A 2016-2017-es tanév rövid krónikája
Mint minden évben, ezúttal is a tantestületet érintő személyi változásokkal
kezdem a beszámolót. Az előző tanévhez képest minimális mozgás volt, Árki
Csilla matematika-kémia szakos kolléganőnk tért vissza félállásban GYES-ről.
Ebben a tanévben 789 diák iratkozott be iskolánkba és furcsa módon
ennél eggyel több, azaz 790 diákot értékeltünk az év végén. A tanulmányi átlag
4,68 lett, ami 1 századdal gyengébb, mint tavaly. A legjobb átlagot a 11.f osztály
érte el 4,85-dal. A szorgalom átlaga 4,58, míg a magatartásé 4,73. Tanulóink
összesen 104 felsőfokú, és 392 középfokú C típusú nyelvvizsgát tettek le. A
végzős diákok 149%-a rendelkezik ilyen bizonyítvánnyal, ami ma már
egyértelműen szükséges feltétele az eredményes továbbhaladásnak, és a diploma
megszerzésének.
Az érettségi vizsgák idén is arról tanúskodtak, hogy a tudásnak ezt a fajta
ünnepét ezúttal is komolyan vették tanítványaink. A végső átlag 4,78, a
középszintű feleletek átlaga 86,2 %-os lett. Az emelt szintű érettségikre való
jelentkezés is megalapozott volt, ezt bizonyította az is, hogy a 230 felelet átlaga
75,9 %-osra sikerült. Az előrehozott érettségit 195-en választották, és látszik,
hogy komolyan felkészültek, hiszen 4,96-os átlag mellett, 90 %-os eredményt
produkáltak. Az augusztus végi beszámolókból az is kiderült, hogy a 172 végzős
diákunk közül 168-an adtak be jelentkezési lapot a felsőoktatás valamely
intézményébe, és közülük 166 tanuló folytathatja tanulmányait a felsőoktatás
nappali tagozatán, ez pedig az érettségizett tanulók 97 %-a.
Ebben a tanítási évben 11-en kerültek be a döntőbe és 4-en jutottak az
OKTV-n a legjobb 10 közé. Goretity Franciska (Dubi Árpád) vizuális
kultúrából lett második, Kiss Barnabás (Dubi Árpád) ugyancsak itt lett 7., Di
Giovanni András (Juhász Zoltán) fizikából 8., és Czunyi Edina (Gyalókai
Judit és Degovics Andrásné) biológiából ért el 10. helyezést.
A Nemzetközi Magyar Matematika versenyen Kocsis Anett és Jánosik
Áron II. díjas lett. Az Arany Dániel versenyen Póta Balázs I, Jánosik Áron és
Kocsis Anett III. díjat kapott. Az Irinyi Verseny országos döntőjében Mihalicz
Ivett 4. helyezést ért el. A Mikola Sándor versenyen Póta Balázs 2., Jánosik
Áron 3. helyezett lett. Idén is megnyertük a Tatai Öveges Csapatversenyt
(matematika-fizika).
A kompetenciamérések eredményeinek ebben az évben is örülhettünk. A
8. osztályosoknál ebben a tanévben egyetlen más iskola sem ért el szigni-

fikánsan jobb eredményt nálunk. A 10. évfolyamosok között matematikából egy,
szövegértésből öt iskola teljesített jobban az országban.
A tanévben ezúttal is több mint negyven délutáni programon vehettek
részt diákjaink. A szakköri munka mellett számos érdeklődési kör indult,
színjátszóink sok szép darabot mutattak be és folytatódtak a sporttal kapcsolatos
foglalkozások is, melynek eredményeként röplabdásaink ismét szerepelhettek az
országos döntőben.
Tantestületünk ezúttal a Bakonyban (Bakonybél) kirándult az ősz
folyamán. Decemberben ismét találkozhattunk nyugdíjas kollégáinkkal, a
diákok pedig szokás szerint volt révaisok előadásait, élményeit hallgathatták a
névadónkra emlékező Miklós-napon.
Tizedszer rendeztük iskolán kívüli helyszínen, idén a Bartók Béla
Központban a Szalagavató ünnepséget. Ezúttal is a tánc, a zene okozott szép és
derűs pillanatokat a nézőtéren ülő szülőknek és tanároknak, illetve a színpadon
szereplő diákoknak. A Ballagáson ezúttal is felemelő és megható módon
búcsúzhattunk el az iskolánkat ebben a tanévben elhagyó tanítványainktól.
Összességében a sok feladat és az ebből fakadó munka miatt fárasztó és
nehéz évet zártunk, de szerencsére ennek idén is meglett az eredménye, az elért
sikerek pedig erőt adnak a következő év feladataink az elvégzéséhez.
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