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Tisztelettel és szeretettel köszöntöm iskolánk ünnepélyes tanévzárójának valamennyi 

résztvevőjét, a gyerekeket, szüleiket, nagyszüleiket, vendégeinket, kollégáimat! 

Minden tanév rejteget magában valami újat, de az idei tanév is különleges volt diák, 

pedagógus és szülő számára egyaránt. Küzdelmes tanítási év áll mögöttünk. Március elején a 

rendkívüli járványveszély miatt újra át kellett állnunk az iskolán kívüli oktatásra. A tanítási év 

egy részében digitálisan folyt az oktatás a különböző online csatornákon keresztül. 

Pedagógusaink interaktív, következetes, lelkiismeretes munkájának köszönhetően még a 

rendkívüli helyzetre való tekintettel is eredményesen zárhattuk a tanévet. Folyamatosan 

nyomon követték a tanulói munkákat, segítették az otthoni felkészülést, az ellenőrzés és 

értékelés legkülönfélébb módjával motiválták tanulóinkat. Ehhez az eredményes munkához 

társult tanulóink szorgalma, a tanórákra való kitartó, lelkiismeretes felkészülése. Köszönöm 

tanulóink lelkesedését, a nehéz pillanatokban való helyt állását. Tudom, nem volt könnyű, 

sokszor hiányzott a tanító néni biztató szava, kedves mosolya, vagy éppen határozott 

tekintete, a többszöri pedagógusi magyarázat, vagy a megerősítés. Példaértékű, ahogy a 

szülők, családtagok segítették az otthoni tanórai felkészülést. Diákjaink és pedagógustársaim 

nevében hálásan köszönöm a szülők önzetlen segítségét, támogatását, áldozatvállalását, amit 

a digitális oktatás során, erőn felül nyújtottak. Mindnyájan tudjuk, hogy mindezt gyerekeikért 

tették, az ő boldogulásukért. Bízom benne, hogy tanulóink a megszerzett tudást 

eredményesen fogják kamatoztatni. 

A digitális munkarend bevezetéséig az iskolai munkatervben foglalt feladatokat, programokat 

sikerült maradéktalanul teljesítenünk. Örömmel emlékezünk vissza a Halloween-re, az 

osztálykarácsonyokra az ajándékozás meghitt perceire, a farsangra, a kirándulásokra. Több 

versenyre készültünk a tanév során, de sajnos a járványveszély miatt többségük 

megszervezésére nem kerülhetett sor, csak házi versenyeket és online   versenyeken tudtunk 

résztvenni szép eredményekkel.  
Kazinczy Szépolvasó háziverseny I. helyezett:  

5-6. évfolyam: Szőke Viktória 



7-8. évfolyam: Berger Bianka 

„Jó tanuló, jó sportoló!”Kovács Nelli, Vajda Dorina 

Bolyai területi matek verseny: 2.helyezett 4.c, 4.helyezett 7.b, 8. helyezett 6.a 

Bolyai területi magyar verseny:4.helyezett 3.b és 5.a . 6.helyezett 3.b 

Vers-és prózamondó háziverseny I. helyezett:  

Márkus Bianka 1.a, Mezei Vanda1.b, Szekeres Szófia 2.c, Tárnoki Zsuzsanna3.b, Musah Bilal 
Dávid4.b, Bohner Balázs 4.c 

Matematika házi verseny:  I. helyezett: 

Kómár Anna 2.b, Földvári Sámuel3.a, Gallyas Zalán 4.c 

Bolyai természettudományos verseny (területi) 

5.és 6. helyezett 3.b 

 
 A digitális oktatás keretében is próbáltuk a közös programjainkat online formában 

megszervezni: ilyen volt a fenntarthatósági témahét, március 15.-ei megemlékezés. 

 Nagy örömünkre szolgált, hogy a tavasz folyamán 85 leendő első osztályos tanulót írattak be 

iskolánkba. Így 3 első osztály fog indulni szeptember 1.-én. Szeretettel várjuk őket a 

szeptemberi iskolakezdéskor.  Nyolcadik osztályos tanulóink közül mindenki felvételt nyert a 

választott középfokú oktatási intézménybe. A tanulók 38%-a gimnáziumokban, 40%-a 

technikumokban és 22%-a szakképző iskolákban folytatják tanulmányaikat. Angol nyelvből 

középfokú nyelvvizsgát tett 3 tanuló. 

A 8. osztályosok búcsúztatása nem a megszokott keretek között történhetett az idei évben 

sem. Elballagott az első BGC-s osztályunk is. Reméljük, hogy az iskolánkban megszerzett 

tudás, a közös élmények erőt adnak volt tanítványaink számára, hogy a leggördülékenyebben 

vegyék az akadályokat a továbbtanulás során. 

A tanulmányi munka tekintetében örvendetes, hogy iskolánk 529 tanulója teljesítette a 

tantervi követelményeket és szeptemberben a magasabb évfolyamon folytathatja 

tanulmányait. A tanév értékelése alapján elmondhatom, hogy az 529 tanuló közül 130 tanuló 

kitűnő, 77 tanuló jeles eredménnyel végzett. 

A kitűnő tanulók ajándékul az eddigi évekhez hasonlón a Fővárosi Nagycirkusztól meghívást 

kapnak egy előadásra. A kimagasló tanulmányi és közösségi munka, a szorgalmas felkészülés, 

a példás magatartás és a versenyeken elért kiemelkedő eredmény elismeréséül több könyv, 

oklevél kerül kiosztásra. 



A tanév zárásaként köszönetemet fejezem ki a Közép-Pesti Tankerületi Központ 

vezetőségének és munkatársainak a mindennapi munkánkhoz nyújtott készséges segítségért. 

Külön köszönet illeti a Szülői Szervezetet egész éves aktív és lelkes munkájáért, mellyel 

hozzájárultak programjaink sikerességéhez, és az iskolaudvar felújításához. Köszönöm 

továbbá a XIII. Kerület Önkormányzatának, képviselőtestületének az egész tanév során 

tapasztalt segítő együttműködését, támogatását. Köszönöm minden támogatónak a pozitív 

hozzáállást, mellyel segítették iskolánk mindennapjait, eredményes nevelő-oktató munkáját. 

Elérkezett a jól megérdemelt pihenés ideje, a nyári vakáció. Ezt a felhőtlen örömöt, 

boldogságot már mindannyian vártuk. Remélem, hogy az elkövetkező napok, hetek már a 

pihenésről, a játékról, a kirándulásról, a táborozásról, a közös családi programokról szólnak. 

Bízom benne, hogy a tanévben elsajátított ismeretek valamiképpen a nyár folyamán 

leülepednek olyannyira, hogy szeptemberben ismét lesz hely az új és érdekes tananyag 

számára. Kellemes pihenést, tartalmas időtöltést kívánok iskolánk minden tanulójának a nyári 

szünidőre. Épségben, nagyra nőve és kipihenten szeretném fogadni iskolánk valamennyi 

tanulóját a szeptember 1-i tanévnyitó ünnepségen. 

Jó egészségben eltöltött, élményekben gazdag, vidám, balesetmentes nyári szünidőt kívánok 

iskolánk  minden diákjának, szüleiknek és kollégáimnak! 

Néhány fontos információ: 

- A nyár folyamán kéthetente, szerdai napokon 9.00-13.00 óráig ügyeletet tartunk az 

iskolában. 

- Tanévnyitó ünnepély: 2021. szeptember 1. (szerda) 8. 00 óra 

A 2020/2021. tanévet ezennel lezárom. 

 


