
Különös közzétételi lista 

A 2008/2009-es tanév eredményei 
 
A vizsgákra történı eredményes felkészítés 

Érettségi vizsga 

2008/2009-es tanévben érettségizett az elsı nyelvi elıkészítıs évfolyam. 31 fı 12-13. 

osztályos tanuló tett rendes vagy elırehozott érettségi vizsgát összesen 12 tantárgyból. 3 fı a 

13. osztályos év végi bukás miatt csak elırehozott érettségi vizsgát tehetett. 

Tantárgyi eredmények (közép és emelt szint) 

Tantárgy Eredmény 

Magyar nyelv és irodalom 4,33 

Matematika 4,13 

Történelem 4 

Angol nyelv 4,85 

Német nyelv 4,5 

Biológia 4,7 

Dráma 5 

Fizika 4,5 

Földrajz 4 

Informatika 4 

Rajz és vizuális kultúra 4,5 

Testnevelés 4,5 

 

Az érettségi átlaga 4,3, ami szép eredmény. Négy tanuló kitőnı érettségi bizonyítványt 

szerzett. Az emelt szintő vizsgák száma 11 volt: magyar nyelv és irodalom, matematika, 

történelem, angol nyelv, német nyelv és fizika tantárgyakból tettek tanulóink emelt szintő 

érettségi vizsgát. 10 vizsgázó jeles, 1 jó osztályzatot kapott emelt szintő vizsgájára, ami 

dicséri a szaktanárok felkészítı munkáját, a diákok szorgalmas felkészülését. Az 

eredményekhez hozzájárul az érettségi vizsgák tartalmi követelményeinek nyilvánossága, 

kiszámíthatósága. A diákok egyre inkább élnek a kétszintő érettségi nyújtotta lehetıségekkel: 



értelmesen használják a segédanyagokat, beosztják energiájukat, és elırehozott érettségi 

vizsgát tesznek. Rendkívüli esemény az idei érettségi vizsgán nem történt, 1 fı betegség miatt 

nem tudott megjelenni a középszintő szóbeli vizsgán. A tanulók megjelenése, magatartása 

egyaránt méltó volt a vizsga szelleméhez.  

 

Mővészeti alapvizsga 

Ebben a tanévben egy növendék tett mővészeti alapvizsgát, jeles eredménnyel oboa 

tantárgyból. A következı tanévben várható nagyobb számú alapvizsga, mert akkor lesznek 6. 

évfolyamosok a hosszú tanszakokon azok, akiknek a továbbképzıs évfolyamra lépéséhez 

szükséges az alapvizsga letétele. 

 

Az FPPTI bemeneti mérés eredményei 

A mérések eredményeit a tanév folyamán értekezletek keretében értékeltük. Elsıként az 

FPPTI által szervezett mérésekrıl kapott összefoglaló tájékoztatást a tantestület. 

 

9. osztályosok kompetenciaalapú bemeneti mérése 

A 9. osztályosok kompetencia alapú mérése anyanyelvbıl és matematikából 2008. szeptember 

15-17-én történt meg. A mérésen minden tanuló jelen volt. Tanulóink átlageredménye az 

összes fıvárosi tanuló átlagát (anyanyelv: 47%, matematika: 37%) egyaránt meghaladta: 

anyanyelvbıl 75%-os, matematikából 53%-os eredményt értek el. Ezzel az eredménnyel a 

fıvárosi fenntartású középfokú oktatási intézmények között matematikából 10., szövegértés-

szövegalkotásból a 3. helyen állunk. Mivel a 9. osztályba járó tanulók döntı többsége itt 

végezte általános iskolai tanulmányait, ezért ez az eredmény pozitív visszajelzés az osztály 

általános iskolai tanárainak munkájáról is. Az elmúlt tanévben az anyanyelvi mérés 

átlageredménye 63% volt, a matematika szintén 53% . 

 

A 9. osztályosok idegen nyelvi mérésére is sor került az elmúlt tanévben. Mivel ebben az 

osztályban általános iskolában nem volt angol oktatás, ezért csak a német nyelvbıl vettünk 

részt a mérésben. A csoport a gyengébb németes csoportok közé tartozik (év végi átlag 2,3). 

Ehhez képest a bemeneti mérés átlageredménye elfogadható (37%), meghaladja a fıvárosi 

átlagot (25%), de a gimnáziumi átlag alatt marad. Az FPPTI által készített elemzést a 

szaktanárok megismerték, a javaslatokkal egyet értenek. A szaktanár a legnagyobb problémát 



abban látja, hogy nincs egyetlen „húzóember” sem ebben a csoportban, ezzel együtt nehezen 

motiválhatók. 

 

  A 9. osztályosokat érintı bemeneti mérések sorában szerepelt a történelem is. Az 598 

pontos 38%-ot jelentı átlageredménnyel a 9. helyen állunk az intézmények sorában. Az 

osztály tanulmányi átlaga 3,6 volt. A jelenlegi történelem tanár tanította ıket 7. és 8. 

osztályban is, igényes, módszertenilag és szakmailag magas színvonalú munkájáról az 

iskolavezetés óralátogatások során is meggyızıdhetett. A munkaközösség az FPPTI által 

készített elemzést megismerte, a tanulói válaszokkal összevetette, és megállapította, hogy 

nálunk is fejlesztendı területek a topográfia és a fogalommagyarázat. A feladatlapokat a 

következı tanév elején is megíratjuk a 9. osztályosokkal.  

 

Az országos kompetenciamérés eredményessége 

A 2008. évi országos kompetenciamérés elemzése 

A mérésrıl készült táblázatok segítségével részletes elemzésre került sor a április 8-i nevelési 

értekezleten. Az eredményekrıl a szülıket is tájékoztattuk a 2009. április 15-i szülıi tanács 

ülésén. A 2008. évi mérés eredményeirıl általában elmondható, hogy mind a négy osztály 

teljesítménye meghaladta az országos és a budapesti átlagot is mind matematikából, mind 

szövegértésbıl. Szép számmal voltak 4., illetve 3. szintet teljesítı növendékek, szövegértésbıl 

a leggyengébb teljesítmény is 2. szintnek felel meg, 1. szinten mindössze két tanuló áll 

matematikából, elsı szint alatti teljesítmény pedig nem fordult elı (tavaly is csak két fı volt). 

A családi háttérindex alapján elvárható eredményeket a 6. és 8. évfolyamokon meghaladtuk, a 

10. évfolyamon az eredmény mindkét területen gyengébb a CSHI alapján elvárhatónál.  

 

Az országos eredményekrıl született összegzés visszatükrözi a mi eredményeinket is: 

• Az elızı évek eredményeit vizsgálva megállapítható, hogy  

o a hatodik évfolyam esetében a matematika átlag az utóbbi két évben 

stabilizálódott, a szövegértés-eredmények évrıl-évre törtetlen javulást 

mutatnak, ami azt eredményezte, hogy 2008-ban a tanulók átlageredménye már 

tizenkilenc ponttal volt jobb, mint a hasonló 2003-as teljesítmény. A részletes 

adatok alapján azt látjuk, hogy a növekedés a 10-75. percentilisekben, illetve a 

3., de még inkább az 1. képességszinten látható fokozatos javulással hozható 

összefüggésbe (úgy tőnik, a leggyengébbek teljesítménye nem sokat változott).  



o A 8. évfolyam eredményeit vizsgálva mindkét felmért területen nıtt az 

átlagteljesítmény az utóbbi évekhez képest. A matematika esetében 2008-ban 

az utóbbi két év csökkenı trendjéhez képest látunk növekedést a tanulók 

átlagos teljesítményében, ami inkább az 5., a 10. és a 25. percentilisek jelentıs 

javulásával hozható összefüggésbe (a gyengébb teljesítmények javulása az 1. 

képességszint alattiak arányában is megfigyelhetı, de nem ennyire 

egyértelmő). A szövegértés esetében a korábbi évek stabilnak tőnı átlaga 

valamivel nıtt 2008-ban, a szórás viszont csökkent, szőkebb a 

képességtartomány, amelyben a tanulók eredménye eloszlik, az alacsonyabb 

(5., 10., 25.) percentilisek értéke itt is nıtt 2008-ban.  

o 10. évfolyam esetében mindkét felmért területen csökkentek a tanulói 

átlagteljesítmények. Matematikából a korábban évrıl évre 500 pont körüli 

átlag 2008-ban 9 ponttal csökkent. Az átlag csökkenés mögött a gyengébb és a 

jobb tanulók is rosszabb (az utóbbi két évben az 5., 10., 25. percentilis de elsı 

sorban a 75., 90. és a 95. percentilis jelentısen csökkent, és ugyanez látható az 

1. és a 4. képességszinten is) eredménye látható. A szövegértés estében az 

elızı években kirajzolódó növekvı tendencia 2008-ban tört meg, a csökkenés 

inkább csak egy kiugróan magas 2007-es átlagot követıen jelentıs, bár 

kétségtelen, hogy a kompetenciamérések eddig eltelt öt évében ez a 

leggyengébb szövegértés eredmény a tízedik évfolyamon (köszönhetıen 

elsısorban a 90. és a 95. percentilis, illetve a 4. képességszinten lévık 

átlagában mutatkozó jelentıs csökkenésnek). 

4. osztály 

Az országos eredményekkel való összehasonlítás nem reális, mert a feladatlap elérhetı az 

internetrıl és begyakorolható. Ezt támasztja alá, hogy országos szinten aránytalanul nagy 

mértékő a javulás. Mi továbbra sem használjuk ezeket a feladatlapokat gyakorlásra, így 

tanulóink számára minden feladat teljesen új volt. Az olvasás, az alapmőveletek elsajátítása 

megnyugtató. A mértékegység-átváltás javulását a szemléltetés, a konkrét mérési élmények 

intenzívebb alkalmazásától várjuk. 



6. osztály 

MATEMATIKA 

 Országos átlag: 499 

 Iskolánk átlaga: 625 

 Iskolánk átlaga 2004-ben: 548 

 Szignifikánsabban jobban teljesítı iskolák (telephelyek) száma: 

  Országosan: 10 

  Budapesten: 0 (!) 

 

SZÖVEGÉRTÉS 

Országos átlag: 624  

 Iskolánk átlaga: 519 

 Iskolánk átlaga 2004-ben: 587  

 Szignifikánsabban jobban teljesítı iskolák (telephelyek) száma: 

  Országosan: 6 

  Budapesten: 2 

Szintek Szövegértés Matematika 

4. 66,7% 20 % 

3. 26,7% 66,7% 

2. 6,7% 6,7% 

1. - 6,7% 

1. alatt - - 

Összességében 93,4% 3-4. szinten! 86,7% 3-4. szinten 

 

A szövegértés és a matematika eredménye egyaránt kimagasló. Matematikából 1 fı 

helyezkedik el az 1-2. szint határán, de az ı eredménye (479) is megközelíti az országos 

átlagot (499). Szövegértésbıl is hasonló a helyzet, a leggyengébb eredmény (505) szintén 

megközelíti az országos átlagot (519). Matematikából sikerült a CSHI alapján várható 

eredménynél (589) szignifikánsabban jobb eredményt elérnünk. Szövegértésbıl is jobb az 

eredményünk a CSHI alapján elvárt 614 pontnál, bár ez nem jelent szignifikáns különbséget. 

Összességében elmondható, hogy a legjobban teljesítı telephelyek között vagyunk. Ennek 



hátterében egyrészt az intenzív zenetanulás egyéb területekre gyakorolt hatása áll, másrészt 

tanulóink komolyan vették a feladatot.  

8.osztály 

MATEMATIKA 

 Országos átlag: 497 

 Iskolánk átlaga: 569 

 Iskolánk átlaga 2007-ben: 552 

 Szignifikánsabban jobban teljesítı iskolák (telephelyek) száma: 

  Országosan: 80 

  Budapesten: 6 

 CSHI alapján elvárható: 567 

SZÖVEGÉRTÉS 

Országos átlag: 506 

 Iskolánk átlaga: 588 

 Iskolánk átlaga 2007-ben: 583  

 Szignifikánsabban jobban teljesítı iskolák (telephelyek) száma: 

  Országosan: 48 

  Budapesten: 0 (!) 

CSHI alapján elvárható: 581 

Szintek Szövegértés Matematika 

4. 30,8% 15,4% 

3. 69,2% 38,5% 

2. - 38,5 

1. - 7,7 

1. szint alatt - - 

Összességében 100 % 3-4. szint Több, mint 50% 3-4. szint 

 

Szövegértés átlageredménye: a tavalyi eredményhez képest nem történt szignifikáns változás, 

ugyanakkor örvendetes, hogy a leggyengébb eredményő tanuló(533) is a 3. szinten van, 

illetve meghaladja az országos átlagot. Budapesten nincs olyan telephely, amely 



szignifikánsan jobb eredményt ért volna el. Az elmúlt évhez képest sikerült elérni, illetve egy 

kicsit meghaladni a CSHI alapján elvárható eredményt. 

Matematika átlageredménye: a tavalyi eredményhez képest nem történt szignifikáns változás, 

ugyanakkor örvendetes, hogy a leggyengébb eredményő tanuló (443) sem került az 1. szint 

alá. Tavaly a 8. évfolyamosok közül 2 fı nem érte el az 1. szinthez szükséges pontszámot. Az 

eredmények eloszlása egyébként megfelel az osztályban tapasztalt képnek. Matematikából 

Budapesten csupán hat intézmény teljesített szignifikánsan jobban, tehát az élvonalban 

végeztünk. Az elmúlt évhez képest pozitív változás, hogy matematikából is sikerült elérni, 

illetve egy kicsit meghaladni a CSHI alapján elvárható eredményt.  

10. osztály 

MATEMATIKA 

 Országos átlag: 490 

 Iskolánk átlaga: 521 

 Iskolánk átlaga 2007-ben: 532 

 Ugyanennek az osztálynak az átlaga 2006-ban: 516 

 Szignifikánsabban jobban teljesítı iskolák (telephelyek) száma: 

  Országosan: 340 

  Budapesten: 153 

 CSHI alapján elvárható: 613 

SZÖVEGÉRTÉS 

Országos átlag: 497 

 Iskolánk átlaga: 570 

 Iskolánk átlaga 2007-ben: 574  

 Ugyanennek az osztálynak az átlaga 2006-ban: 563 

 Szignifikánsabban jobban teljesítı iskolák (telephelyek) száma: 

  Országosan: 109 

  Budapesten: 36 

CSHI alapján elvárható: 629 



 

Szintek Szövegértés Matematika 

4. 7,1% - 

3 64,3% 28,6% 

2 28,6% 64,3% 

1 - 7,1% 

1 alatt - - 

Összességében Többség 3. szint Többség 2. szint 

 

Szövegértés átlageredménye:  

Országosan 109 olyan gimnázium van, amely jobb eredményt ért el, ami azt jelenti, hogy 

gimnáziumok kétharmada szignifikánsan gyengébb átlagú. Ugyanakkor 2006-ban 573 volt az 

átlageredményünk, tehát nem történt szignifikáns változás. Hozzá kell tennünk, hogy 8. 

osztály végén mentek is, jöttek is tanulók, tehát nem ugyanazokról a gyerekekrıl van szó 

most, mint 2006-ban. Megnyugtató, hogy a tanulók háromnegyede legalább a harmadik 

szinten van, illetve senki sem került az 1. szintre. 

Matematika átlageredménye: 521. Itt nem sokkal vagyunk az országos átlag felett. Ez a 

középmezınyhöz volt elegendı. A CSHI alapján ennél jobb eredményt várhattunk. Az osztály 

tanulmányi eredményének figyelembevételével viszont elégedettek lehetünk ezzel az 

eredménnyel. 2006-ban 557 volt az átlageredményünk, ez sem jelent szignifikáns változást. 

Egyetlen tanuló sem érte el a 4. szinthez szükséges pontszámot, amire eddig nem volt példa, 

ugyanakkor 1. szinten csupán egy tanuló áll, ez 2007-ben még 3 fı volt. 

 A kompetenciamérések tapasztalatai alapján vezettük be az évfolyamdolgozatot a 7. és 

10. évfolyamokon. A legjobbnak ítélt mővet (Barasevich Márta Csákvárról szóló dolgozatát) 

oklevéllel jutalmaztuk a Kodály-napokon. A jövıben nagyobb hangsúlyt kell fektetnünk az 

intenzívebb könyvtár használatra, a források pontos feltüntetésének megtanítására.  

 

A tanulmányi munka eredményessége 

A tanulmányi munka terén sajnálatos, hogy csökkent a kitőnık (20) és nıtt az elégtelenek 

(25) száma a tavalyi évhez képest, bár az utóbbi félévhez képest felére csökkent. Az 5-13. 

osztályokban a 6. nem volt elégtelen év végén, ráadásul ebben az osztályban a legalacsonyabb 



a mulasztási átlag (39,9 óra/fı), és ebben az osztályban 6 olyan tanuló is volt, aki egész évben 

egyetlen órát sem mulasztott. A 11. osztályban tavaly évé végén nem volt elégtelen, most 6 

tanuló tesz pótvizsgát matematikából. Ennek az osztálynak jövıre Gergó Ágnes szervez 

felzárkóztatást erre alkalmas szoftverek segítségével. A tapasztalat azt mutatta, hogy a 

korrepetálásokra rendszeresen járó gyengébb eredményő tanulók sikerrel vették az 

akadályokat. Nagyon ígéretes a tanulópár-rendszer fejlıdése, egyre több ilyen mőködik 

bíztató eredménnyel iskolánkban. Továbbra is gond, hogy az életkor elırehaladtával egyre 

több a házi feladat és a felszerelés hiány. A tanulási kudarc hátterében több dolog állhat: rossz 

idıbeosztás, rendszertelen, hangulat által vezérelt tanulás, az egészséges küzdeni vágyás 

hiánya. Megoldást a szülıkkel való együttmőködés hozhat. 

A próba érettségit ebben az évben is megszerveztük: matematikából írásbelit a 12., magyarból 

és történelembıl szóbeli vizsgát tartottunk a 10-11. évfolyamosoknak. Bíztató, hogy a tanulók 

többsége komolyan vette a felkészülést, így sok jó és jeles osztályzatot adhattak a kollégák, 

ugyanakkor annak is örülhetünk, hogy a 12. osztályban nem született elégtelen matematika 

próba érettségi. 

 A pótvizsgán 4 tanuló évismétlésre bukott. 

 

Tehetséggondozás, felzárkóztatás, jutalmazás 

A szaktanárok ebben a tanévben is igényes munkával készítették fel tehetséges 

növendékeinket versenyekre.  

Közismereti 

Zrinyi Ilona Matematikaverseny (1-20. helyezettjeink) 

Somorjai Kinga 5. oszt., megyei forduló 6. helyezés, országos döntı 30. helyezés 

Deák Julianna, 11. oszt., megyei forduló 12. helyezés 

Kassai Virág, 11. oszt., megyei forduló 15. helyezés 

Deák Ágnes, 11. oszt., megyei forduló 17. helyezés 

Harmat Zita, 11. oszt., megyei forduló 20. helyezés 

Ezen a versenyen iskolánkból 26 tanuló vett részt 

Kaán Károly Természetismereti Verseny 

Kardon Annamária 5. oszt., kerületi 1. helyezés, középdöntı 19. helyezés 

Vadas Csenge 5. oszt., kerületi 2. helyezés, középdöntı 28. helyezés 



Bolyai csapatverseny 

Magyar 

8. osztály csapata: Markovich Anna, Mihálffy Zsófia, Szlávik Máté, Tóth Ágoston 

Eredményük: körzeti fordulón 1. helyezés, országos fordulón 4. helyezés 

 

Zeneiskolai 

Farkas Ferenc Országos Zongoraverseny:  Farkas Anna és Dénes Márk különdíjat nyertek. 

Nemzetközi Gyermekfesztivál:  

Mikus Adrienn - zongora, Bakó Mária - ének különdíjat nyert. 

Polgár Csenge, Dénes Mónika, Bagyula Boglárka-zongora Kardon Annamária, Sajó Dániel, 

Kassai Virág-ének, Nagy Veronika - hárfa bronz minısítést,  

Farkas Anna, Dénes Márk-zongora, Mikus Adrienn, Somorjai Kinga-hárfa, Huszár Fanni, 

Tamás Blanka, Bakos Rita-ének ezüst minısítést kapott.  

A fıvárosi négykezes-kétzongorás verseny: Németh Zsófia-Farkas Anna, Kaposi Mária-

Pejtsik Panna nívódíjat kapott. 

Az országos döntın Kaposi Mária és Pejtsik Panna II. díjat nyert. 

 

Michel Sogny Sos Talent Alapítványának ösztöndíját Szokolay Ádám Zsolt és Dénes 

Mónika nyerte el a 2009-2010-es tanévre. Koncertfelkérést kaptak a Múzeumok Éjszakásja 

koncertsorozatra, amely június 20-án 17 órakor a Liszt Ferenc Emkékmúzeumban. 

Nemzetközi Chopin Zongoraverseny: Szokolay Ádám Zsolt Zongoraverseny: I: helyezés, 

és a Ferenczy Gyögy Alapítvány és a zsőrielnök különdíját kapta. Vendég szerepelt 

Párizsban, Vilniusban, Grazban. 

 

Országos hárfaverseny: 

I. díjat kapott: Somorjai Kinga 

II.  díjat kapott: Mikus Adrienn, Sipos Boglárka, Kriesch Barbara, Nagy Veronika 

 

Országos oboás fesztivál: Zeitler Miklós ezüst minısítést nyert. 

Friss Antal Fıvárosi Gordonkaverseny: Fazekas Dorka dícséretet kapott. 

A Balassagyarmati országos énekversenyen Feigl Zsófia nívódíjat nyert. 

A Szivárvány fıvárosi énekverseny Papp Ráhel I.díjat kapott. 

A Szivárvány országos népdalversenyen Papp Ráhel III. díjat nyert. 

 



Sajó Dániel felvételt nyert a Szent István Zenemővészeti Szakközépiskola ének 

tanszakára. 

Polánszki Tímea felvételt nyert a Bartók Béla Zenemővészeti Szakközépiskola hárfa 

tanszakára. 

Csenki Dóra felvételt nyert a Kıbányai Zenemővészeti Szakközépiskolába. 

 

A Fıvárosi gitárversenyen Darvas Máté nívódíjat nyert. 

 

Jutalmazás 

Fıvárosi Diákösztöndíjban részesültek 

Kwaysser Richárd 13. osztályos tanuló 

Németh Ágota 13. osztályos tanuló 

Paulik Áron 13. osztályos tanuló 

Tóth Klára 13. osztályos tanuló 

 

A 2008. évben a beérkezett javaslatok alapján oklevélben és 5000 forint pénzjutalomban 

részesült tanulók: 

Leskó J. Zoltán 13. osztályos diákunk példaértékő tanulmányi munkájáért  

Anette Rachinger 10. osztályos diákunk példaértékő magatartásáért. 

Év végén kitőnı tanulóinkat könyvjutalomban részesítettük. 

Mindannyiuknak szívbıl gratulálunk! 

 

Felzárkóztatásra szoruló tanulóink számára korrepetálásokat szerveztünk. Forstner Krisztina, 

Tamás Katalin és Wollner Istvánné végezte a fejlesztı munkát az erre rászoruló tanulóknak. 

Ezenkívül a kerületi Nevelési Tanácsadó is részt vett a fejlesztı tevékenységben. Örvendetes, 

hogy egyre több tanulópár mőködik iskolánkban szép eredménnyel. 

  

 A nyelvtanulás eredményessége 

Jelenleg három nyelvi elıkészítıs évfolyam mőködik iskolánkban (11-13. évfolyamok). A 12. 

NYEK osztályban a tanulók 60 %-a tett sikeres elırehozott nyelvi érettségit, 40 %-a 

rendelkezik középfokú nyelvvizsgával. Az idei érettségin 3 fı tett emelt szintő nyelvi érettségi 

vizsgát, mind a három tanuló jeles osztályzatot kapott. A feleletek színvonala az elmúlt 

években javult az intenzív nyelvtanulás eredményeképpen.  

 



A hétvégi házi feladat szabályai, iskolai dolgozatok szabályi 

A honlapunkon olvasható pedagógiai program tartalmazza. 

 

Szakkörök igénybevételének lehetısége 

Iskolánk tanulói az alábbi kézmőves foglalkozásokon vehetnek részt:  

Szept.-okt.  szövés-fonás 

Nov.   adventi koszorú, karácsonyi díszek készítése 

Dec.  mézeskalács sütés, karácsonyi díszek készítése 

Jan.-febr.  csuhé - szalmamunkák, kukoricaszárból gyermekjátékok készítése 

Márc.–ápr.   tojásfestés, anyák napi ajándékok készítése 

Máj.-jún. kosárfonás, sárkánykészítés   

Emellett továbbra is lesz festés, magfaragás, nemezelés, barkácsolás, kerámia.  

Diákjaink a sportudvaron asztaliteniszezhetnek, tollaslabdázhatnak, az épületben 

sakkozhatnak és használhatják az iskola könyvtárát és számítógépeit. 

 

Szakkörök, sportkörök 

„Kredenc” történelmi szakkör (Koncz Ádám, Szefcsikné Nikodém Nóra) 

Kémia szakkör (Kegye Tiborné) 

Színjátszó szakkör (Polyák Zoltánné) 

Rajz szakkör, szobrász szakkör, barkács, magfaragás szakkör a mőhelyben (Hermann János, 

Markolt Sebestyén, Szefcsikné Nikodém Nóra) 

Informatika szakkör (Gergó Ágnes) 

Néptánc (Tímár Böske) 

 

Mindennapos testedzés lehetısége 

Labdarúgás (felsı tagozatos fiúknak kedd 15-15:45, gimnazista lányoknak kedd 16-16:45, 

felsı tagozatos lányoknak szerda 15-15:45, gimnazista fiúknak szerda 16-16:45) (Németh 

László) 

Röplabda (csütörtök 15-15:45) (Kovács Józsefné) 

Sanity sport ( hétfı 15-15:45) (dr. Fejérdy Gáborné) 

Tömegsport (keddtıl péntekig minden délután) (Németh László) 

Játékos torna: Kovács Józsefné 1-2. oszt. kedd 16-16:45 

3-4. oszt. csütörtök 16-16:45 



 

Felvételi eredmények 

2008/2009-es tanévben a végzısök létszáma: 23 

Ebbıl pótvizsgára bukott: 3 fı 

OKJ-s szakképzésre felvettek létszáma: 6 fı 

Egyetemi, fıiskolai képzésre felvettek létszáma: 14 fı 

(ELTE Tanító ás Óvónıképzı Fıiskolai kar: 1 fı 

Semmelweis Egyetem Egészségtudományi Fıiskolai Kar: 1 fı 

Széchenyi István Egyetem Petz Lajos Egészségügyi és Szociális Intézet: 1 fı 

ELTE Bölcsészettudományi Kar: 2 fı 

Pázmány Péter Katolikus Egyetem Informatika kar: 4 fı 

Budapesti Mőszaki Egyetem: 1 fı 

Budapesti Corvinus Egyetem: 1 fı 

Budapesti Gazdasági Fıiskola Pénzügyi és Számviteli Kar: 1 fı 

Liszt Ferenc Zenemővészeti Egyetem: 2 fı) 

 

 
 
 


