A felvételi a Trefortba
2003. október
Elkészül egy színes, 8 oldalas prospektus az iskolánkról elsõsorban azzal a céllal, hogy az érdeklõdõ
diákoknak és szüleiknek ismertetést adjon az iskoláról.
E-mailen hetedikes és nyolcadikos diákjaink szüleihez fordulunk azzal a kéréssel, hogy írják meg,
mi volt a véleményük a tavalyi, tavalyelõtti felvételiztetési rendszerünkrõl, hogy javaslataikat,
kritikus észrevételeiket figyelembe véve javíthassunk a felvételiztetési módszereinken.
2003. november
Különbözõ módokon propagáljuk az iskolát, hogy a hatodikosok szülei minél nagyobb számban
tudomást szerezzenek iskolánkról, illetve megismerjék azt.
2003. december 1.
Igazgatói tájékoztató az iskolában. Mintegy százötven szülõ volt jelen, közülük kb. harminc a
gyermekét is elhozta. Számukra a tájékoztató ideje alatt játékos vetélkedõt szerveztünk.
2003. december 12.
Az írásbelire a jelentkezések leadásának határideje.
2004. január
A tanárokból álló 5-6 tagú felvételit elõkészítõ bizottság kidolgozza a szóbeli pontos menetét.
2004. január 30.
Írásbeli felvételi vizsga matematikából és magyarból. Iskolánkban 160 diák írt dolgozatot ezen a
napon.
2004. február
Az írásbeli dolgozatok javítása, az eredményeket kódszámmal a honlapra is feltettük.
A kijelölt februári határidõig 385 diák jelentkezett a Trefortba. (A felvehetõk létszáma 96.)
Levélben értesítjük a szóbelire behívott mintegy 200 tanulót.
2004. február 28–29.
Szóbeli felvételi vizsga szombat, vasárnap 8-tól kb. 5-ig.
a) egyéni beszélgetés
b) közösségi játékok
c) egyszerû figyelem-, szókincs-, koncentrációs feladatok
A vizsgáztatásban a tantestület igen nagy hányada vett részt.
2004. március
Értékelés, a diákok értesítése, az eredmények közzététele a honlapon kódszámmal.
A felvételin a következõ százalékos arányban szerepeltek annak egyes részei:
Magyar írásbeli
30
Matematika írásbeli
34
Egyéni beszélgetés
12
Közösségi játékok
12
Figyelem, szókincs, koncentráció
8
Korábbi bizonyítványok
4
Március közepén az eredmények ismeretében a szülõk a korábban a felvételi jelentkezési lapon
megjelölt iskolák közötti rangsort módosíthatták.

2004. április
Elküldjük a gyõri központba azon tanulók listáját, akiket felvenni szándékozunk. Néhány héttel
késõbb visszakapjuk, hogy valójában kik járhatnak majd az új tanévtõl az iskolánkba.
2004. május
Levélben értesítjük a felvételt nyert diákokat.
Levélben véleményt kérünk azon szülõktõl az iskolánkról szerzett benyomásaikról és a felvételi
rendszerünkrõl, akik gyermekei szóbeliztek nálunk, de végül nem bennünket választottak.
2004. június
A felvett 96 diákot osztályokba soroljuk.
A beiratkozás június 21-én volt.

