Tanévzáró
Kedves Szülők!
Kedves Gyerekek!
Kedves Kollégáim!
Szeptemberben, amikor megkezdődött ez a tanév, még mindenki nagy lelkesedéssel, új tervekkel
indult. Most itt a tanévzáró, az elmúlt tanév értékelése, és remélem, egy csodálatos nyári szünidő
következik mindannyiunk számára.
Visszatekintve elmondhatom, a 184 tanítási nap adott sok új feladatot és hozott szép eredményeket
is. Talán az első osztályos kisdiákjainknak és az elballagott nyolcadikosoknak volt a legtöbb
feladata.
Az elsősök mindannyian megtanultak írni, olvasni, számolni, megtanultak iskolásnak lenni.
Csak így tovább! A nyolcadikosok pályát választottak, meghozták életük első nagy döntését. Ők
ugyan már a múlt héten elbúcsúztak iskolánktól, elballagtak, de az utolsó nagy dolog, a
bizonyítványok kiosztása még itt tartja őket.
Büszkék vagyunk valamennyi ballagó diákra, hiszen majdnem mindannyian érettségit adó
középiskolába kerültek. Bízunk benne, hogy sikeresen megállják majd helyüket és szép
emlékeket visznek magukkal.
Iskolánkban 226 diák fejezi be a tanévet. Csupán egy tanuló bizonyítványába került elégtelen
osztályzat, mindenki más sikeresen vette a tanév feladatait.
Fejlődtünk, szépültünk a tanév során, elég csak a sportpályánk felújítását látni. Taneszközök és
informatikai eszközökkel is gazdagodtunk, jelentősen nőtt eszközparkunk. Programokat nézve
is sok újdonság volt a tanév során. Megszokott, jól bevált, rendszeres programjaink is magas
színvonalon valósultak meg, de a témahetek, projektnapok mindig adtak lehetőséget új
módszerek kipróbálására. A nyár is újdonsággal kezdődik. Először nyílt lehetőség kerékpáros
vándortábor szervezésére és két kollégánk vállalta is ezt, Pesti Péter és Martin Eszter egész héten
az Őrségben kerekezik diákjainkkal.
Szintén először vállalkoztunk napközis Erzsébet tábor szervezésére. Két hétig összesen 70 fővel
tart a tábor színes szünidei programokat biztosítva a gyerekeknek.
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Kedves Szülők!
Önöknek is gratulálok a tanulók és az iskola eredményeihez.
Köszönöm segítségüket, mellyel rendezvényeinket, szakköreinket, a tanulmányi kirándulásokat,
sportversenyeinket támogatták.
Segítették az iskola működését, szépítették a gyerekek környezetét, bekapcsolódtak az iskolai
programjainkba.
Sokáig tartana minden szülői felajánlást, munkát, támogatást felsorolnom.
Szeretném megköszönni a Szülői Közösség Vezetőinek szervező munkáját, az alapítványunk
kuratóriumi tagjainak önkéntes tevékenységét.
Kedves Kollégáim!
Köszönet a tanév eredményességéért, a sok törődésért, szeretetért, amellyel tanítványaitokat
neveltétek – tanítottátok ebben a tanévben is.

Hivatástudatotoknak köszönhető az a kimagasló eredmények, amellyekkel iskolánk
büszkélkedhet. Az Országos kompetenciamérés eredményei alapján tanítványaink országos
szint feletti teljesítményt nyújtottak minden területen, így a város általános iskolái között
magasló helyét megőrizte iskolánk.
Szeretném minden jelenlévővel megosztani és egyúttal kiemelni, hogy a Szombathelyi
Tankerületi Központ pedagógus napi kitüntetését Martin Eszter kolléganő vehette át
kiemelkedő és szerteágazó tevékenységéért, nevelő-oktató munkájáért. Eszti néni most is a
kerékpáros vándortáborban van.
Kedves Lányok és Fiúk! Tisztelt Szülők! Kedves Kollégák!
„Fontold meg jól, mit kezdesz; válaszd meg az eszközöket okosságod szerint; munkálj
fáradhatatlanul; s ha mindent, amit erőd s körülményed enged, megtettél: nem vádolhatod
magadat, bár a kimenetel óhajtásodnak meg nem felel is. ”

Kölcsey Ferenc

„s ha mindent, amit erőd s körülményed enged, megtettél – igen talán ez a legfontosabb a
tanulásban és a nagybetűs életben. Ez a legfontosabb megtanítani valónk az iskolában. Ilyen
tanulókban is bővelkedünk, akik joggal mondhatom, hogy megtettek mindent ami tőlük tellett.
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…diákunk jeles, ….diákunk kitűnő bizonyítvánnyal fejezi be a tanévet, s közülük ….. diák
nevelőtestületi dicséretben részesül, mivel bizonyítványában 5 vagy annál több dicséretes
minősítés szerepel. Őket szólítom most és gratulálok nekik valamennyiünk nevében.
Nevelőtestületi dicséretek átadás
Folytassuk a díjak átadását! Tanulmányi versenyeken, rajzversenyeken, sportversenyeken
egyaránt nagyszerű eredményeket értek le az idén tanulóink. Most ezen jutalmak átadása
következik.
Először szeretném kiemelni és minden diákunk elé példaként állítani azt a 10 tanulót, akikről már
tudjuk, hogy 8. osztályos tanulmányaikat középfokú angol nyelvvizsgával fejezik be.
Filipánics Evelin, Kalocsai Zoltán, Katona Márk, Vámos Márk, Gubián Ádám, Baranyai Flóra
Németh Janka, Kőrös Hanna, Oláh Dániel, Póczik Milán eredményes vizsgát tettek. Rendkívüli
kitartás kellett ehhez a részükről és magas fokú szakmai munka az őket tanító kollégák részéről.
Közvetlen felkészítőjük Nagy –Szabó Iréne kolléganő, de valamennyi, őket a nyolc év alatt tanító
kolléga és kiemelten lektorunk sikere is ez.
Oklevelek átadása
Ritka pillanathoz érkeztünk. 1978 – 2018 a két év között eltelt időt töltötte iskolánkban Rásóné
Zöld Gabriella. Tőle búcsúzik most a Szülői Közösség és a Nyitra FreeTime SE, amelyet Ő hozott
létre.
E gyönyörű eredmények és felemelő pillanatok után mindenkinek jó pihenést kívánok a nyári
szünetben, és mielőtt kimondanám a bűvös szót, tájékoztatom a jelenlevőket, hogy a nyáron
bármilyen intézni való lenne, ebben a hónapban itt vagyunk, július és augusztus hónapban
minden második héten, szerdán tartunk ügyeletet. Ezeket a napokat a honlapon megtalálják. Még
egy fontos bejelentés, iskolánkat érte a megtisztelő felkérés, nálunk lesz a 2018/ 2019-es tanév
városi megnyitó ünnepsége 2018. augusztus 31-én 17 órakor. Ezek után nincs más hátra, hogy
kimondjam a 2017/2018-as tanévet
BEZÁROM.
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