
A 2013/14-es tanév eredményei 

 

A vizsgákra történő eredményes felkészítés 

 

Érettségi vizsga 

2013/2014-es tanévben 27 fő 11-12. osztályos tanuló tett eredményes rendes vagy elő-

rehozott érettségi vizsgát.  Az érettségi átlaga összességében 4,10 , tavaly 4,43 volt.  1 tanuló 

kitűnő érettségi bizonyítványt szerzett, emellett voltak jeles eredményt elérő tanulók.  Az 

emelt szintű vizsgák száma 17 volt. Kiemelkedő eredménynek tartom, hogy ebből 8 élő ide-

gen nyelvből tett emelt szintű vizsga volt ebben a tanévben (6 fő angol, 1 fő német, 1 fő spa-

nyol).  6 tanuló szerzett így középfokú, 2 pedig alapfokú nyelvvizsgát.  Két tanuló maximális 

30 pontot kapott emelt szintű szóbeli vizsgáján élő idegen nyelvből. Ugyancsak szép ered-

mény, hogy a 17 vizsgából 11 jeles, 5 jó, 1 közepes osztályzat született emelt szinten.  Az 

érettségi vizsgán a bizottság  dicséretet adott:  teljes tantárgyi dicséret és 8 szóbeli feleletre 

adott dicséret született. Emelt szintű vizsgák: 2 fő magyar nyelv és irodalom, 2 fő matematika, 

6 fő angol nyelv, 1 fő spanyol nyelv, 1 fő német nyelv, 4 fő biológia, 1 fő kémia tantárgyak-

ból. Középszinten nem volt fellebbezés, emelt szinten 3 fő nyújtott be fellebbezést.  Közülük 

2 fő fellebbezését pedig teljesen megalapozottnak találták a felüljavítás során.   

Az eredményekhez hozzájárul az érettségi vizsgák tartalmi követelményeinek nyilvá-

nossága, kiszámíthatósága.  A diákok egyre inkább élnek a kétszintű érettségi nyújtotta lehe-

tőségekkel: értelmesen használják a segédanyagokat, beosztják energiájukat, és előrehozott 

érettségi vizsgát tesznek.  Rendkívüli esemény az idei érettségi vizsgán nem történt. A tanulók 

megjelenése, magatartása egyaránt méltó volt a vizsga szelleméhez.   

 

Köszönet Heim László igazgatóhelyettes úrnak az érettségi vizsga precíz, zökkenő-

mentes megszervezéséért.     

 

Művészeti alapvizsga 

Ebben a tanévben 11 növendék tett rendes vagy előrehozott művészeti alapvizsgát. 8 fő jelest, 

1 fő jó osztályzatot kapott.  1 fő már rendelkezik hangszeres eredménnyel, ezért csak szol-

fézsból vizsgázott közepes eredménnyel.  1 fő előrehozott szolfézs alapvizsgát tett közepes 

eredménnyel. 

 

Szakmai vizsga  

2 fő tette le sikeresen, mindketten jelesre vizsgáztak.    

 

Hangszeres vizsga 

Félévkor hangszeres meghallgatást, év végén hangszeres vizsgát tartottunk. 

 

Az országos kompetenciamérés eredményessége 

 

A 2013. évi országos kompetenciamérés elemzése 

 

A 6., 8., 10. évfolyamokon 62 tanuló vett részt a kompetenciamérésen.  A 2013. évi 

mérés eredményeiről általában elmondható, hogy mind a három osztály teljesítménye megha-

ladta az országos átlagot mind matematikából, mind szövegértésből.  



 

 

Matematika Országos  Intézményi Képességpont  

6. 1489 1624 átlag felett + 135 

8. 1620 1765 átlag felett + 145  

10. 1640 1812 átlag felett + 172 

 

Szövegértés Országos Intézményi Képességpont 

6. 1497 1602 átlag felett + 105 

8. 1555 1671 átlag felett + 116 

10. 1620 1768 átlag felett + 148 

 

 Az iskolai eredmény a tanulók korábbi eredményei alapján nem különbözik szignifi-

kánsan a várhatótól.  



 

Az alapszintet el nem érő tanulók aránya minden évfolyamon és mindkét kompetencia 

esetén az országos átlag alatt helyezkedik el.  Matematikából a három évfolyamon összesen 8 

fő (13 %), szövegértésből 3 fő (4 %). Kiemelkedő eredmény, hogy a 10. évfolyamon nem volt 

szövegértésből alapszintet el nem érő tanuló, sőt a 4. szinten teljesített a leggyengébb ered-

ményt elérő tanuló.  A 8. évfolyamon a szövegértésből a tanulók több mint 80%-a 6-7. szinten 

teljesített. A 10. évfolyamon a szövegértésből a tanulók több mint 50%-a 6-7. szinten teljesí-

tett.  Kimagasló képességű (7. szintet elérő) diákok száma: matematikából 5 fő (8%), szöveg-

értésből 5 fő (8%).  Örvendetes, hogy nincs 1. szint alatt teljesítő diákunk.  Mindössze 1 olyan 

tanulónk van, aki  az 1. szinten teljesített (6. évfolyamon a matematikából), övé az egész isko-

la leggyengébb eredménye. 

Az összes iskola teljesítményét szemléltető görbén minden esetben több a gyengébben 

teljesítő iskolák száma.  Évfolyamtól és tárgytól függően az iskolák 1-4 %-a teljesített szigni-

fikánsan jobban.  A matematikából kevesebb iskola teljesített szignifikánsan jobban, mint a 

szövegértésből. A 6. évfolyamon a matematikából  nem volt szignifikánsan jobban teljesítő 

iskola a budapesti közepes általános iskolák körében, a szövegértésből is csak 1 ilyen közepes 

általános iskola akadt.   A 8. évfolyamon sem a matematikából, sem pedig a szövegértésből  

nem volt szignifikánsan jobban teljesítő iskola a budapesti közepes általános iskolák körében.  

Matematikából a budapesti általános iskolák körét tekintve sem volt szignifikánsan jobban 

teljesítő iskola. A 10. évfolyamon a kis négy évfolyamos gimnáziumok közül csupán 2 teljesí-

tett szignifikánsan jobban a matematikából, mindössze 1 szövegértésből.  A volt fővárosi 

fenntartású intézmények átlagát is meghaladja iskolánk eredménye (matematikából 1636, 

szövegértésből 1606) 

 

Matematika Iskolák száma Szignifikánsan jobban teljesítő 

iskolák száma 

1. évfolyam 2645 37 

8. évfolyam 2725 42 

10. évfolyam 1634 58 



  

 

Szövegértés Iskolák száma Szignifikánsan jobban teljesítő 

iskolák száma 

6. évfolyam 2645 63 

 8.évfolyam 2725 59 

10.évfolyam 1634 62 

  

 

Az előző év végi matematika jegyek és az OKM eredményei a 6. évfolyamon nem tér-

nek el szignifikánsan.  A 8. és a 10. osztályosok között a legjobb matematika eredményt elérő 

tanulók előző év végi matematika osztályzata négyes volt.   

A 2011. évi eredményekhez képest a 8. évfolyamosok esetében mindenki magasabb 

képességpontot ért el a matematikából, 2 fő kivételével szövegértésből.  A 10. évfolyamosok 

esetében a matematikából 2 fő képességpontja csökkent a 2011. évi eredményéhez képest.  

Elgondolkodtató adat, hogy a szövegértésből 8 fő ért el alacsonyabb képességpontot, mint 

2011-ben.  Hozzá kell tennünk, hogy ez az osztály 2011-ben kiemelkedő eredményt ért el a 

szövegértésből: 1773 képességpontot, 8 fő ért el 7. szintnek megfelelő eredményt.  Ehhez 

képest lett most 5 ponttal kevesebb az átlageredményük: 1768 képességpont.  

A  Családi Háttér Index nem értékelhető, mert nagyon kevesen hozták vissza kitöltve a 

kérdőíveket.  Ennek fontosságára ismét fel kell hívnunk a szülők figyelmét.  Idén a 68 fő 

OKM résztvevő tanuló közül 56 fő visszahozta a kérdőívet.  Ez jó eredmény.  

Összességében kiegyenlített eredmények születtek, intézkedési terv készítésére nincs 

szükség.  A tanulók komolyan vették a feladatlapok kitöltését.  Az iskola érettségi eredményei 

is alátámasztják, hogy a kulcskompetenciák területén az iskola pedagógusai eredményes 

munkát végeznek.    

Az eredményekről a 2014. március 3-i Szülői tanács ülésén a szülőket is tájékoztattuk.    

 

A tanulmányi munka eredményessége 

 

A tanulmányi munka terén a tantárgyi bukások száma növekedett: a tavalyi 6-ról 11-re.  10 

tanuló egy, 1 tanuló kettő tantárgyból bukott, ezért javító vizsgát tehetnek. Ennél sokkal több 

tanuló szüleinek küldtünk az év végi bukás lehetőségére figyelmeztető levelet.  Úgy tűnik, 

hogy a szülőknek kiküldött figyelmeztető levelek hatásosak.  A tapasztalat azt mutatta, hogy a 

korrepetálásokra rendszeresen járó gyengébb eredményű tanulók sikerrel vették az akadályo-

kat.  Továbbra is gond, hogy az életkor előrehaladtával egyre több a házi feladat és a felszere-

lés hiány.  A tanulási kudarc hátterében több dolog állhat: rossz időbeosztás, rendszertelen, 

hangulat által vezérelt tanulás, az egészséges küzdeni vágyás hiánya.  Megoldást a szülőkkel 

való együttműködés hozhat. 

A kitűnők száma 28-ra csökkent (tavaly 32 volt). 

Az alsó tagozaton a 2. osztály (4,79), a felső tagozaton az 5. osztály (4,56), a gimnáziumban a 

12. osztály (4,47) produkálta a legmagasabb osztályátlagot. 

 

Kitűnők osztályonként 

 



1. osztály 
Kemenes Villő 

Kuhn Veronika 

Lakatos Lelle 

Vajnai László 

 

2. osztály 

Andor Áron 

Benkó Bence 

Falaky Réka 

Jancsó Gergely 

Kapocs Bence 

Rába Gergely 

Szakács Márton 

Varga Bence 

 

3. osztály 

Fabiny Lujza 

Gorondi Klára 

Horányi Róza 

Kamuthy Júlia 

Kuhn Borbála 

Lakatos Bercel 

Pálvölgyi Blanka 

Schanda Éva Blanka 

Soós Virág 

Werner Júlia 

Werner Mária 

 

4. osztály 

Horváth Sarolta 

Ménesi Julianna 

Nagy Bálint 

 

8.osztály 

Bibó Hanna 

 

12.osztály 

Bedics Anna 

 

Arany penna-díj 
1. osztály    Boros Lilla 

2. osztály    Falaky Réka 

3. osztály    Kamuthy Júlia 

4. osztály    Benkő Lilla  

 

Kitűnő érettségi 

Paulik Veronika 

 



Tehetséggondozás, felzárkóztatás, jutalmazás 

A szaktanárok ebben a tanévben is igényes munkával készítették fel tehetséges növen-

dékeinket versenyekre.   

 

Versenyeredmények: 

 

Országos versenyek, elismerő oklevélben részesített felkészítő tanárok, kiemelkedő eredmé-

nyek 

 

 Heim László intézményvezető-helyettes 

Tanítványainak eredménye: 

Wándorélet 2.0 – Verdi és Wagner nyomában országos középiskolai műveltségi vetélkedőn 

országos II. helyezés. 

Fischer Edina ének-zene, szolfézs tanár 

Tanítványának eredménye: 

Bálint Mátyás a XI. Országos „Kodály Zoltán” Szolfézs- és Népdaléneklési Versenyen  a IV. 

korcsoportban országos III. helyezést ért el.  

 

Gulyás Csilla hárfa tanár 

Tanítványának eredménye: 

Mikus Adrienn a továbbképző évfolyamokra járó tanulók VIII. Országos versenyén (II. kate-

gória, szóló, hárfa) II. díjat kapott.  

 

 

Gallai Judit cselló tanár 

Tanítványainak eredménye: 

Gál Kinga a Kecskeméten megrendezett XII. Országos Starker János Gordonkaversenyen  III. 

díjat nyert. 

Kasza Margit a budapesti Banda Ede csellóversenyen szóló kategóriában II., Fazekas Dorká-

val duó kategóriában I. díjat nyert. 

 

Ökrös Csaba hegedű tanár 

Tanítványának eredménye: 

 Danhauser Pál a VII. Országos Népzenei Versenyen IV. korcsoport szólóhangszer kategóriá-

ban I. díjat kapott. 

 

Kiss Zsuzsanna zongora tanár 

Tanítványának eredménye: 

Török Anna a Ferenczy György Országos Zongoraversenyen különdíjat kapott. 

 

Scsur Alexandr klarinét tanár 

Tanítványának eredménye: 

Zsigmond Szabolcs a Liptószentmiklósi Nemzetközi Gyermekfesztiválon I. díjat kapott (III. 

kategória, hangszeres) 

 

  



Alsós versenyeredmények 

1. osztály 

 

A Budapesti Kolping Katolikus Iskola által szervezett szavalóversenyen az I. katagóriában  

 

Szefcsik Boldizsár 1. helyezés 

 

2. osztály 

 

Kodály Zoltán Nemzetközi Hegedűverseny (Galánta) 

 

Falaky Réka kategóriájában 3. helyezett 

 

„Fantast” Nemzetközi Hegedűverseny (Óbecse) 

 

Falaky Réka 1. helyezés 

 

3. osztály 

 

A Ferencvárosi Helytörténeti Gyűjtemény által a magyar költészetnapja alkalmából szervezett 

versillusztrációs rajzverseny: 

 

kiállított rajzok: Barker Lívia és Bagyula László 

(1000 tanuló 69 iskolából, 204 kiállított rajz) 

 

Házfórum Gyermekrajzpályázat: 

 

Közönségdíj 1. helyezés Werner Mária 

Közönségdíj 2. helyezés Berki Benedek 

 

 

4. osztály 

 

Bolyai Csapatverseny: 

Matematika: 17. és 26. hely 

Magyar: 19. és 26. hely  

 

Zeneiskolai versenyek 

V. Bántai Vilmos Fuvolaversenyen: 

bronz díj: Lezsák Anna T.: Gyurina Zsuzsanna  

bronz díj : Kapocs Hanna T.: Kapi Judit  

ezüst díj : Boronkai Gáspár T: Kapi Judit 

A Budapesti VI. Banda Ede Csellóverseny: 

2. díj: Ménesi Júlia és Németh Borbála T: Salát Ildikó  



Kasza Margit szóló kategória T.: Gallai Judit 

1. díj: Fazekas Dorka-Kasza Margit duó kategória T.: Gallai Judit 

Ferenczy György Országos Zongoraverseny: 

Dicséret: Andor Mátyás T.: Szokolay Ádámné 

Török Hayato T.: Kiss Zsuzsanna 

Jánoki Márió T.: Kiss Zsuzsanna 

Különdíj: Török Anna T.: Kiss Zsuzsanna  

Országos Továbbképzős Verseny:  

II. díj: Mikus Adrienn T.: Gulyás Csilla 

Nemzetközi Gyermekfesztivál Budapest: 

I.díj: Mikus Adrienn: T: Gulyás Csilla 

Egyéb eredmények 

A MOL és a Messzehangzó Alapítvány Ösztöndíjasa, a milánói Piano Talents nemzetközi 

zongoraverseny győztese: Szokolay Ádám Zsolt 

Pintér-Rápa Titanilla a Dunán innen Tiszán túl népművészeti tehetségkutató verseny, Buda-

pest-Pest megyei elődöntő, népdal kategória, első helyezettje, arany fokozattal. 

 

Somorjai Márk 7. osztályos tanuló az Országos Comenius Logo Verseny 7-8. osztályos kate-

góriában döntőbe jutott, ahol 26. helyen végzett. 

 

A kerületi katasztrófavédelmi verseny I. helyezettje a 11. oszt. csapata.  

  

Sok kevésbé jó osztályzat mögött is komoly erőfeszítés és példamutató szorgalom rejlik.  En-

nek elismerésére szolgál a „Több is Telik Tőled” ösztöndíj meghirdetése.  A tanulmányi ösz-

töndíj pályázatra 7 tanuló adott be érvényes, elbírálható pályázatot. Közülük 4 tanuló teljesí-

tette vállalásait: 

 

 

 

 



 A díjazottak és helyezettek névsora: 

1. díj 

3000Ft/hó 

1. Vadas Hanga 8. osztály 

2. díj  

2000Ft/hó 

2. Nagy Cecília 6. osztály 

2. díj 

1000Ft/hó 

3. Vadas Soma 6. osztály 

3. díj 

1000Ft/hó 

4. Gönczöl Ferenc 11. osztály 

 

Pedagógusok kitüntetése 

 

Emberi Erőforrások Minisztériuma, a kiemelkedő tehetséggondozó munkáért járó Bonis Bona 

kitüntetés    Szokolay Ádámné 

 

Apáczai Csere János Díj  Latorcai Ágnes 

 

Pedagógus Szolgálati Emlékérem Kovács Józsefné 

 

Budavári Virág Benedek Díj  Friedrich Attila 

 

 

A nyelvtanulás eredményessége 

 

  

A 2013/14-es tanév tavaszi érettségi vizsgáján  8 fő tett emelt szintű nyelvi érettségi 

vizsgát (angol nyelv, spanyol nyelv, német nyelv), 6 fő jeles, 2 fő jó osztályzatot kapott.  A 

jelesek középfokú, a jók alapfokú nyelvvizsgával egyenértékűek.   

Tapasztaljuk, hogy külföldi csoportok látogatása mennyire lelkesítőleg hat a nyelvi cso-

portok munkájára.  Sokan utána interneten tartják a kapcsolatot a külföldi diákokkal.  Ezt a 

célt szolgálta az a 2012-2014 között megvalósuló projekt, amelynek keretében a németországi 

Schyren Gymnasiummal közösen valósítottunk meg egy musicalprodukciót, melynek címe 

„Gizella és István – egy európai házasság”.    

 A nyelvtanulást segíti az évek óta jól működő cserediák program is.  Idén egy német és 

egy mexikói növendékünk volt, a mexikói hangszeres tanulmányai miatt átment a Szent Ist-

ván Király Zeneművészeti Szakközépiskolába. 

 Nyelvi színielőadások. Tóth Zoltánné, Daxner Veronika és Hermány Irén tanárnők a ne-

gyedik ill. ötödik osztály nyelvi csoportjaival rendeztek hosszú előkészületet igénylő, igen 

színvonalas, német, angol és francia nyelvű színielőadásokat. 

Német szóbeli vizsgák. Az elmúlt évek kedvező tapasztalatai nyomán Fejérdy-de Miniac 

Kinga és Koncz Ádám év végi szóbeli vizsgát rendeztek a 9., 10. és 11. osztály első idegen 

nyelvként németet tanuló csoportjaiban.  

Előadás a nyelvtanulás előnyeiről. Daxner Veronika segítségével a gimnazisták angol 

nyelven rövid előadást hallhattak június elején a nyelvtanulás előnyeiről. 

Nyelvi labor. Nyelvi laborunk ügyét rendszergazdánk, Dénes Mátyás karolta fel az iskola-

vezetés és valamennyi érintett kolléga teljes támogatásával. Mivel számításai szerint a szük-



séges nagy értékű eszközök jelentős részével már rendelkezünk, csak kisebb támogatást kell 

kérnünk a hiányzó felszerelés beszerzéséhez a fenntartótól. 

 

A fegyelem javítása (mulasztás, késés) 

 

  A mulasztások terén nem történt jelentős javulás: még mindig két hetes a hiányzási átlag az 

1-12. évfolyamokon.  Tavalyhoz képest valamelyest javult a helyzet.  (2009/10: 74,59 óra/fő 

átlag, 2010/11:  63,6 óra/fő , 2011/12: 65,37 óra/fő mulasztási átlag, 2012/13: 72,94 óra/fő, 

2013/14: 68,69 óra/fő) Idén  3 (tavaly 2) olyan növendékünk volt, aki egyetlen órát sem mu-

lasztott a tanévben: két 1. osztályos (Gorondi Amália, Tóth Domonkos) és egy 8. osztályos 

(Dezsény Katalin) tanuló. Az életkor előrehaladtával általában egyre többet hiányoznak a gye-

rekek.  A legkevesebbet a 3. osztályosok (47,93 óra/fő), a legtöbbet a 9. osztály tanulói (83,25 

óra / fő) hiányoztak.  Szerencsére olyan kiugró érték nem volt idén, mint a tavalyi 12. osztály-

ban (119,22 óra / fő!).  A késések visszaszorítása továbbra is fontos feladat.  A 13-15. évfo-

lyamokon a mulasztások időben történő igazolása jelentett problémát, bár a „tanulói szerződé-

sek” javulást eredményeztek a tanórák látogatásának fegyelmében.  

 
A  testnevelés tanításának eredményei 

 

A tizenkét évfolyamon a testnevelés oktatás alsó tagozaton és 5. és 6. osztályban bon-

tás nélkül történt, 7. osztálytól csoportbontásban. Az osztályok nemek szerinti megoszlása, 

a mindennapos testnevelés egyre bővülő tendenciája a tornatermi lehetőségek szűk volta na-

gyon megnehezítette a nagy létszámú csoportokkal történő eredményes foglalkozást. Az alsó-

soknál meglévő és továbbra is szükségesnek látszó testnevelés órai osztálylétszám leginkább a 

gyógytestnevelés órákon jelentett komoly nehézséget. Míg az 5. és 6. osztályosoknál a nemek 

szerinti bontás hiánya és a nagy létszám okozott komoly feladatot.  Az iskola jelenlegi torna-

termi lehetőségei mellett egy csoportban maximum 14-16 fővel lehet eredményesen dolgozni, 

ami egyre kevésbé látszik megvalósíthatónak. 

Mindezek ellenére eredményesnek mondható az előző tanévben végzett testnevelés és 

általunk végzett gyógytestnevelés oktatás. Ennek alátámasztásaként néhány adatot emelnék 

ki.  

 

Az elmúlt 11 évben az iskola tanulónak edzettségi szintjei
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Az iskola tanulóinak edzettségi szintjének alakulása évfolyamok szerint megmutatja a szep-

temberi állapothoz képesti változást.  

 
A 11. osztály megőrizte első helyét és (a fiúk eredményének köszönhetően) 8%-kal növelte 

edzettségi szintjét.  

Az 5. osztály a 2. helyről visszaesett a 10. helyre, és edzettségi szintje is csökkent 5%-kal.  

A 6 osztály a harmadik helyről a hatodik helyre került 4%-os teljesítményjavulással. 

A 7. osztály a negyedik helyről a hetedik helyre csúszott 3%-os javulással.  

A 12. osztály 5. helyét megtartva 6%-ot javított a lányoknak köszönhetően. 

A 9. osztály 6. helyről a 2. helyre lépett 12%-os javulással. 

A 3. osztály a 7. helyről az utolsó helyre csúszott, edzettségi szintje 8%-kal csökkent az egy 

egész éves testnevelés oktatás ellenére!!! 

A 8. osztály az év elei 8. helyről év végére 11%-os javulással a 4. helyre került.  

A 10. osztály az év elejéhez képest 14%-os javulással 9. helyről a 3. helyre ugrott előre. 

A 4. osztály a 10 helyről 14%-os javítva a 8. helyet szerezte meg.  

A 2. osztály edzettségi szintje volt a leggyengébb szeptemberben, ehhez képest 17%-ot javít-

va két helyezéssel előrébb lépett.  

Az iskola tanulói átlagosan 9%-kal lettek edzettebbek a szeptemberi felméréshez képest. 

 
Az ábrán láthatjuk, hogy a hátizomerő, a törzsizomzat és a vállöv izomzatát tekintve a tanulók 

átlagosan jó izomállapotban vannak. A tanulók hasizomerejének növekedése és az egykezes 

Edzettségi szint változása a tanév alatt osztályonként
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dobáshoz szükséges izmok erejének növelése volt a legeredményesebb. A 2000m-es futással 

mérhető állóképesség növelése a legkisebb mértékű iskolai átlagot tekintve (a feltételek ehhez 

a legkevésbé adottak). 

Ezek az eredmények a tanév alatt elért edzettségi szint változását reálisan mutatják. Évek óta 

tapasztalt tény, hogy a nyári szünidőben a tanulók többsége aránytalanul sokat veszt az isko-

laév végére megszerzett edzettségi szintjéből a kevés mozgásnak köszönhetően. Emiatt az 

edzettségi szint folyamatos alakulását reálisabban tükrözi az előző ugyanebben az időben mért 

teljesítmény összehasonlítása az idei tanév végén teljesített pontszámmal.  

 
Ebben az összefüggésben a javulás mértéke máshogy alakul. Iskolai szinten a tanulók edzett-

ségi szintje 1 ponttal rosszabb. (A heti 5 testnevelés bevezetése ellenére, mivel a feltételeink 

nem megfelelőek.)  

A 2. osztály 9 ponttal lett edzettebb „közepes”-ről „jó” minősítésűre emelve az edzettségi 

szintjüket. (önmagához viszonyítva I. helyezett) 

A 3. osztály 6,7 ponttal rosszabbat teljesített, mint egy évvel ezelőtt. Közepes edzettségi szin-

ten maradva. 

A 4. osztály 2,6 ponttal rosszabbat teljesítve jó minősítésű maradt.  

Az 5. osztály 0,85 ponttal emelte az edzettségi szintjét, jó minősítésű edzettségi szinten ma-

radva.  

A 6. osztály 7 ponttal lett edzettebb, jó minősítésű kategórián belül maradva. 

A 7. osztály 5,8 ponttal rosszabbat teljesített, mint egy évvel ezelőtt.  

A 8. osztály 2 pontot javult a teljesítménye.  

A 9. osztály 5,5 ponttal gyengébbet teljesített. 

A 10. osztály 2 ponttal rosszabbat teljesített az előző évhez viszonyítva. 

A 11. osztály 3,5 pontot javult. 

A 12. osztály 7,8 ponttal lett gyengébb, mint egy éve. 

Összességében az iskola tanulói átlagosan jó edzettségi szinten vannak.  

 

Gimnazista fiúk legjobb teljesítmény:  

I. Zajkás Boldizsár 10. osztályos tanuló140 pont maximális pontszám, Extra edzettségi 

szint 

 

Felsős fiúk: legjobb teljesítmény:  

I. Mucsi Márk Milán 7. osztályos tanuló 120,5 pont kiváló teljesítménnyel, holtversenyben 

Nakazawa Leo 8. osztályos tanulóval. 

2013 tavaszán és 2014 tavaszán az iskola tanulóinak edzettségi szintje
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Alsós fiúk: legjobb teljesítmény: 

I. Gálhidi Zoltán 4. osztályos tanuló 121,5 ponttal extra minősítéssel 

 

Gimnazista lányok: legjobb teljesítmény: 

I. Szombathelyi Eszter 12. osztályos 137pont extra edzettségi szint 

 

Felsős lányok legjobb teljesítmény: 

I. Nagy Cecília 6. osztály125,5 pont extra edzettségi szint 

 

Alsós lányok: legjobb teljesítmény: 

Szöllősi Réka 4. osztály119 pont kiváló edzettségi szint 

legjobb teljesítmény: osztályok közül a 11. osztály 

 

Önmagához képest legtöbbet javítottak kategória:  

Osztály szinten a 2. osztály 

Gimnazista fiúk:  

I. Dénes Márk 11. osztály13 pont 

Felsős fiúk:  

I. Dinyés Márton 6. osztály 42,5 pont 

Alsós fiúk:  

I. Vágner Balázs 2. osztály24,5 pont 

Gimnazista lányok:  

I. Bori Fanni 10. osztály 29 pont 

Felsős lányok:  

I. Somorjai Noémi 5. osztály 29 pont 

Alsós lányok:  

I. Hodász Lusztig Ajna 39,5 pont 

 

Budapest, 2014. június 20. 

        Friedrich Attila 

        intézményvezető 


