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Sete Krisztina Beáta 1996-2000. között Babeş-Bolyai
Tudományegyetem (Kolozsvár) Földrajzi Karán tanult. Itt
Okleveles geográfusi és okleveles földrajz szakos tanári
végzettséget

szerzett.

2001-ben
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posztgraduális

képzésen városgazdasági szakértő lett.
2015 óta dolgozik iskolánkban, a Szigetszentmiklósi
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Kázmér

Gimnáziumban.

osztályfőnök-helyettesként,

majd

Szaktanárként,

osztályfőnökként,

öko-

munkacsoport tagként tevékenykedik évek óta. A reál II. munkaközösségének vezetőjeként
tagja iskolánk kibővített vezetőségének, munkaközösség-vezetői feladatait példamutatóan
ellátja. Iskolánk alapítványának, a School-Invest Alapítványnak kuratóriumi tagja. Évek óta
érettségi jegyzői feladatokat is ellát. Évek óta készít fel tanulókat földrajz érettségi vizsgára
közép- és emelt szinten is. Bíztatásának köszönhetően 2017-ben és 2018-ban is 1-1 tanulója az
érettségi után az ELTE TTK biológia-földrajz szakán folytatta tanulmányait, a tanári hivatást
választva.
Az elmúlt években a következő versenyeredményei születtek:
 Teleki Pál Földrajzverseny (7-8. évfolyam): 2016-ban megyei 2., 7. és 15. helyezés;
2017-ben megyei 2. és 6. helyezés (kétszer megyei 2. helyezés, épphogy lecsúsztunk az
országos döntőről)
 Bolyai Természettudományi Csapatverseny (7-8. évfolyam): 2016-ban országos 7.
helyezés; 2017-ben körzeti 2., 3., 6. és 7. helyezés; 2018-ban körzeti 6. és 2. helyezés
 Jakucs László Földrajzverseny: területi 15. helyezés
 OKTV: országos döntő 24. helyezés (2016); 2. fordulóba jutás (2017), döntő 13.
helyezés (2021)
Projektek, amelyekben részt vett:
2016-ban iskolánk részt vett egy kutatási projekten, melynek témája a Digitális
történetmesélés (Digital Storytelling) volt. Ez a projekt a EKE Oktatáselméleti,
Oktatástervezési és Módszertani Tudásközpontjával való együttműködés keretein belül valósult
meg. Eredményeként 74 csodálatos digitális történet született kisfilmek formájában, melyet a

tanulói készítettek el. Az erről szóló tanulmány az ELTE „Neveléstudomány” című
folyóiratában lett publikálva.
2016-ban a reál-munkaközösség tanárai és a 10. és 11. évfolyam biológia, kémia és
földrajz fakultációs diákjai részt vettek a Határtalanul programban. Partneriskolánk: Kölcsey
Ferenc Főgimnázium volt, Szatmárnémetiben. Témája a víz volt; biológiai vízminősítést,
vízkémiai, illetve vízföldrajzi-fizikai vizsgálatokat végeztünk a Szamoson és a Dunán.
2019-ben a Batthyány Kázmér Tudományos Napok (BKTN) szervezését vállalta el.
Célkitűzése volt, hogy térjen vissza a rendezvény az eredeti tudományos irányvonalhoz. 3 nap
alatt 6 nagyelőadást, összesen 45 előadást szervezett meg segítőivel. A rendezvényen nem csak
természettudományos, hanem pl. irodalmi, történelmi, művészeti, pénzügyi vagy informatikai
témájú előadások is voltak.
Sete Krisztina Beáta szaktanárként és középvezetőként is példamutatóan helytáll,
eredményei

magukért

beszélnek.

Nevelőtestületünkben

közösségformáló

szerepe

elvitathatatlan.

A Tankerületi Központ Elismerő Oklevelét kapta:
Cselényi Tünde
- évek óta kiemelkedő eredménnyel végeznek érettségiző
csoportjai magyarból és történelemből is, 2021-ben két csoportot
is felkészít az érettségi vizsgára
- történelemből rendszeresen az emelt szintű érettségin is
vizsgáztató
- végzős egyetemisták iskolai gyakorlatát mentortanárként vezette
több alkalommal is
- BKTN (Batthyány Kázmér Tudományos Napok) főszervezője
volt éveken keresztül
- évek óta a pénzügyi és gazdasági témahét szervezője
iskolánkban
- évek óta az árnyéknap szervezője az iskolánkban
 az OH bázisiskolájaként a tavaszi pedagógiai napokon 2021-ben
előadóként szerepel

Soltész Ildikó
 a közösségi szolgálat szervezője, felelőse, kapcsolattartója
iskolánkban
 Nemzetközi projektszervező volt az Erasmus:” Integrációinklúzió az európai fiatalok között” programban
 évek óta a külföldi nyelvi tanulmányutak főszervezője
 BKTN szervezője is volt
 több diákja is részt vett OKTV és más tanulmányi versenyeken
német nyelvből
 Osztályában 90% feletti a nyelvvizsga arány, más csoportjaiban
is sok sikeres nyelvvizsgázója van
 2020-ban az 1956-os megemlékezés szervezője volt

A Tankerület Központ 100 kiemelkedő teljesítményt nyújtó diákja között elismerésben
részesültek:
Fáklya Zsófia 10.c osztályos tanuló





2020-ban lett a Diákönkormányzat (DÖK) vezetője iskolánkban
a tankerületi DÖK-ben is elnöknek választották meg
a Lányok napja 2020. program főszervezője és koordinátora volt iskolánkban
kreatívan és lelkiismeretesen tervezi és szervezi ebben a tanévben a DÖK
rendezvényeit a tantermen kívüli, digitális oktatás ellenére is
 Lelkes, intelligens, igazi csapatjátékos, fontos összekötő kapocs a diákokpedagógusok-intézmény között. Diáktársai érdekeinek képviseletében
kiemelkedő.
Pálinkás Maja 11.c osztályos tanuló az olasz nyelv OKTV döntőjében 4. helyezést ért el.
Pintér Levente 12.b osztályos tanuló a földrajz OKTV döntőjében 13. helyezést ért el.
Kardvívóként a junior magyar válogatott tagja.
Dobos Lili 12.c osztályos tanuló az angol nyelv OKTV döntőjében 3. helyezést ért el.

