Évzárás a Németh László Általános Iskolában
(2005/2006-os tanév)
Munkánk rövid értékelését számadatokkal kezdeném.
Tanulók létszáma: 783 fı
Tanulócsoportok száma: 32
tanulmányi átlag:4,1
magatartási átlag:4,2
Kitőnı tanulók száma: 91 fı
alsó tagozaton: 59 fı
felsı tagozaton: 32 fı
osztályt ismételni köteles
alsó tagozaton: 3 tanuló
felsı tagozaton: 3 tanuló
javítóvizsgát köteles tenni: 16 tanuló
osztályozó vizsgát köteles tenni: 6 tanuló
A nyolcadik évfolyamon 95 diák fejezte be tanulmányait.
45 fı gimnáziumban
35 fı szakközépiskolában
15 fı szakiskolában folytatja tanulmányait.
Ebben a tanévben iskolánk legmagasabb kitüntetését a Németh László-érmet Hornos Dániel
8.a osztályos tanuló érdemelte ki.
A Németh László díj I. fokozatát: Nagy Lajos 8.b és Sápi Pál 8.c
II. fokozatát Etzler Emese 8.c osztályos tanulók kapták.
Nevüket az iskola falán réztáblákon is megörökítettük.
Kiváló sporteredményéért kitüntetésben Merényi Dóra 8.a osztályos tanuló részesült.
Jó tanulmányi eredményükért könyv és pénzjutalmat kaptak: Beregi Nóra 8.a, Gulyás
Ádám 8.d és Funk Ádám 8.d osztályos tanulók.
Kiss Dávid 8.c osztályos tanuló a Diákönkormányzatban végzett kiemelkedı munkájáért
tantestületi dicséretben részesült.
Az átlagjavító verseny gyıztesei: Lukács Dávid 8.d I. helyezett, Kiss Tímea 8.b II. helyezett,
Becher Fruzsina 6.b III. helyezett.
A kézilabda országos döntı 8. helyezéséért is jutalomban részesült a csapat.
Sok könyvet adtunk át azoknak a gyerekeknek is, akik saját közösségükben végeztek
kiemelkedı munkát.
Színvonalas rendezvényeink voltak ebben a tanévben is. Tíz éves a mővészetoktatás
iskolánkban, ennek jegyében évkönyv kiadására is sor került. Mővészeti kiállítást,
hangversenyeket, táncgálákat rendeztünk és szerveztünk.
Iskolánk alsós tanulói szerepeltek március 15-ei iskolai és városi ünnepen, amiért
polgármesteri dicséretben részesültek.

A Németh László napon az író életérıl lánya, Németh Magda tartott elıadást.
Író-olvasó találkozóra is sor került, Nógrádi Gábor volt vendégünk.
Diákfórumot tartottunk, discokat, papírgyőjtést, gyermeknapot szerveztünk.
Köszönöm kollégáimnak türelmüket, lelkiismeretes, eredményes munkájukat. Megérdemlik a
pihenést.
A szülık erkölcsi és anyagi támogatásáért is hálásak vagyunk. A felajánlott pénzösszegbıl
az ének terem festését és PVC burkolatának cseréjét fogjuk megoldani. A pályázatokon
elnyert pénzösszeg (kb. 2 millió Ft) is hozzájárult életminıségünk javításához.
Nyári táborokat szerveztek kollégáim az alábbi helyekre:
Olaszország-Bibione - Diákönkormányzat
Tiszaföldvár - kórus
Eger-Szilvásvárad - alsó tagozat
Drégelypalánk - tánctábor
Balatonszemes - tánctábor
Göd - napközis tábor
Lukács Istvánné
igazgató

