PEDAGÓGUSNAPI ARANYGYŰRŰ ELISMERÉS
(Gönczy Barnabásné tanító)
Diplomáját 1977-ben vette át a Nyíregyházi Bessenyei György Tanárképző Főiskolán.
Pályakezdőként Nyírbátorban helyezkedett el. Az elmúlt 40 év során, ha iskolát váltott
is, de a városhoz mindvégig hű maradt.
Az intézményi átszervezések után jelenleg a Nyírbátori Magyar - Angol Kéttannyelvű
Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola elismert tanítója.
Szakmai tevékenységét a pedagógus pálya iránti elkötelezettség, és felelősségteljes
gyermekszeretet jellemzi. Kiemelkedő munkát végez a hátrányos helyzetű gyermekek
felzárkóztatásában és a tehetséggondozásban egyaránt, melyet a kis tanítványok
eredményei igazolnak.
A gondjaira bízott diákoknak nem csak az iskola falain belül - órákon, szakkörökön,
hanem a szabadidejükben is gyarapítja tudását.
Aktívan részt vesz az iskolai versenyek, kulturális rendezvények szervezésében,
megvalósításában. Az általa összekovácsolt kis énekkarral, számtalan rendezvény
színvonalát sikerült emelni.
Az évtizedek alatt végzett következetes munkája során kiváló osztályközösségeket
formálódtak a keze alatt.
Lelkiismeretesen,

következetesen

és

derűsen

végzi

mindennapi

munkáját

osztályfőnökként, tanítóként.
Mindezekkel az évek során kivívta a szülők, a gyerekek és a kollégák tiszteletét,
szeretetét és megbecsülését.
Aranygyűrű elismerésre javasoljuk Gönczy Barnabásné tanítót.

Nyírbátor, 2017. május 31.
GYERMÁN LÁSZLÓ
intézményvezető

PEDAGÓGUSNAPI ARANYGYŰRŰ ELISMERÉS
(Tóth Istvánné tanár)
Tanári diplomáját 1981-ben vette át a Nyíregyházi Bessenyei György Tanárképző
Főiskolán, mint biológia-földrajz szakos pedagógus.
A

nevelő-oktató

munka

rejtelmeivel

már

főiskolai

tanulmányai

alatt

megismerkedhetett a teremi, majd a piricsei Általános Iskolában.
Friss diplomásként 1981-től a Nyírbátori 1. sz. Általános iskolában folytatta tanári
pályafutását, amelynek jogutódja, és egyben jelenlegi munkahelye a Nyírbátori
Magyar - Angol Kéttannyelvű Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola.
Munkáját pontosság, kiegyensúlyozottság és megbízhatóság jellemzi. Nagy odaadással
neveli-oktatja tanítványait, igyekszik megismertetni a természettudomány szépségeit,
rejtelmeit.

Kiemelkedő

figyelmet

fordít

a

hátrányos

helyzetű

gyermekek

felzárkóztatására és a tehetséggondozásra egyaránt, melyet a különböző tanulmányi
versenyeken - legyen az megyei, regionális, vagy országos- elért nagyszerű
eredmények is bizonyítanak.
Szakmai felkészültségét, eredményeit kollégái elismerik, tiszteletben tartják és
megbecsülik.
Az évtizedek alatt végzett munkája során, mindig kiváló osztályközösségeket sikerült
kialakítania osztályaiban. Közösségformáló tevékenységei során a nyári táborok a
tanulmányi versenyekre való készülés, a kirándulások, osztály-összejövetelek
programjai jelentenek maradandó emlékeket tanítványai számára.
Szeretik és elismerik a tanítványai, a szülők és a pedagógus társak.
Mindezek tükrében Aranygyűrű elismerésre javasoljuk Tóth Istvánné biológia-földrajz
szakos tanárnőt.
Nyírbátor, 2017. május 31.
GYERMÁN LÁSZLÓ
intézményvezető

PEDAGÓGUSNAPI ARANYGYŰRŰ ELISMERÉS
(Trifuj Jánosné tanító)

Diplomáját 1978-ban szerezte a nyíregyházi Bessenyei György Tanárképző Főiskolán tanító
szakon, testnevelés és pedagógia szakkollégiumi képzéssel.
Pedagógus pályáját a nyírbátori 1. Sz. Általános Iskolában kezdete. 2007-től az alapfokú
nevelési-oktatási intézmények összevonásának eredményeként, a Nyírbátori Magyar-Angol
Kéttannyelvű Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola pedagógusa.
Személyiségét türelem, empátia, kedvesség és segítőkészség jellemzi. Munkáját mindig
odaadással, lelkiismeretesen végzi.
Gyermekszeretete, hivatástudata áthatja a mindennapi tevékenységét. Nagy szeretettel tanítja
a kis diákokat a betűvetés és az olvasás fortélyaira. Fontosnak tartja a nehezebben haladók
felzárkóztatását, a tehetségek felismerését és gondozást is.
Kedves, türelmes, odafigyelő munkája sok gyermek számára teremtett lehetőséget a
fejlődésre.
Az eltelt évek alatt számtalan tanulmányi versenyen szereztek diákjai elismerésre méltó
helyezéseket.
Kollégái szakmai felkészültségét elismerik, tiszteletben tartják és megbecsülik. A szülők
körében is az elismerés hangján emlegetik.
Aranygyűrű elismerésre javasoljuk Trifuj Jánosné tanítót.

Nyírbátor, 2017. május 31.
GYERMÁN LÁSZLÓ
intézményvezető

A szakmai tevékenységet, életutat bemutató részletes indoklás
NÉMETHNÉ SZTÁN ILONA
Diplomáját 1978-ben szerezte a nyíregyházi Bessenyei György Tanárképző Főiskolán matematikafizika szakon. Nevelő-oktató munkáját már főiskolai tanulmányai alatt megkezdte az Encsencsi
Általános Iskolában, ahol az eltöltött négy év alatt sikerült megismerkednie a pedagógus pálya
rejtelmeivel.
1981-től a nyírbátori 3. számú Általános Iskolában folytatta munkáját, ahol mindkét szaktárgyának
tanítása mellett osztályfőnöki és munkaközösség vezetői feladatokat is ellátott. Ebben az időszakban 7
éven keresztül szakfelügyelői, szaktanácsadói és szakértői tevékenységgel is megbízta a Megyei
Pedagógiai Intézet.
2007-től az alapfokú nevelési-oktatási intézmények összevonásának eredményeként, a Nyírbátori
Magyar-Angol Kéttannyelvű Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola pedagógusa. Jelenleg is
itt végzi nevelő-oktató munkáját.
Gyermekszeretete, hivatástudata, szakmai felkészültsége eredményeképpen kimagasló eredményeket
ért el a hátrányos helyzetű gyermekek felzárkóztatásában, a tehetséggondozásban. Tanítványai
rendszeresen eredményesen szerepeltek a megyei és országos tanulmányi versenyeken. Alapítója és
két évtizeden át mozgatórugója volt a regionális szintű „Bátoris” matematika versenynek.
Magas színvonalon, odaadással végzett munkáját az igényesség, a következetesség, a kiszámíthatóság
és a határozottság jellemzi. Mindennapi precíz munkájával, derűs hangulatával kivívta a
nevelőközösség, a szülők és diákok megbecsülését, tiszteletét egyaránt, melynek elismeréseként
korábban az év "Aranygyűrűse" lett.
Az évtizedek alatt végzett munkája során kiváló osztályközösségeket sikerült kialakítania, melyet
számos közösségformáló tevékenységgel, rendezvénnyel erősített, bevonva és jó kapcsolatot ápolva a
tanulók szüleivel.
Intézményünk és a város életébe az ő kezdeményezésére új színfoltként jelent meg a mazsorett, mely
színvonalas működtetését 20 éve végzi eredményesen.
Némethné Sztán Ilona pedagógust eredményes szakmai munkája, négy évtizedes pedagógiai
tevékenysége,

példamutató

nevelői-oktatói

pályafutásának

eredményeként

javaslom

PEDAGÓGUS SZOLGÁLATI EMLÉKÉREM kitüntetésre.

Nyírbátor, 2017. március 7.
Gyermán László
intézményvezető
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