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 az iskolai élet különböz területei

A felvételi a Trefortba
Októberben az iskola honlapján közzétettük a felvételivel kapcsolatos tudnivalókat.
A november 27-én megtartott igazgatói tájékoztatóra mintegy kétszáz szülő és százhúsz hatodikos diák érkezett az iskolába. Míg a szülőket a nagy tornateremben az
igazgató úr és helyettese az iskoláról és a felvételi eljárásról informálta, addig a leendő
felvételizők hat különböző helyszínen ismerkedtek a Treforttal: biológia és kémia laborkísérletek, művészeti alkotóműhely, az iskola épületével és honlapjával kapcsolatos
kvíz feladatok és a Trefortban tanított idegen nyelvekről tartott diákelőadás várta őket.
A központi írásbeli felvételi vizsgára magyar nyelvből és matematikából 2010. január 22-én, pénteken délután került sor. Iskolánkban 128 diák írta meg dolgozatát
ezen a napon. Hagyományainkhoz híven hetedikes diákjaink segítettek a felvételizők
és szüleik fogadásában, eligazításában, valamint a felvételi további lépéseiről szóló írásos tájékoztató kiadványunk kiosztásában.
Január 27-én az írásbeli dolgozatok eredményeit (kódszámmal ellátva) feltettük az
iskola honlapjára, február 3-án és 4-én pedig lehetőséget biztosítottunk a szülőknek,
hogy a kiértékelt feladatlapokat megtekintsék. A Trefort iránt érdeklődő hatodikos
diákoknak és szüleiknek nyitott napokat szerveztünk február 1. és 3. között. A tanárok
31 nyitott tanítási órát hirdettek meg, melyekre a honlapon keresztül lehetett bejelentkezni. Összesen 180 szülő és gyermek élt ezzel a lehetőséggel. A február 19-i határidőig 443 diák jelentkezett a Trefortba. A felvételin az elérhető maximális pontszámok
a következők voltak: magyar nyelv írásbeli: 50 pont, matematika írásbeli: 50 pont, általános iskolából hozott eredmények: 10 pont. Február 27-én, szombaton – szintén
felvételi elveinkhez és tradícióinkhoz híven, de pontozás nélkül – játékos formájú ismerkedést szerveztünk a Trefortban tovább tanulni kívánó diákoknak. E lehetőséggel
a hozzánk jelentkezők nagy része élt is. A gyerekek foglalkoztatásával párhuzamosan
az iskola tanárainak egy csoportja a Trefortot bemutató pódiumbeszélgetést szervezett a gyermeküket elkísérő szülőknek. Március 12-én kitettük a honlapra a hozott
pontokkal kiegészített ideiglenes felvételi jegyzéket, melynek ismeretében a szülők a jelentkezési lapon általuk megjelölt iskolák közötti rangsort március 19-ig módosíthattak. Április elején elküldtük a győri Felvételi Központba azt a listát, amelyen a hozzánk
felvételiző tanulók szerepeltek az elért eredményeik szerinti sorrendben. Két héttel
később visszakaptuk Győrtől azt a névlistát, hogy valójában kik járhatnak majd a következő tanévtől a Trefortba. Április 26-ig a felvételi pozitív vagy negatív eredményéről
levélben értesítettük a diákokat, majd májusban a felvett diákokat három osztályba
soroltuk. A 2010/2011-es tanévre szóló beiratkozás június 22-én volt.
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