Központi írásbeli felvételi eredmények 

Tanév Tanulók 
száma 

Matematika Magyar Összesített átlag 

Iskolai 
átlag 
pont 

Országos 
átlag 
pont 

Iskolai 
átlag 
pont 

Országos 
átlag 
pont 

Iskolai 
átlag 
pont 

Országos 
átlag 
pont 

2013/14 11 27,2 20,7 34,5 33,3 61,7 54 

2014/15 11 31,6 23 29 29,7 60,63 52,7 

2015/16 7 28 18,5 32,3 29 60,3 47,6 

2016/17 8 20 20,4 26,75 31,2 46,75 51,6 

2017/18 11 20,3 18,3 33,1 32,9 53,4 51,2 

 

 

 

 

8; 42%

6; 32%

5; 26%

A 9. évfolyamra felvételre nyertek aránya 
iskolatípusonként 

Beremend Általános Iskola és AMI
2017/2018 

gimnázium szakgimnázium szakközépiskola
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A 2018. évi középfokú vizsgadolgozatok 
eredményei 

Beremendi Ált. Isk. Országos



5. A tanórán kívüli egyéb foglalkozások igénybevételének lehetőségei 

Házirend kivonata 

5.1.2. A tanórán kívüli tevékenységek rendje 

Az iskola – a tanórai foglalkozások mellett a tanulók érdeklődése, igényei, szükségletei, 

valamint az intézmény lehetőségeinek figyelembe vételével tanórán kívüli egyéb 

foglalkozásokat szervez. A foglalkozások helyét és időtartamát a tanórán kívüli órarend 

rögzíti a terembeosztással együtt. 

Az iskola a tanórai foglalkozások mellett a tanulók érdeklődése, igénye szerint tanórán kívüli 
foglalkozásokat szervez az iskola munkarendje alapján. A tanórán kívüli foglalkozások formái: 

 Tanulószoba, tanulást segítő foglalkozás, napközi 

 felzárkóztató foglalkozások 

 tantárgyi versenyekre, pályázatokra való felkészítés 

 szakkör 

 diákönkormányzat 

 énekkar 

 tanulmányi-, művészeti és sportversenyek 

 kulturális rendezvények, programok 

 tanulmányi kirándulás 

 egyéb 
Az iskola tanulói bekapcsolódnak a versenykiírásokban foglaltak szerint a körzeti megyei 
országos tanulmányi és sportversenyekbe. 
A házi tanulmányi versenyek győztesei képviselik az iskolát a magasabb szintű versenyeken. 
A munkaközösségek véleménye alapján házi jellegű tanulmányi-, művészeti és sportversenyek 
szervezhetők. 
A tanórán kívüli foglalkozások, programok szervezése, előkészítése a diákönkormányzatot 
segítő pedagógus és a munkatervben kijelölt nevelők feladata. 
A tanórán kívüli tevékenységekre való jelentkezés előzetesen, írásbeli felmérés alapján, 
történik.  
  



6. A hétvégi házi feladat és az iskolai számonkérés szabályai 

Pedagógiai program kivonata 

4.10. Az iskolai beszámoltatás, az ismeretek számonkérésének követelményei és formái 

A beszámoltatás rendje, korlátai: 
Egy osztályban/tanulócsoportban egy tanítási napon legfeljebb 2 írásbeli beszámoló íratható 
az iskolában. (Az írásbeli beszámoló időtartama ebben az esetben legalább 30 perc 
megoldási/elkészítési időt jelent.) 
A beszámoltatás időpontját a szaktanár egyezteti az osztállyal/csoporttal. 
Amennyiben az írásbeli beszámoló egész témakörre kiterjedő feladatokat tartalmaz, a 
beszámoltatási órát összefoglaló-rendszerező, áttekintő óra előzi meg, amely segíti a 
beszámolásra való otthoni felkészülést. Ilyen esetben a beszámoló eredménye a félévi/év végi 
osztályzatok megállapításában kiemelt, súlyozott szerepet kap. 
Ugyanilyen kiemelt, súlyozott módon kell figyelembe venni az év végi felmérések eredményét 
is.  
Az egyes évfolyamok tantárgyi ismereteiről év elején az előző tanév év végi felmérése 
tájékoztat, így lehetőség nyílik a tanév végi és tanév eleji tudásszint összevetésére. Az év eleji 
ismétlés súlypontjait meghatározzák a hiányosságok. 
Egyéb írásbeli beszámoló (rövidebb, nem teljes tanórát igénylő, kb. 10-15 perces megoldási/ 
elkészítési időt igénylő) bármikor, előzetes bejelentés/egyeztetés nélkül is íratható. 
Elégtelen témazáró dolgozat esetén a tanuló a szaktanárral egyeztetve javíthat, választhat: 
írásban vagy szóban tesz beszámolót a témakör anyagából.  
A tanuló évente és tantárgyanként 2 alkalommal megfelelő indok esetén felmentést 
kérhet/kaphat a szóbeli és/vagy írásbeli számonkérés alól. 
Kivétel az előzetesen egyeztetett témazáró dolgozat.  
 

4.11. Az otthoni felkészüléshez előírt írásbeli és szóbeli feladatok meghatározása 

Az írásbeli és szóbeli házi feladatok meghatározásának elvei és korlátai: 
Az új ismeretek elsajátításához, valamint a következő tanítási órára való felkészülésnek egyik 
biztosítéka a házi feladat. A tanulás terhelés szabályozása érdekében iskolánk tantestülete a 
következő elveket és korlátokat állapítja meg: 
A tanítási napokra adható házi feladat lehet írásbeli és szóbeli is, de ennek mennyiségét úgy 
kell megállapítani, hogy az elkészítése/ a felkészülés ne haladja meg- átlagos képességű felsős 
tanuló esetében a napi 2 órát.  
A hétvégi pihenőnapokra, a szorgalmi időben biztosított tanítási szünetekre sem adható fel 
több házi feladat, mint az egyes tanítási napokra. Kivételt képez a memoriter, házi dolgozat, 
kötelező olvasmány. Ezeket hosszabb határidővel – előzetes egyeztetés szerint – kapják 
feladatul a tanulók. 
A tanuló egész napos elfoglaltsága esetén (tanulmányi vagy sportverseny, a tanulmányaival 
összefüggő egyéb elfoglaltság, egészségügyi vizsgálat, kezelés) a közvetlenül másnapra adott 
írásbeli és szóbeli házi feladat számonkérését későbbi órára kell halasztani. Ezt a tanuló 
azonban az óra elején megbeszéli a pedagógussal.  
Az írásbeli házi feladatok sorozatos hiánya esetén a szülőt az ellenőrzőn keresztül értesíti a 
szaktanár vagy az osztályt tanító pedagógus. Mindezek befolyásolják a tanuló év végi és félévi 
szorgalmának értékelését.  
A tanulókat (versenyre készülők, a tantárgy iránt aktívan érdeklődők) egyéni választásuk, 
kérésük alapján szorgalmi feladattal segíthetjük, számukra szorgalmi feladatot javasolhatunk. 
 

 



Házirend kivonata 

 

3.1.6. A diáknak joga, hogy az előre tervezett témazáró dolgozatokra felkészüljön. Biztosítani 
kell, hogy a témazárók megírására megfelelő körülmények között kerüljön sor. Ennek 
érdekében: 

 egy napon a témazáró dolgozatok száma kettőnél több nem lehet; 

 a tanuló hiányzása esetén köteles pótolni a témazáró dolgozatát; 

 a kijavított dolgozataikat a diákok 10 munkanapon belül értékelve visszakapják, amelyen 
a szaktanár feltünteti a hibákat, valamint írásban értékeli a teljesítményt; 

 Több napos igazolt távollét esetén – amennyiben az adott tantárgyból legalább három órát 
mulasztott - 1 hetet kell biztosítani a tanuló számára, hogy a kiesett anyagot pótolja. 

 A tanulónak joga van közölni nevelőivel, ha érdeke sérelmet szenved.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7. Az iskolai osztályok száma, létszáma 

A tanulólétszám alakulása 

 
2014/2015 

év ége 

2015/2016 

év vége 

2016/2017 

év vége 

2017/2018 

év vége 

2017/2018 

év eleje 

Tanulói létszám 165 150 144 153 154 

8. osztályos tanulók 

száma 
27 21 14 19 

18 

Bejáró tanulók 38 37 36 43 43 

Egésznapos oktatásban 

részesülők 
79 73 70 71 

70 

Napközis tanulók 22 28 18 28 26 

Tanulást segítő 

foglalkozás létszáma 
22 20 12 12 

- 

Német nemzetiségi 

nyelvet tanulók 
87 81 82 79 

79 

Angol idegen nyelvet 

tanulók 
76 69 62 74 

75 

Sajátos nevelési igényű 

tanulók 
3 2 6 7 

7 

BTMN/Fejlesztésben 

részesülő tanulók 
4 6 6 9 

8 

Étkezők száma 144 139 131 126 128 

Zeneiskolás tanulók 55 52 54 57 58 

Gyógytestnevelésben 

részesülő tanulók 
16 12 11 10 9 

 

 

 

 

 

 

 

 



Osztálylétszámok a 2018-2019-as tanévben 

Általános iskola 

Osztály Létszám Osztály Létszám 

1.a 24 5.a 18 

2.a 22 6.a 26 

3.a 16 7.a 16 

4.a 14 8.a 18 

Alsó 
tagozat 

76 Fölső 
tagozat 

78 

 

Alapfokú művészetoktatás 

Tanév Ek 1-2. Alapfok 1-6. évf. Továbbképző Összesen 

2014/15 5 50 - 55 

2015/16 5 47 - 52 

2016/17 5 49 - 54 

2017/18 12 45 - 57 

2018/19 13 44 2 58 

 

 

8. A tanév helyi rendje 2018-2019 

A tanév szorgalmi időszaka 

 Első nap Utolsó nap 

Általános iskola 2018. szeptember 3. hétfő 2019. június 14. péntek 

Alapfokú művészeti iskola 2018. szeptember 7. péntek 2019. június 7. péntek 

 

A tanítási napok száma az általános iskolában 181 nap. A szorgalmi időszak első féléve 2018. 

szeptember 3-tól 2019. január 25-ig tart. Az első féléves tanulmányi előre haladásról a tanulót, 

illetve gondviselőjét 2019. február 1-ig tájékoztatjuk.  

 A szünetek időtartama 

Iskolai tanítási szünetek: 

Őszi szünet: 2018. október 29. – 2018. november 2. 
A szünet előtti utolsó tanítási nap: 2018. október 26. péntek 
A szünet utáni első tanítási nap: 2018. november 5. hétfő 



 
Téli szünet: 2018. december 24. – 2019. január 2. 
A szünet előtti utolsó tanítási nap: 2018. december 21. péntek 
A szünet utáni első tanítási nap: 2019. január 3. csütörtök 
 
Tavaszi szünet: 2019. április 18. – 2019. április 26. 
A szünet előtti utolsó tanítási nap: 2019. április 17. szerda 
A szünet utáni első tanítási nap: 2019. április 29. hétfő 
 
Munkaszüneti napok a szorgalmi időszak nem tanítási szünetre és pihenőnapra eső 
időszakában: 
2018. október 23. kedd nemzeti ünnep 
2019. március 15. péntek nemzeti ünnep  
2019. május 1. szerda munka ünnepe 
2019. június 10. hétfő pünkösdhétfő 
 
További tanítás nélküli napok a 2018. évi munkaszüneti napok körüli munkarendváltozásból 
fakadóan:  
2018. október 22. hétfő 
2018. november 2. péntek 
 
Ledolgozandó munkanapok a szorgalmi időszakban:  
2018. október 13. szombat munkanap (október 22. hétfő pihenőnap) 
2018. november 10. szombat munkanap (november 2. péntek pihenőnap) 
2018. december 1. szombat munkanap (december 24. hétfő pihenőnap) 
2018. december 15. szombat munkanap (december 31. hétfő) 
 

A tanítás nélküli munkanapok időpontjai, felhasználása 

 

sz. esemény / téma felelős időpont résztvevők 

1. Pályaorientációs nap 
igazgató, 

igazgatóhelyettes 

2018. szeptember 

27. 

tanulók, 

pedagógusok 

2-

4. 

Tanítási szünet 

igazgatói hatáskörben 

elrendelve  

igazgató, 

igazgatóhelyettes 

2018. április 24-

26. 

tanulók, 

pedagógusok  

5. Diák-nap diákönkormányzat 2019. június 13. 
tanulók, 

pedagógusok 

6. Évzáró, ballagás igazgató 2019. június 14.  
tanulók, 

pedagógusok 

 

 

Az intézményi fogadónapok mellett igény szerint minden pedagógus lehetőséget biztosít a 

szülőknek (telefonos időpont-egyeztetéssel) a személyes találkozásra.  

 



Az intézményvezetőnek és a helyettesnek heti 2 fogadóórája van. 

Tekauer Aranka Gősi Lászlóné 

Kedd 5. óra Szerda 3. óra 

Szerda 5. óra Csütörtök 2. óra 
 

Szülői értekezletek a zeneiskolában: növendék koncertekhez kapcsolva 

 

9. A beiratkozásra meghatározott idő 

 

A fenntartó által meghatározott osztályok száma: Az általános iskolában a 2018/2019-es 

tanévben a fenntartó egy osztály indítását engedélyezte. 

Pedagógiai program kivonata 

 
3.11. Az általános iskolába történő jelentkezés és felvétel rendjét a Klebelsberg 
Intézményfenntartó Központ  határozza meg, az iskola igazgatója hozza nyilvánosságra 
legalább egy hónappal a beiratkozást megelőzően. 
A felvétel jelentkezés alapján történik. A tanulói jogviszony a beíratás napján jön létre.  
Az általános iskolában a felvétel feltétele az óvodai szakvélemény és a tankötelezettség.   
Amennyiben a tanuló lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye a beiskolázási körzetben 
van, felvétele kötelező. Beremenden, Kásádon és Kistapolcán élő családok gyermekei 
iratkozhatnak be automatikusan intézményünkbe. Minden más településről jelentkező tanuló 
az intézményvezető, illetve a Mohácsi Tankerületi Központ igazgatójának döntése alapján 
nyerhet felvételt iskolánkba.  Előnyben kell részesíteni azt a jelentkezőt, aki nemzetiségi 
német nyelvoktató programot választ.  
Az általános iskola a felvételi kötelezettsége teljesítése után további felvételi, átvételi 
kérelmeket a 20/2012 (VIII.) EMMI rendelet figyelembevételével fogadhatja el (a hátrányos 
helyzetű tanulók és a különleges helyzetben lévő tanulók előnyben részesítése). 
 
A zeneiskolában a tankötelezettséget teljesíteni nem lehet, az iskola látogatása fakultatív. 
Az alapfokú művészetoktatásban a növendékeknek minden tanév végén újra be kell iratkozniuk 
a következő tanévre. Az új növendékek beiratkozását megelőzi a nyilvánosan meghirdetett 
felvételi meghallgatás. A jelentkezők alkalmasságát a meghallgatást vezető tanár rangsorolja. 
Javaslatot tesz a felvételre, az igazgató a szabad férőhelyek mértékéig veszi fel a jelentkezőket. 
A döntésről a szülő értesítést kap. A régi növendékek beírása érvényes bizonyítványuk alapján 
történik. A pótvizsgára utasított, vagy más okból ősszel vizsgázó tanulót a vizsga letételéig 
feltételesen írjuk be. A más zeneiskolából érvényes bizonyítvánnyal jelentkező tanulókat - 
amennyiben időben jelentkeznek - lehetőleg felvesszük. 
 A zeneiskolában a tanulói jogviszony létesítésekor, ill. térítési díj/tandíj fizetési 
kötelezettséggel igénybe vehető többletszolgáltatások igénylésekor a tanuló, ill. törvényes 
képviselője írásban köteles nyilatkozni arról, hogy a jogerősen megállapított térítési 
díjat/tandíjat a határozatban megszabott időben és módon megfizeti.  
 

A beiratkozás ideje 

Általános iskola: a fenntartó által meghatározott időpontban 



Alapfokú Művészeti Iskola:  

Az éves munkatervben rögzített időpont.2019. június 11-12.  

 

10. A térítési díj, egyéb díjfizetési kötelezettség jogcíme és mértéke 

Házirend kivonata 

4.4. A tanuló a szociális helyzetétől függően kedvezményben, támogatásban részesülhet. A 
kedvezményezettek körét jogszabály szabályozza. A lehetőségekről és az igénylés módjáról az 
iskola évente (szóban vagy írásban, az érvényben lévő törvényi előírásoknak megfelelően) 
tájékoztatja a szülőket. A tájékoztatás megtartásáért az osztályfőnök/szaktanár felel. 
 
Az alapfokú művészetoktatásban a tanórai részvételért fizetendő térítési díj és tandíj mértékét 
a KLIK szabályzatában meghatározottak alapján évenként állapítjuk meg (Melléklet a 8/2014. 
(XI. 25.) KLIK elnöki utasításhoz). Erről az érintett tanulókat és szülőket a felvétel és beiratkozás 
alkalmával tájékoztatjuk. 
A térítési díjat és a tandíjat két részletben fizetik be a fizetésre kötelezettek október 15-ig, 
illetve március 15-ig. Az alapfokú művészetoktatásban indokolt esetben lehetőség van 
kedvezményes térítési díj fizetésére, ill. a fizetési kötelezettségének részletekben történő 
teljesítésére. 
A kérelmeket, amelyhez csatolni kell a szükséges dokumentumokat, az igazgatóhoz írásban 
kell benyújtani. Az igazgató döntéséről írásban tájékoztatja a diákot, kiskorú esetén a szülőt. 
 
A tanuló, ha a család anyagi helyzete indokolttá teszi, ingyenes vagy kedvezményes 
étkeztetésben részesülhet. 
A jogszabály által meghatározott tandíjat és a térítési díj ellenében igénybe vett szolgáltatások 
díjait számla, illetve számlatömbi elismervény ellenében kell befizetni. A befizetés időpontja 
az iskola hirdetőtábláján kerül kihirdetésre. Az étkezési térítési díjat az illetékes ügyintéző a 
jóváhagyott befizetési napokon szedi be. Betegség esetén az étkezés lemondását a szülő 
köteles bejelenteni. 
 

Étkezési térítési díjak befizetése: minden csütörtökön 8.00 – 11.00, ill. 13.00 – 16.00 az 
önkormányzat pénztárában. 
A gyermek szociális helyzete alapján ingyenes vagy kedvezményes intézményi 
gyermekétkeztetésben részesülhet (ez a hatályos törvényi szabályozás alapján igényelhető). 
Étkezés lemondása: Dudás Gáborné te.: 72/574 925; e-mail: muszak5@beremend.hu 
Gyermek étkezési térítési díjak:  

Ebéd: 274 Ft 
Háromszori étkezés: 372 Ft 

 

15. A pedagógiai-szakmai ellenőrzés megállapításai a személyes adatok védelmére 
vonatkozó jogszabályok megtartásával  

A 2017-2018-as tanévben pedagógiai-szakmai ellenőrzés nem történt az 

intézményben. 

 

mailto:muszak5@beremend.hu


16. A fenntartó nevelési-oktatási intézmény munkájával összefüggő értékelésének 
nyilvános megállapításai és ideje, a köznevelési alapfeladattal kapcsolatos – 
nyilvános megállapításokat tartalmazó – vizsgálatok, ellenőrzések felsorolása, ideje 
Nem releváns. 

ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 

17. Szakmai bemutatókon, versenyeken, találkozókon való részvétel, elért eredmények  

 
2017/2018. tanév 

Baranya Megyei Zeneiskolák szaxofonos növendékeinek találkozója Mohács 

Csondor Luca - Orgyán Hanna duó ezüst minősítés 
Csondor Luca - Orgyán Hanna – Wimmer Adrienn – Nádasi Violetta quartett arany minősítés 
Felkészítő tanáruk Polgár Zsuzsanna.  
 

Baranya Megyei Zeneiskolák zongorista növendékeinek találkozója Komló 

Béres Gréta arany minősítés 

Kirchner Adrienn ezüst minősítés 

Felkészítő tanáruk Daka Tímea. 

 

Kanizsai matematikaverseny Siklós 
 
Wimmer Adrienn 6.a  I. Armbrusztné Hantos Gabriella 
Szabó Bendegúz 7.a  I.  Armbrusztné Hantos Gabriella 
Varga András 7.a  III. Armbrusztné Hantos Gabriella 
Hadra Benedek 5.a  II. Nagyné Vlasics Zsuzsanna 
 
 

Beleváry Emlékverseny Munkácsy Albert Általános Iskola Kémes 

Mesemondó verseny 
Hadra Bíborka 2.a 
Kalmár Dávid 4.a 
Hadra Benedek 5.a 
Nádasi Violetta 6.a 

 
II. 
I. 

III. 
I. 

 
Weisenbach Mária 
Juhos Judit 
Fekete Sándor 
Fekete Sándor 

 

Megyei Asztalitenisz 

Diákolimpia Harkány 

Brucker Noémi  I. Edzője: Nagy Tibor 

 

2016/2017.tanév 

Baranya Megyei Zeneiskolák rézfúvós növendékeinek találkozója Vásárosdombó 

Ortman Ákos tuba arany minősítés 
Tóth Kevin trombita ezüst minősítés 
Héhl Martin trombita bronz minősítés 
Schönberger Máté trombita bronz minősítés 
Felkészítő tanár: Maronics Zsolt, korrepetítor: Daka Tímea 
 



Körzeti Népdaléneklési verseny - Beleváry- napok – Diósviszlói Tagiskola 

Bognar Zsombor 2.a – I. helyezés 
Schuller Katalin 3.a 
Bognar Ádám 4.a – I. helyezés 
Batik Dóra 5.a – I. helyezés 
 

Dorottya napi verseny - Siklósi Kanizsai Dorottya Általános Iskola  

I kategória Bognar Zsombor 2. osztály – I díj Pintér Viola 2. osztály 
II. kategória: Schuller Katalin 3. osztály Bognar Ádám 4. osztály 
III. kategória Batik Dóra 5. osztály – különdíj:Nádasi Violetta 5. osztály – III. díj  
Felkészítő tanár: Tekauer Aranka 
 

2015/2016. tanév 

Apró fúvósok találkozója Dombóvár (regionális) 

Csondor Luca klarinét ezüst minősítés 
Orgyán Hanna klarinét ezüst minősítés 
Felkészítő: Polgár Zsuzsanna, zongorakísérő: Daka Tímea 
 
2014/2015. tanév 

Baranya megyei zongorista növendékek találkozója Komló 

Kirchner Dalma zongora ezüst minősítés 
Felkészítő: Daka Tímea 
 

2013/2014. tanév 

Baranya megyei rézfúvós növendékek találkozója Vásárosdombó  

Schönberger Máté trombita ezüst minősítés 
Felkészítő tanára Ahmann Balázs, zongorán kísér: Daka Tímea 
Baranya megyei zongora négykezes találkozó 
 
Elter Fruzsina és Ferencz Liliána négykezes arany minősítés 
Váradi Noémi és Boros János  négykezes arany minősítés 
Felkészítő: Daka Tímea 
 

Körzeti Népdaléneklési verseny - Beleváry- napok – Diósviszlói Tagiskola 

Batik Dóra 3. hely 
Bognar Adam 2. hely 
 
Dorottya napi verseny - Siklósi Kanizsai Dorottya Általános Iskola  

Batik Dóra 2. hely 
Felkészítő tanár: Szántó Lászlóné 
 

 

 

 



18. A helyi kulturális életben történő szerepvállalás 
 

Részvétel a községi nemzeti ünnepeken, megemlékezéseken, egyéb rendezvényeken 

- március 15. 
- október 23. 
- Adventi jótékonysági vásár 

 
A szülők és érdeklődők számára nyitott rendezvények 

- Tavaszi koncert  
- Növendék hangversenyek 
- Nyitott tanítási órák 

 
Kapcsolat a társintézményekkel 

- Beremend Nagyközség Önkormányzata 

- Zeneóvoda – rendszeres zenei foglalkozások 

- Zenebölcsőde – Ringató – zenés foglalkozások 

- Részvétel a Gondozási Központ rendezvényein 

- Iskola és Művelődés Beremenden Közalapítvány 

- Együtt Beremendért Alapítvány – Adventi forgatag rendezvénysorozat keretében Adventi 

koncert 

- Tavaszi szerenád 

 


