
Iskolánk névadója: Frey János.  

Ő volt az első kezdeményezője a jelenlegi iskolaépület 

felépítésének, aminek szükségességét az akkori tények 

cáfolhatatlanul alátámasztották. Frey János 1864. augusztus 

18-án foglalta el állását Majson és az I. számú tanítói helyet 

töltötte be. Elemi iskoláit Dunaszekcsőn és Mohácson 

végezte. 1860-ban Pécsett, az akkori Tanítóképzőben: magyar és német nyelvű népiskolai 

oklevelet szerzett. “Tántoríthatatlan kitartás, törhetetlen buzgalom, fáradságot nem ismerő 

ügyszeretet jellemzik működését” — írja a plébánia története róla. Sikeres működését mind a 

világi, mind az egyházi hatóság elismeréssel honorálta. A magyar nyelv tanításáért több ízben 

jutalmat kapott. 1899-ben Darányi Ignác földművelésügyi miniszter, a gazdasági téren tartott 

felolvasások és gyakorlati előadások szervezéséért és tartásáért díszokmánnyal tüntette ki, 

melyet dr. Fehérváry Imre főispán elismerő levele kíséretében Szinkovics Károly főszolgabíró 

nyújtott át neki. Gyakorlatiasságát a felnőttek körében is gyümölcsöztette. A plébánia melletti 

területen lévő, általa létrehozott csemeteültetvényen szőlő és gyümölcsfák oltására tanította 

helybélieket. Tűzoltó egyletet, valamint olvasókört alapított. Fúvós és vonós hangszerekből 

összetevődő templomi zenekart is működtetett a községben. Zenét is szerzett, melynek kottái 

a család tulajdonában vannak. Nyugdíjba vonulásakor (1904. szeptember 1.) Majs község 

díszpolgárává, a Majsi Önkéntes Tűzoltóegylet pedig tiszteletbeli tagjává választotta. 

Tanítványai és tisztelői nagy szeretettel üdvözölték. Negyvenévi széleskörű, megbecsült 

munkássága, valamint tiszteletreméltó érdemei elismeréséül, hálánk és köszönetünk 

kifejezéseként iskolánk felvette a nevét. 1993. november 1-től: Frey János Általános Iskola lett 

intézményünk neve. Mivel a majsi temetőben helyezték örök nyugalomra, minden évben, 

halottak napján, a mindenkori 8. osztály tiszteleg névadónk sírjánál.  

 

 

INTÉZMÉNYÜNK BEMUTATÁSA 

 

Az intézmény székhelye szerinti megye: Baranya megye 

Fenntartó tankerületi központ megnevezése:  

Mohácsi Tankerületi Központ 

OM azonosító: 027304 

 

Hivatalos neve:   Frey János Általános Iskola 

Idegen nyelvű neve:  János Frey Grundschule 

 

Alapfeladatunk a beiskolázási körzetünkbe tartozó tanköteles korú gyermekek általános 

műveltségének megalapozása. E feladat megvalósításának érdekében intézményünkben nyolc 

évfolyamos általános iskola működik. Az iskola egyéb feladatait a mindenkori hatályos szakmai 

alapdokumentum tartalmazza.  



A társadalom, a pedagógusok és a szülők célja azonos: gyermekeinkből művelt, jól képzett, az 

életben boldogulni tudó embereket szeretnénk nevelni. Iskolánk hosszú múltja alatt többször 

változtak az iskola falai, épületei, de nem változott a bennük munkálkodó pedagógusok fő 

célja: emberséget és tudást adni a felcseperedő majsi polgároknak! 

 

Tárgyi feltételek, fejlesztések 

Épületek száma: 1 főépület, 1 tornaterem, 1 kisépület 

Tantermek száma: 9 

 

Iskolánk, a majsi Frey János Általános Iskola a Mohácsi Tankerületi Központ intézményeként 

2017 tavaszán pályázatot adott be az EFOP–4.1.3-17 kódszámú, „Az állami fenntartású 

köznevelési intézmények tanulást segítő tereinek infrastrukturális fejlesztése”- című 

pályázatra.  

A projekt kidolgozásában, tervezésében és megírásában kulcsfontosságú szerepe volt a 

Mohácsi Tankerületi Központ vezetőjének: Käszné Lebő Zsuzsanna Tankerületi Igazgatónak és 

a Tankerület dolgozóinak. 

Pályázatunk eredményéről 2017. szeptember 1-én született döntés, melynek eredményeként 

a Mohácsi Tankerületi Központ Intézményeként iskolánk 50 165 000 Ft pályázati összeget 

nyert, melyet a következő beruházásokra és eszközvásárlásra fordítottunk: a tornaterem 

tetőszerkezete megújult, az energetikai fejlesztésnek köszönhetően fűtésünk korszerűsödött, 

a főépület és a tornaterem között féltető került kialakításra, s az udvar térkövezése is 

elkészült.  Az emeleten fejlesztő szoba, a kisépületben rajz-technika szaktanterem 

kialakítására került sor. Iskolánk most egy új, megszépült arcát mutatja.  

A megvalósult fejlesztések a tanulóink érdekében történtek, hiszen azt szeretnénk, hogy egy 

olyan modern, otthonos, jól felszerelt iskolában tanulhassanak a diákjaink, mely mindenben 

megfelel a mai kor követelményeinek. Az előbbiekben felsorolt fejlesztések széleskörű és 

sokoldalú társadalmi igényeket elégítenek majd ki, mellyel hosszú távon biztosítani tudjuk 

tanulóinknak az esélyegyenlőséget, az egyenlő bánásmód érvényesülését, a szegregáció 

mentességet. Olyan környezetben tanulhatnak gyermekeink, mely megfelel a 21. század 

elvárásainak, s az intézményen belüli folyamatos tartalmi megújulásra, fejlesztésre pedig 

lehetőséget ad a sok éve együtt dolgozó, egymást segítő, szakmailag jól felkészült, innovatív 

nevelőtestület. 

A pályázat részeként közel 5 millió Ft-ot költhettünk eszközvásárlásra: a mindennapi 

testneveléshez szükséges sporteszközök, a fejlesztő szoba, valamint a rajz-technika 

szaktanterem eszközeinek biztosítására, tárolásra alkalmas szekrények, könyvespolcok, 

valamint a természettudományos tárgyak oktatását segítő eszközök beszerzésére. 

 



 
Személyi feltételek  
 

 

Az oktató-nevelő munkát 12 pedagógussal végezzük, szakos ellátottságunk megfelelőnek 

mondható. Egy áttanító pedagógus jár hozzánk Lippóról, aki kémiát és biológiát tanít 

gyermekeinknek, SNI-s tanulóinkat pedig utazó gyógypedagógus látja el (Meixner Ildikó 

EGYMI, Mohács). 

Név 
Végzettség 

szintje 
Besorolási 
kategória 

Szakképzettségek, végzettségek 

Bujtor Zoltán főiskola Pedagógus II. matematika - fizika szakos tanár 

Burián Tibor 
Gábor 

főiskola Pedagógus II. általános iskolai tanító technika szakkollégiumi képzéssel 

Dani Gáborné egyetem Mesterpedagógus 
tanító, közoktatási vezető, okleveles pedagógia szakos bölcsész és 
tanár 

Dárdai László egyetem Pedagógus I. testnevelő tanár 

Erősné Varga 
Piroska 

főiskola Pedagógus II. általános iskolai tanító 

Fricska Zsuzsanna főiskola Pedagógus I. 
általános iskolai tanító matematika műveltségi területen (tartósan 
távol, GYES) 

Hohmann-né 
Madarasi Erika 

főiskola Pedagógus I. általános iskolai tanító, ének-zene szakos tanár 

Mécs Edit Eszter főiskola Pedagógus I.  
általános iskolai tanító magyar nyelv és irodalom műveltségi 
területen 

Pólya Krisztina főiskola Pedagógus I.  
német nemzetiségi nyelvtanár, földrajz szakos tanár (tartósan 
távol) 

Ruzsek-Kuszik Rita egyetem Pedagógus I. okleveles földrajz szakos tanár, német nyelv és irodalom tanár 

Szabó Anita főiskola Pedagógus I.  általános iskolai tanító német idegen nyelvi műveltségi területen 

Tarlósné 
Zsifkovics Lívia 

főiskola Pedagógus I.  nemzetiségi tanító (német) 

Vadászné 
Mesterházy 
Gyöngyvér 

főiskola Pedagógus I.  magyar nyelv és irodalom, történelem szakos tanár 

Virágné Kassai 
Renáta 

főiskola Pedagógus I.  
általános iskolai tanító magyar nyelv és irodalom műveltségi 
területen 



A pedagógusok minősítésében és az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzésben 
közreműködő pedagógusok névsora 
 

Név Szakterület 

Dani Gáborné tanügyigazgatás, pedagógiai- szakmai ellenőrzés és pedagógusminősítés 

 
 
A pedagógusok minősítésében és az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzésben részt vett 

pedagógusok megnevezése 

Értékelt szereplő Eljárás fajtája Eljárási éve Célfokozat 

Dani Gáborné Minősítés 2014 Mesterpedagógus 

Erősné Varga Piroska Minősítés 2015 Pedagógus II. 

Burián Tibor Gábor Minősítés 2017 Pedagógus II. 

Bujtor Zoltán Minősítés 2017 Pedagógus II. 

 
A nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő (iskolatitkár): Hauné Gergely Márta 
Takarítók: Laduver Albertné, Hauné Burián Éva 
Karbantartó: Rétvári György  
 
A tanulókra vonatkozó legfontosabb adatok 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az elmúlt évek során a tanulólétszámunk folyamatosan csökken. Ezt némileg ellensúlyozza az 

a döntés, mely szerint a sátorhelyi felső tagozatosok beiskolázási körzetünkbe tartoznak 2017. 

szeptember 1-től.  

Bár a HH-s és a HHH-s tanulók létszáma csökkenő tendenciát mutat, ez csak látszat: az elmúlt 

években megváltoztak a törvényi szabályozások, ill. az arányok továbbra sem jobbak.  

 

 

 

Év 

(október1-ei 

állapot) 

Tanulói 

létszám 

Más 

településről 

bejáró 

HH HHH SNI BTMN 

2012 109 20 59 28 7 13 

2013 109 23 51 28 8 5 

2014 103 21 33 27 7 3 

2015 97 18 28 22 7 5 

2016 78 9 26 15 6 2 

2017 85 12 17 13 9 4 

2018 80 11 9 8 7 4 



Iskolai megemlékezések, ünnepek, ünnepélyek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iskolai megemlékezéseinket, ünnepeinket az éves munkatervben határozzuk meg. Iskolai és 

település szintű rendezvényeket is szervezünk, vagy részesei vagyunk. Mindig örömmel látjuk 

ilyenkor az érdeklődő szülőket is.  

Tehetséggondozás, felzárkóztatás és a tanórákon kívüli tevékenységek 

Tevékenység megnevezése 

Napközis foglalkozás 

Énekkar 

Informatika szakkör 

Labdarúgás 

Zumba 

Felvételi előkészítő (magyar) 

Felvételi előkészítő(matematika) 

Angol nyelv  

 

Tanórán kívüli kínálatainkat a lehetőségeinkhez és az igényekhez próbáljuk igazítani. 

Próbálkoztunk más kínálattal is az elmúlt években, de vannak tanulók, akiket a tanulószobán 

kívül más nem igazán érdekel, vagy már így is nagyon leterheltek. Hatalmas probléma a magas 

óraszám, mely fizikailag és időben is behatárolja a lehetőségeket.  

Hétfőn délutánonként 5. osztályosaink úszni járnak a Mohácsi Uszodába, melynek nagyon 

örülnek a gyerekek. A jövőben is szeretnénk élni ezzel a lehetőséggel.  

 

Esemény / téma 

Tanévnyitó ünnepély 

Október 6. megemlékezés- Aradi vértanúk emléknapja  

Frey nap 

Október 23. megemlékezés 

Mikulás 

Karácsony 

Farsang 

Március 15. 

A víz világnapja  

Kindernachmittag, nemzetiségi nap 

A Föld napja  

Matematika verseny  
„Elli néni emlékére” 

Anyák napja  

Madarak és fák napja  

Sportversenyek: labdarúgás, atlétika, röplabda 

A nemzeti összetartozás napja  

Ballagás, évzáró ünnepély 



Versenyek 

Verseny megnevezése 

Brodarics Anyanyelvi verseny  

Szavalóverseny  

Szövegértés  

Matematika verseny Elli néni 

emlékére 

Informatika (NET ELEK) 

Zrínyi Ilona Matematikaverseny 

(Mohács) 

Mezei futóverseny 

Predács I. – Bokodi I. Atl. 

Emlékverseny 

Röplabda 

Atlétika többpróba lány 

Atlétika többpróba fiú 

Atlétika egyéni  

Kisiskolák labdarúgás 

Kolep Gyula Atl. Emlékverseny 

Péntek Károly Emléktorna 

 

Tanulmányi versenyeink évről- évre kiszámíthatóan működnek (Mohácson, Lippón), ennél 

messzebb csak sportversenyek esetében megyünk. Sportéletünk, sport versenyeken való 

részvételünk igen számos, szép eredményekkel is dicsekedhetnek tanulóink (főleg röplabda 

területén). Jelenleg a Tankerület buszai segítségével tudjuk megoldani a gyermekek 

utaztatását.  

Továbbtanulás 

A tanulók pályaválasztását több módon is segíti intézményünk. A nyolcadikos osztályfőnök a 

tanulók szüleivel való folyamatos konzultációk útján segíti a továbbtanulás ügyintézését, 

annak adminisztrációs feladatait.  

A középiskolák pályaválasztási felelőseinek, igazgatóinak lehetőséget biztosítunk iskolájuk 

bemutatására. 

A 8. osztály osztályfőnökének a feladata, hogy rendszeresen ellenőrizze a határidők pontos 

betartását (nyílt napok, előzetes orvosi vizsgálatok, írásbeli felvételi, jelentkezések lapok 

kitöltése).  

A pályaválasztás pedagógiai-szakmai jellegű feladatait (pályaorientációs programok) az 

osztályfőnöki és az egyes szaktárgyi helyi tantervi programok tartalmazzák. 



A tanév tervezése során nagy hangsúlyt fektetünk a továbbtanulásra felkészítő 

foglalkozásokra, elsősorban matematikából, magyar nyelv és irodalomból és német 

nemzetiségi nyelvből.  
 

 

 

 

 

 

Intézményünkből a továbbtanulási mutatók alapján legtöbben a szakközépiskolát és a 

szakmunkásképzőt választják, ennek oka: a tanulói összetétel, intézményi választás 

lehetősége, a földrajzi adottságok. Tanulóink többnyire a Pécsi Szakképzési Centrum Mohácsi 

Radnóti Miklós Szakképző Iskolájába jelentkeznek, egy-egy tanuló Pécs valamelyik jó hírű 

gimnáziumába vagy a Mohácsi Kisfaludy Károly Gimnáziumba, s az utazás nehézségeit 

felvállalva néhányan Bólyba, Sellyére vagy Szekszárdra. A középiskolákból folyamatosan 

kapjuk a visszajelzéseket, s tanulóink is gyakran visszajárnak intézményünkbe (középiskolai 

szünetek, vagy ha segítség kell valamely tantárgyból).  

 

Német nemzetiségi oktatás 

Intézményünkben német nemzetiségi nyelvoktatás folyik, mindez rendezvényeinken, 

intézményünk belső díszítésében is megmutatkozik.  

Az iskola német nemzetiségi jellegű, tanórán kívüli foglalkozásai: 

- Kindernachmittag- nemzetiségi gyermekdélután 

- Hagyományápolás 

- Színházlátogatás (DBU-Koffertheater) 

- Játszóház a tájházban- kézműves foglalkozások gyerekeknek 

- Helytörténeti gyűjtőmunka, az elkészült projektekből kiállítás rendezése 

- Részvétel német nemzetiségi versenyeken és pályázatokon  

- Tanulók felkészítése DSD I. nyelvvizsgára 

 

 

Majs, 2019. 06. 06.  

Dani Gáborné  

intézményvezető 

  

 

Tanév 2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018  2018/2019 

Gimnázium 3 2 5 2 0 3 

Szakközépiskola/szakgimnázium 5 7 5 2 6 4 

Szakmunkásképző /3+2 évfolyam 4 1 5 2 9 2 

Továbbtanulók összesen: 12 10 15 6 15 9 


