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Kiadja  a  PTE  1.  Sz.  Gyakorló  Általános  Iskola  Makár  Egylete 

 

A  MAKÁR  EGYLET  SZÁMLASZÁMA: 11731001-20115845-00000000  (OTP  Bank) 

 

A  MAKÁR  EGYLET  ADÓSZÁMA: 19030524-1-02 
 

Beszámoló  a Makár Egylet 2012 I. félévi  

kiadásairól és bevételeiről (ezer Ft-ban) 

kulturális kiadások( színház,- bábszínház jegyek, hangversenybérletek,   belépők, író-olvasó 

találkozók)  

424 

sport kiadások (országos versenyek nevezési díjai, útiköltsége,  

úszás tanfolyam) 

963 

higiéniai kiadások (kéztörlő papír, wc papír, folyékony szappan)  207 

szociális támogatások (étkezési díjak, osztálykirándulások   táborozás költségei)    - 

foglalkozások (szakkörök, napközis foglalkozások, osztályprogramok)   250 

Versenyek (mesemondó, diákelőadók, Sebők Gábor emlékverseny)  191 

jutalmak (versenyek, jutalomkönyvek)      181 

egyéb kiadások ( bankköltség,  fénymásolás, irodaszer) 167 

összesen: 2.383 
 

 

Bevételek ezer Ft-ban 

Sport 

Úszás tanfolyamok, teremhasználati díjak  

1.545 

Foglalkozások (web tanfolyam)  70 

Versenyek (nevezési díjak)  121 

Kultúra    40 

Egyéb (tanfolyam befizetések)    8 

Összesen: 1.784 
                

Bankszámla egyenlegünk  2012. április 30-án: 2.453.000 Ft     

a pénztár egyenlege: 254.000 Ft            

 

A Kovács Margit Matematikai Alapítvány pénzügyi egyenlege változatlan, bankszámlán 47.188 Ft, a 

házipénztárban 31.126 Ft van. 

 

Nagy Enikő 

gazdasági ügyintéző 

 

               
 



Emlékeztető  a  testnevelés  felszerelésekről  és  a  testnevelés  alóli  

felmentések  rendjéről 

Törvényi előírás, hogy a tanuló  köteles  a  tanórán  cselekvőképes  állapotban  megjelenni. 

Testnevelés órákon a kötelező  felszerelés,  mely  ezt  a  cselekvőképességet  biztosítja: 

tornanadrág; fehér trikó, illetve póló vagy  tornaruha; fehér pamutzokni; sport-vagy 

tornacipő; (melyet  a  gyermek  csak a testnevelés -és sportfoglalkozásokon  használ), 

melegítő vagy  szabadidő ruha. Testnevelés órán az a tanuló kaphat teljes vagy részleges  

felmentést, aki az ellenőrzőjében orvosi javaslatot hoz. A szülő egy félévben legfeljebb 3 

alkalommal kérheti gyermeke részleges vagy teljes felmentését a testnevelés óra alól. 

Ezt a kérelmet is az ellenőrzőbe kell beírni. 

Egész tanévre szóló testnevelés alóli részleges vagy teljes felmentést az a tanuló kap, 

aki szeptember 14-ig krónikus betegségéről és a számára tiltott tevékenységekről 

szakorvosi javaslatot hoz, amit a tanulmányi irodában ad le. A megfelelő kategóriába 

sorolást (könnyített testnevelés, gyógytestnevelés, teljes felmentés) a szakorvosi 

javaslat alapján az iskolaorvos végzi el. Amennyiben a fentieket a szülő elmulasztja, az 

iskola információhiány miatt nem tud felelősséget vállalni a gyermek esetleges 

egészségkárosodásáért. 

 

 

A  mindennapi  munkához  szükséges  eszközök,   

felszerelések  a  2012/2013-as  tanévben 
Átlagosan  felszerelt  tolltartó,  biztonsági  olló,  3-8. osztályosok  számára  2  db  vonalzó,  az 

egyik  derékszögű,  3-8. osztályosok  számára  1  db  körző,  5-8. osztályosok  számára  

szögmérő  papírból,  3-8. osztályosok  számára  1 db B-jelű  puha  grafit  ceruza,  6 db-os  

temperakészlet + 1 fehér  tubus,  2  ecset (1 vékony, 1 vastag), 1 db tus (javasolt: fekete), 1 db 

ragasztó, 1 db törlőrongy,  javasolt  a  rajzórai  munkához  egy  "védőruha" (pl. öreg,  használt  

felnőtt  póló  vagy  ing). Tornanadrág,  fehér  trikó  vagy  póló,  tornaruha,  fehér pamut  zokni,  

sport- vagy  tornacipő,  melyet  csak  testnevelés-és  sportfoglalkozásokon  használ  a  tanuló,  

melegítő - vagy  szabadidőruha,  a  kinti  sportfoglalkozásokhoz  hidegebb  időben. 

 

 
 

A  2012/2013 – as  tanév  várható  költségei 
 

A Szülői Tagozat határozata  alapján  a  2011/2012-es  tanévre  egy  összegben  kérjük  

befizetni  a  minden  tanulóra  vonatkozó  éves  költséget. Ez az összeg tartalmazza a Makár  

Egylet és Diáksportkör  tagdíját (1.500 Ft),  a kulturális kiadásokat, többek között: színház -és 

bábszínházbérletek, mozielőadások, az országos tanulmányi versenyek nevezési díjai, 

útiköltsége, író-olvasó találkozók, kiállítások, múzeumi belépők, a saját szervezésű 

rendezvények, (3.000 Ft), a rajzórán közösen használt eszközök költségeit (1.000 Ft), valamint 

a  higiénés kiadások hozzájárulását (1.000 Ft). 

Összege az 1-8. évfolyamon: 6.500 Ft. 

A  Szülői Tanács döntése alapján  a  füzetcsomagot  az  iskola  központilag  rendeli  meg,  ennek  

költségei  évfolyamonként  eltérőek.  A  megjelölt  összegeket  2012. augusztus  10-ig  kérjük  befizetni  a  

bizonyítványhoz  mellékelt  csekken. A  végleges  összeg  évfolyamonként  az  alábbiak  szerint  alakul 

az  éves  költséggel   együtt:   
 

1.o 2.o 3.a/3.b 4.o 5.o 6.o 7.o 8.o 

8.780.- 8.470.- 7.630.-

/8.070.- 

7.950.- 8.720.- 8.430.- 8.750.- 8.700.- 

 

 



 

2012. szeptember hónapra az étkezés 

befizetésének időpontja: 

2012. augusztus 21-22-én, 8.00 – 16.00-ig. 
 

 

 
 

A 2012/2013-AS TANÉVRE MEGRENDELT 

TANKÖNYVEKRŐL AZ INFORMÁCIÓKAT AZ 

ISKOLA HONLAPJÁN ÉS AZ ISKOLA 

BEJÁRATÁNÁL TESSZÜK KÖZÉ AUGUSZTUS 

ELEJÉN. 
 

       

A DÉLUTÁNI  ELFOGLALTSÁGOK RENDJE A 2012/2013-AS TANÉVBEN 

 

Napközi, tanulószoba: étkezésen kívül ingyenesek, minimum 25 fő jelentkezése esetén 

indítható. A tanulók és az intézmény biztonsága érdekében a délutáni iskolai 

foglalkozásokat igénybe vevők nem hagyhatják el az iskola épületét. Kérjük, hogy a 

napközis és tanulószobás diákok az iskolai étkezést vegyék igénybe, ellenkező esetben 

gondoskodjanak az aznapi hideg élelemről. 

Térítésmentes tanórán kívüli foglalkozások: pl. kórus, egyes sportfoglalkozások, 

tehetséggondozó szakkörök (anyag-és energiaigényes foglalkozásoknál hozzájárulást 

kérünk.) 

Térítéses tanfolyamok: igény és lehetőség szerint önköltségesen szervezhetők, de 

legalább 14-16 diák jelentkezése esetén indítható. 

 

A térítéses foglalkozások díja a költségek függvénye, melynek fedeznie kell a 

rezsiköltséget, a pedagógusok óradíját, a járulékokat és a foglalkozás tartalmától függő 

anyagköltséget. A térítési díjat csoportra tudjuk kiszámítani, így az egyénre háruló összeg 

a csoportlétszámtól függ. 

Kérjük Önöket, hogy a kínálat tanulmányozása után a NYILATKOZATOKAT 2012.május 
18-ig  szíveskedjenek a portán leadni, ugyanis csak ezek ismeretében tudjuk elkészíteni az 

óra- és foglalkozási rendünket, illetve biztosítani a személyi feltételeket.  

Felhívjuk a figyelmüket arra, hogy a jelentkezések egész tanévre szólnak, mert a 
pedagógusok munkabeosztása ennek figyelembevételével történik.   

Kiiratkozni a délutáni foglalkozásokról tanév közben csak nagyon indokolt esetben, 
igazgatói engedéllyel lehetséges. 

 
 



 

 
TERVEZETT  DÉLUTÁNI  ELFOGLALTSÁGOK  A  2012/2013-AS  TANÉVBEN 

 (tervezett térítési díjakkal)  
 

Szakkörök Kinek? Óra/hét 

 
 

 

Színkör felső tagozat 2 óra 

Matematika 3. évfolyam 1 óra 

Matematika 4. évfolyam 1 óra 

Matematika 5-6. évfolyam 1 óra 

Matematika 7-8. évfolyam 1 óra 

Kórus  (előkészítő) 2. évfolyam 1 óra 

Kicsinyek  kórusa 3-5. évfolyam 2 óra 

Campanella 6-8. évfolyam 2 óra 

Földrajz felső tagozat 1 óra 

JAM (gazdálkodási, 

közgazdasági ismeretek) 

felső tagozat 1 óra 

Olvassunk együtt!   

3-4. évfolyam 

Részletes információk 

a  

könyvtárban 

Elsősegélynyújtó szakkör felső tagozat 1 óra 

 

Sportfoglalkozások Kinek? Óra/hét 

 

Labdajáték  

lányoknak - fiúknak 

2-3. évfolyam 2 óra 

Labdajáték  

lányoknak - fiúknak 

4. évfolyam 2 óra 

Kosárlabda lányoknak felsősöknek 2 óra 

Kosárlabda fiúknak felsősöknek 2 óra 

Atlétika alsósoknak 2 óra 

Atlétika felsősöknek 2 óra 

 

TÉRÍTÉSES FOGLALKOZÁSOK A 2012/2013-AS TANÉVBEN 
 

Térítéses foglalkozások Kinek? Óra/hét Tervezett költség 

Ft/hó 
 

 
 

 
 

 

Társastánc 1-8. évfolyam 2 óra létszámtól függ 

Honlapkészítés 

Számítógépes grafika 

5-8. évfolyam 

6-8. évfolyam 

2 óra 

2 óra 

3.000.- 

3.000.- 

Úszás (iskolai szervezés) 1. évfolyam 1 óra 2.500.- 

2. évfolyam 1 óra 2.500.- 

Foci 1-2. évfolyam 2 óra 3.000.- 

Foci 3-4. évfolyam 2 óra 3.000.- 

Ritmikus gimnasztika 1-2. évfolyam 2 óra 3.000.- 

3-4. évfolyam 1 óra 3.000.- 

Kangoo  alsó - felső 1 óra 700 Ft/óra 

Gyermek szertorna 

fiú/lány 

1-4. évfolyam 

és  

felsős lányok 

2 óra 

 

3.500.- 

Komplex művészeti tanf. 

 

1-2. évfolyam 2 óra 3.000.-/félév 

(anyagköltség) + 

4.000 Ft/hó 

 
Komplex művészeti tanf. 

 

3-4. évfolyam 2 óra 

Komplex művészeti tanf. 

 

5-6. évfolyam 2 óra 

Grafika  felső  tagozat 2 óra 

Felvételi felkészítő 

magyarból 

7-8. évfolyam 2 óra 

(I. félévben) 

3.000.- 

 



TERVEZETT TÉRÍTÉSES NYELVI TANFOLYAMOK A 2012/2013-AS TANÉVBEN 

(létszámtól függő, tervezett térítési díjakkal) 
 

Térítéses nyelvi 

tanfolyamok 

Kinek? Óra/hét Ft/hó  

Az itt meg nem 

nevezett 

tanfolyamok 

szervezése minimum 

14-16 fő 

jelentkezése esetén 

indítható.  
 

angol 5. évfolyam  

 

 

 

2 óra 

 

 

 

 

3.500 – 4.500.- 

6.évfolyam 

7. évfolyam 

8. évfolyam 

német 5. évfolyam 

6. évfolyam 

7. évfolyam 

8. évfolyam 

francia 5. évfolyam 

7-8. évfolyam 

 

A  DÉLUTÁNI ELFOGLALTSÁGOKNÁL MEGJELÖLT  DÍJAK  TÁJÉKOZTATÓ  JELLEGŰEK,  

MELYEK  A  LÉTSZÁM  FÜGGVÉNYÉBEN  VÁLTOZHATNAK ! 

 

Felhívjuk a figyelmüket arra is, hogy a jelentkezés egész tanévre szól, mivel a 
pedagógusok munkabeosztása ennek figyelembevételével történik.  

A foglalkozások díjait az ütemtervben megjelölt napokon  
kell befizetni a gazdasági irodában. 

 

        VÉRADÁS: JÚNIUS 14. (csütörtök)        
 

A véradás az a segítségnyújtás, amikor önkéntesen, saját vérünkből csekély mennyiséget más személy 

számára felajánlunk úgy, hogy az alkalmas legyen a beteg gyógyítására. 

 Véradó lehet mindenki, aki egészséges betöltötte a 18. életévét, de még nincs 65 éves, és testsúlya 

meghaladja az 50 kg. 

 Nők évente háromszor, férfiak évente ötször adhatnak vért. Két véradás között minimum 56 napnak 

kell eltelnie. 

 A véradás alkalmával steril vérvételi zsákba, egyszer használatos tű segítségével 4,5 deciliter teljes vért 

vesznek le (egy egység/1E), és egy keveset a vizsgálathoz mintacsövekbe 

 A véradás 30-45 percet vesz igénybe, adatfelvétellel és kivizsgálással együtt. 

 Fontos a véradás előtti folyadék fogyasztás mely segít a véradás alkalmával levett plazma pótlásában , 

és ha megfelelő mennyiségű folyadék van a szervezetben az erek teltebbek, a véna jobban látható, 

gyorsabb a vérvétel. 

 A vérsejteket (vörös és fehérvérsejt, vérlemezkék) és plazmát tartalmaz, mely a vér folyékony része.  

"Adj vért és ments meg három életet!" 

 
A levett vérből vörösvérsejt-koncentrátum, plazmakészítmények és vérlemezke-koncentrátum készül, így egy egység teljes 

vér 3 beteg életén segíthet. 

 

Véradás=Szűrővizsgálat 

 
A véradás után a mintacsövekbe levett vért minden alkalommal kivizsgálják függetlenül attól, hogy a véradó hányszor adott 

vért. A kötelező tesztek a HIV, Hepatitisz-B, Hepatitsz-C, szifilisz kimutatás és a vércsoport meghatározás. 

 

A véradás menete: 

1. Ön megadja személyi adatait a nyilvántartáshoz, kitölt egy kérdőívet egészségügyi állapotáról. Az 

adatfelvételhez a személyi igazolványra és TAJ kártyára feltétlenül szükség van. (Figyelem! Csak az 

eredeti TAJ-kártya fogadható el, fénymásolat nem!) 
2. Elfogyaszt egy-két pohár teát, hogy a leadandó folyadékot előre pótolja szerveztében. 

3. Laboratóriumi és orvosi kivizsgálás következik. 

4. Kényelmesen elhelyezkedik a vérvételi ágyon. A steril vérvételi zsákba 5 perc alatt leveszik a vért. 

Még 5 perc pihenő! 



 

 

 

 

Tisztelt Szülők! 
 

Iskolánk a tanév utolsó előtti napján (június 14-én, csütörtökön) az 

előző évhez hasonlóan rendhagyó és hagyományteremtő céllal 

véradást szervez. 

 

A szakemberek legalább 40 fő jelentkezése esetén vállalják a 

kitelepülést a szükséges eszközökkel, ezért kérjük, hogy a portán 

található „NYILATKOZAT”-on részvételi szándékukat 

szíveskedjenek jelezni. 

(Leadás: a portán június 1-ig). 

 
   

     

 

OSZTÁLYKIRÁNDULÁSAINK JÚNIUS 8-ÁN 
 

OSZTÁLY HOVÁ? OSZTÁLY HOVÁ? 

1.a Mecsek 5.a Budapest 

1.b Bükkösd 5.b Bükkösd 

2.a Abaliget 5.c Pécs 

2.b Orfű 6.a Malomvölgy 

3.a Egyházaskozár 6.b Ópusztaszer 

3.b Egyházaskozár 6.c Gemenc 

4.a Zsolnay Negyed 7.a Pécs 

4.b Budapest 7.b Pécs 

4.c Zsolnay Negyed 8.a Pécs 

 

8.b Malomvölgy 

8.c Pécs 

 

 

 



 
 

JAM SZAKKÖR 
 
 
2013. szeptember közepétől JAM szakkört tartunk 5-8. évfolyamos diákoknak.  A 
JAM (köz)gazdasági és vállalkozói szemléletet és ismereteket oktató program. A 
tananyagok úgy épülnek egymásra, hogy azok az életkori sajátosságoknak 
megfelelően vezetik be az üzleti élet és a vállalkozások világába a diákokat.  
 
A program jellegzetessége, hogy a mindennapokban mindannyiunkat körülvevő 
gazdasági jelenségekre épülnek és gyakorlati kérdésekre, problémákra 
összpontosítanak. A diákok folyamatosan aktualizált adatokkal, statisztikákkal, számos 
hazai és nemzetközi példával, esetleírásokkal, sok-sok rajzzal, ábrával, fotóval 
találkozhatnak.  

Tervezett témakörök  

1. Család-háztartás   2. A vállalkozások világa       

3. A munka világa          4. Nemzetgazdaság-világgazdaság 

Címszavak a tananyagból:  

Családi munkamegosztás–gazdálkodás;  

személyes költségvetés tervezése;  

gazdálkodás idővel és pénzzel;  

hol vásárolunk, hogyan vásárolunk;  

folyószámla kivonat;  

fogyasztói jogok és kötelezettségek;  

befektetések;  

hulladékgazdálkodás;  

felvételi beszélgetéssel kapcsolatos tippek;  

az első munkaszerződésem;  

az első fizetés;  

ha nem sikerül munkát találni.  

 

 

 
 

 



 

2012-ben a Campanella Gyermekkar nem tud kijutni a  
VII. Kórusolimpiára! 

                                                                                                                       
 

Kedves Campanellások, Szülők, Segítőink, Támogatóink! 

 
 

2012-ben a Campanella Gyermekkar nem tudja képviselni Magyarországot a VII. 

Kórusolimpián az Amerikai Egyesült Államokban, Cicinnatiban. Egy éves megfeszített 

szervezési munkának értünk a végére a tavaszi szünetben, ugyanis ekkorra derült ki, hogy 

minden erőfeszítésünk ellenére a tényleges gazdasági helyzetünk, a  fizetési határidők 

többszöri elodázása sem segített azon, hogy lehetővé váljon kórusunk utazása. Az ígéretek 

ígéretek maradtak, a felajánlott pénzek virtuális pénzek szintjén maradtak, valós átutalások 

nem történtek.   

 

Felelősen kellett döntenünk a lefoglalt repülőjegyekről, a részvételi díjakról. 
Ezért visszavonhatatlanul lemondtuk a Campanella Gyermekkar utazását. Köszönjük 

partnereinknek a szervezés során tanúsított segítőkészségét, az önzetlenségüket, jószándékú 

hozzáállásukat utazásunkhoz. Nem kudarcként fogjuk fel a történteket, hiszen nem a gyerekek 

éneklésén múlott, nem szakmai, hanem egyszerű financiális okai vannak e ténynek. A 

Campanellás gyerekek nem az utazásért járnak több évtizede ebbe a kórusba, hanem az itt 

közösen végzett munkáért, az éneklés öröméért.  

 

A világ más országaiban, és Kínában (a VI. kórusolimpián) már bizonyítottuk, hogy mennyit 

ér az itt folyó munka. Nincs bizonyítási kényszerünk! Ugyanakkor leszögezhetjük: Szomorú 

tény, hogy világhírű zeneszerzőinket nem  népszerűsíthetjük, képviselhetjük a 

nagyvilágban.  A magunk részét teljesítettük! Ez persze a tényeken nem változtat:  

 

A Campanella Gyermekkar NEM utazhat Cincinnattiba! 

  

Köszönöm a tisztelt Szülőknek támogatását, Kollégáim munkáját, a temérdek pályázat 

megírását, napi levelezések, apró-cseprő, de elengedhetetlenül fontos napi ügymenet 

intézését, az évközi szerepléseken gyermekeink kísérését, színpadra állításában való 

segítségüket. Köszönöm, hogy hitet tettek a Campanella Gyermekkar mellett a legnehezebb 

hétköznapokon is. 

 

Köszönöm Bobánovics Gabriella kórustitkár,  Kemenes László önzetlen külső segítőnk, Dr. 

Csikós Ágnes orvosunk,  Szabados Hajnalka, Kovács Istvánné,  Schóberné Kozma Márta 

és Rébék-Nagy András zongorakísérőnk munkáját, segítségét, amit az elmúlt időszakban a 

gyermekkarért tettek! 

Tisztelettel : Schóber Tamás 

 

 
 



                        
 

 

 

 

              
 

 

 

 

                        
 

 

 

 

                        
 

 

 

 

                                                

 
 



Tisztelt  Szülők! 
 
Tájékoztatjuk Önöket, hogy az oktatási és kulturális miniszte OKM rendeletének alapján az Oktatási 
Hivatal megbízást kapott az Országos kompetenciamérés lebonyolítására. A vizsgálat az 
iskolarendszer 4. évfolyamán tanuló diákok körében az alapkészségek, 6., 8. és 10. évfolyamon 
pedig a matematikai eszköztudás és a szövegértési képesség felmérésére terjed ki. Az ország összes 
iskolájának minden 4., 6., 8. és 10. évfolyamos tanuló azonos időpontban és azonos körülmények 
között írja meg a tesztet. 
 

4. évfolyamon 20 tesztfüzetváltozat készült, ezeken belül négy (egy 5 perces és három 40 perces) 
tesztbe rendezve találhatók az íráskészséget és az elemi gondolkodási készséget mérő feladatok. 
Egy tanuló csak egy tesztfüzetet tölt ki. Az alapkészségek fejlettségének jellemzése érdekében 
minden teszt esetében mérni kell a feladatok megoldásához felhasznált percek számát. 
A tesztek a 4. évfolyamon nem tantárgyi ismereteket, hanem sok év alatt fejlődő 
alapkészségeket, képességeket (írás, olvasás, számolás, gondolkodás) mérnek. Az íráskészség 
mérése nyomtatott szöveg másolását jelenti pontosan 5 perc alatt. Az olvasáskészséget mérő 
feladatok a formai hasonlóság ellenére nem feleletválasztóak, nem a jó megoldást kell megtalálni 
és bekarikázni, hanem valamennyi elemről külön-külön kell dönteni, és a döntésnek megfelelően be 
kell karikázni, vagy át kell húzni a számjelüket.  A számolási készséget mérő feladatok nyílt 
végűek, amelyek rövid válaszokat igényelnek.  A gondolkodási képességet mérő feladatok többsége 
nyílt végű, de az olvasáskészséget mérő feladatokhoz hasonló, zárt feladatok is vannak. 
A 6., 8. és 10. évfolyam tesztjei olyan matematikai és szövegértési eszköztudást mérő 
feladatokból állnak, amelyek elsősorban nem az iskolai tanterv konkrét megvalósulását, hanem 
a tanulóknak azt a képességét mérik, hogy a tanultakat hogyan tudják alkalmazni valódi 
problémák, helyzetek megoldásában. Ezen évfolyamok esetében kétféle – „A” és „B” – tesztfüzet 
készült, amelyeken belül négy, egyenként 45 perces egységbe rendezve találhatók a matematika- 
és a szövegértési feladatok. Egy tanuló csak egyféle („A” vagy „B”) tesztfüzetet tölt ki. A 

feladatokat aszerint különböztetjük meg, hogy milyen típusú választ kívánnak a tanulótól. Az 
egyszerű feleletválasztó feladat esetében négy vagy öt lehetőség közül bekarikázással kell 
kiválasztania az általa helyesnek ítélt egyetlen választ. A nyílt végű feladatok egyik fajtájánál 
rövid, néhány szóból vagy számból álló választ kell beírnia, míg a kifejtést igénylő nyílt végű 
kérdésekre saját szavaival megfogalmazott mondatokban kell válaszolnia. Bizonyos feladatok 
esetében a tanulónak több választ is meg kell jelölnie, mégpedig oly módon, hogy több állítás igaz 
vagy hamis voltát kell megítélnie. 

A mérés időpontja: 2012. május 30. szerda.  
Az iskolába érkezés ideje: 7.30. 

 
A mérés napja tanítási napnak minősül, melyet az érintett tanulók a mérésben való részvétellel 
teljesítenek. A 4. évfolyamon a tesztek megoldásához semmilyen segédeszköz nem szükséges 
(számológép sem használható). A felmérésben használt tesztek (bár a felmérést megelőzően már 
megérkeznek az iskolába) a felmérés befejezéséig titkosak, a felmérés után azonban az érdeklődők 

megtekinthetik a felmérés anyagait a www.oh.gov.hu weboldalon  vagy az iskolában. 
A mérés napján a diákok névkártyát is kapnak. A kártyák tartalmazzák a tanuló nevét, születési 
dátumát és Mérési azonosítóját. Ezeket a mérés napján, a tesztfüzetek kiosztását megelőzően 
minden tanulónak kiosztjuk, hogy a mérés során megbizonyosodhassanak arról, hogy valóban a 
megfelelő Mérési azonosítóval ellátott Tesztfüzetet töltik-e ki. A Névkártya másik funkciója, hogy 
tájékoztatja a szülőt a tanuló mérési azonosítójáról, ezért a mérés befejeztével a Névkártyák a 
tanulóknál maradnak. A Névkártyát a gyerekek a mérés napján hazaviszik.  

 
Szükséges  eszközök: 

4. évfolyam: toll(ak), tízórai, innivaló.  
6. és 8. évfolyam:  toll(ak), vonalzó, számológép,  tízórai, innivaló. 

 
Ezen a napon a mérésben résztvevő diákoknak  a délutáni foglalkozások elmaradnak. 

A 6., 8. évfolyamokon a diákok Tanulói kérdőívet kapnak. A személyiségi jogok megfelelő 
biztosítása érdekében a kérdőíveket a tanulók hazaviszik, és szüleikkel egyeztetve töltik ki, majd 
legkésőbb a mérést követő napra – döntésük szerint kitöltve vagy kitöltetlenül, nyitott vagy lezárt 
borítékban – visszajuttatják az iskolai koordinátornak (Simon Gabriella). Fontos, hogy a kérdőív 

információit az iskola nem vizsgálhatja, nem ismerheti meg. Az adatok anonim módon kezelendők, 
és kizárólag a mérés központi értékeléséhez használhatók fel. A kérdőívek visszaküldése önkéntes, 
de természetesen szeretnénk, ha minél több érintett tanuló kitöltené azokat. A Tanulói 
kérdőíveket vissza kell hozni legkésőbb a mérést  követően május 31-ig függetlenül attól, hogy 
kitöltik-e vagy sem. 
 

http://www.oh.gov.hu/


Számítógépes grafika tanfolyam    

6-8. osztályos tanulók részére 

Heti óraszám: 2 óra 

 

 

Témakörök 

 

Digitális képalkotás, vektor-, és raszter grafika, fotófeldolgozás, videó-szerkesztés, 3D 

tárgymodellezés. 

(Gimp, Adobe Lightroom és Photoshop, PhotoFiltre, Xara X, MovieMaker, Sony Vegas, 

Google Sketchup, 3DS). 

 

A tanfolyam célja 

 

Bemutatni a számítógépes grafika alapjait a pixelektől a térbeli virtuális valóság létrehozásáig, 

megismertetni a részvevőkkel a digitális képfeldolgozáshoz használatos alkalmazásokat, 

eszközöket. 

 

 

 



A 2011-es Országos Kompetenciamérés eredményei százalékokban 

 
6. ÉVFOLYAM  -   MATEMATIKA 

 

PTE 1. Sz. Gyakorló Általános Iskola 
 

1. szint alatti 1. szint 2. szint 3. szint 4. szint 5. szint 6. szint 7. szint 

-   8,1  12,9 30,6 27,4  12,9 6,5 1,6 

 

6. ÉVFOLYAM   -   SZÖVEGÉRTÉS 

 

PTE 1. Sz. Gyakorló Általános Iskola 
 

1. szint alatti 1. szint 2. szint 3. szint 4. szint 5. szint 6. szint 7. szint 

-  - 8,1   25,8  19,4   33,9   11,3   1,6 

 

8. ÉVFOLYAM  -  MATEMATIKA 

 

PTE 1. Sz. Gyakorló Általános Iskola 

 

1. szint alatti 1. szint 2. szint 3. szint 4. szint 5. szint 6. szint 7. szint 

   -   -   -  15,1   11,3   37,7   26,4   9,4 

 

8. ÉVFOLYAM   -   SZÖVEGÉRTÉS 

 

PTE 1. Sz. Gyakorló Általános Iskola 

 

1. szint alatti 1. szint 2. szint 3. szint 4. szint 5. szint 6. szint 7. szint 

  -   -   -   5,7   5,7   28,3   45,3   15,1 
 

 

 

A SZÜ-LE következő számában a 2011/12-es tanév versenyeredményeiről számolunk be részletesen. 
 


