
                                                TANÉVZÁRÓ   

                                            2020. JÚNIUS 18. 

          Kedves Kölcseysek, Kedves Kollégák, Tisztelt Szülők és 

Honlaplátogatók! 

 

Szeretettel és tisztelettel köszöntök mindenkit a 2019/2020.tanév 

évzáró  ünnepségén…… 

 Igen, bizonyára ezekkel a szavakkal kezdődne az ünnepi beszéd az 

iskola udvarán amikor a 9-11. évfolyam tanulói osztályfőnökeikkel, 

tanáraikkal  együtt megjelennek, meghallgatják a tanév történéseit 

dióhéjban, a  szereplők műsorral keretet adnak az eseménynek, 

elhangzik a himnusz, a szózat, a legkiválóbbak átveszik a  jól 

megérdemelt jutalmakat, majd a bizonyítványok kiosztására kerül sor 

és izgatottan várják a  jelenlévők, hogy elhangozzon a 

„varázsmondat”, amely minden tanévet lezár.  

Így lenne természetes, és megszokott de most másképp van, másképp 

történik mindez… 

2020. március 13-án megállt a nyüzsgő diákélet az iskolában. 

Be kellett zárkóznunk a virtuális világba. A tanulás digitális formában 

ugyan folytatódott, de a közösségi- és sport események, versenyek 

döntői, a kirándulások, a diáknap, a ballagás, a közösen megélt 

élmények  és még sok minden más elmaradtak. 

Ahogyan most a hagyományos, ünnepélyes tanévzáró is. 

Ezért engedjétek, engedjék meg, hogy ebben a formában intsünk 

búcsút ennek a szokatlanul alakuló tanévnek. 

Minden tekintetben rendhagyó volt ez az időszak az iskola életében, 

hiszen szeptembertől megbízott igazgató vezette az iskolát, majd 

2020. januárjában új, kinevezett vezetője lett az intézménynek. 



Ez némileg kizökkentette- elsősorban- az órarendet a megszokott 

kerékvágásból, voltak osztályok ahol tanárváltás történt. 

Új vezető áll a diákönkormányzat élén is Tar Szabolcs 11. c osztályos 

tanuló személyében, aki nagy odaadással, együttműködéssel szeretné 

végezni a rá bízott feladatot. 

Az iskola programjairól, versenyeredményekről is szólnunk kell -

ezekről tájékozódhattok a honlapon. 

Ezúton gratulálok kiváló eredményeket elért tanulóinknak, felkészítő 

tanáraiknak és kívánok hasonló sikereket a jövőben is megköszönve 

munkájukat. 

Köszönet illeti az iskola programjainak szervezésében részt vevő 

valamennyi tanulót, pedagógust és a szülőket valamint a hátteret 

biztosító technikai dolgozóinkat. 

 

A tanulmányi munkát illetően arról számolhatok be, hogy kiválóan 

teljesítettetek ebben a félig valódi félig on-line iskolai évben. Sokan 

zárjátok a tanévet kitűnő vagy jeles eredménnyel, vannak szép 

számmal akik több tantárgyi dicséretet könyvelhetnek el maguknak 

így nevelőtestületi dicséretben is részesülnek. Mindenkinek sikerült 

teljesíteni a követelményeket, a legjobb osztályátlag 4,83 és a 

legkevésbé kiváló osztály átlaga  is 4,53.  

A jól megérdemelt jutalmak átadása majd az évnyitón történik. 

 

2020. június 15-én ünnepélyes keretek között elbúcsúztattuk a végzős 

évfolyamot. Kiváló eredménnyel, nagy számú dicsérettel zárták a 

négy évet, sok-sok kitűnő és jeles érettségi bizonyítványt adtunk át.  

            Gratulálok minden tanulónak, minden osztálynak! 

 



                                               Kedves Szülők! 

A nevelőtestület és tanulóink nevében szeretném 

megköszönni Önöknek egész éves támogatásukat, 

javaslataikat. Kérem, hogy ezután is legyenek partnereink 

iskolánk fejlesztésében, a tanulók közös nevelésében! 

Kedves Kollégák! 

Ezúton is szeretném megköszönni a tanévben -

különösképpen a digitális munkarendben- végzett 

színvonalas munkátokat, amivel hozzájárultatok a tanév 

sikeréhez, a programok szervezésével színesítettétek 

tanulóink diákéletét. 

 

Köszönetemet fejezem ki továbbá a rendszergazdánknak,a 

titkárságon dolgozóknak, a technikai dolgozóinknak, hogy 

a járvány idején is helytálltak az iskolában. 

 

A vakáció idején is kérem, hogy kísérjétek figyelemmel a 

honlapot ,mert a tanévkezdéssel kapcsolatban ott 

találhattok majd információt.  

                         Kezdődjön hát  a vakáció! 

  A nyári időszakra mindenkinek kellemes időtöltést, feltöltődést                    

jó pihenést kívánok! 

                             A 2019/2020.tanévet ezennel bezárom. 

                                                              

                                                           Torda István Tamásné Nagy Ildikó  

                                                                                      intézményvezető 



 

 

 

  


