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A felvételi a Trefortba
Október végén közzétettük az iskola honlapján az idei felvételivel kapcsolatos legfontosabb tudnivalókat, illetve iskolánk felvételi tájékoztatóját. Fontos változás volt a korábbi évekhez képest, hogy – élve a jogszabály adta lehetőséggel – újra hirdettünk (két
részből álló) szóbeli felvételit is a hozzánk jelentkezőknek.
A felvételin az elérhető maximális pontszámok a következők voltak: magyar nyelv
írásbeli: 50 pont, matematika írásbeli: 50 pont, egyéni beszélgetés: 24 pont, közösségi
játékok: 12 pont, általános iskolából hozott eredmények: 10 pont. Így összesen 146
pontot lehetett szerezni.
A november 26-án megtartott igazgatói tájékoztatóra mintegy 230 szülő és 160
hatodikos diák érkezett az iskolába. Míg a szülőket a nagy tornateremben az igazgató
úr és helyettese az iskoláról és az aktuális felvételi eljárásról informálta, addig a leendő
felvételizők – jól bevált módon – öt különböző helyszínen ismerkedtek a Treforttal:
látványos biológia és kémia laborkísérletek, kreatív művészeti alkotóműhely, az iskola
épületével és honlapjával kapcsolatos kvíz feladatok, a Trefortban tanított idegen nyelvekről tartott előadás és több társasjáték várta őket. A gyerekcsoportok kísérésében
idősebb trefortos diákok és tanárok segédkeztek.
A központi írásbeli felvételi vizsgára magyar nyelvből és matematikából 2011. január 21-én, pénteken délután került sor. Iskolánkban (a január 27-i pótnapot is beleértve) 199 diák írta meg dolgozatát. Hagyományainkhoz híven hetedikes diákjaink
segítettek a felvételizők és szüleik fogadásában, eligazításában, valamint a felvételi további lépéseiről szóló írásos tájékoztató kiadványunk kiosztásában.
Január 28-án az írásbeli dolgozatok eredményeit (kódszámmal ellátva) feltettük
az iskola honlapjára, január 31-én és február 1-jén pedig lehetőséget biztosítottunk a
szülőknek, hogy a kiértékelt feladatlapokat megtekintsék.
A Trefort iránt érdeklődő hatodikos diákoknak és szüleiknek idén is szerveztünk
nyitott napokat, ezúttal január 31. és február 2. között. A tanárok 24 nyitott tanítási
órát hirdettek meg, melyekre a honlapon keresztül lehetett bejelentkezni. A három nap
alatt összesen 185 szülő és gyermek élt ezzel a lehetőséggel.
A február 18-i határidőig minden eddiginél több, 470 diák jelentkezett a Trefortba.
Annak az 50 tanulónak, aki az írásbelin elért eredménye és hozott pontszáma alapján a rangsorunk legelején állt, megajánlottuk a felvételt, így nekik nem kellett a szóbelin részt venniük (részükre jóváírtuk az ott megszerezhető, maximális 36 pontot).
A szóbeli felvételit február 26-án és 27-én (szombat-vasárnap) tartottuk. Az erre
behívott 187 tanulót kétféle feladat elé állítottuk: egy egyéni, háromfős tanári bizottsággal zajló beszélgetésen, és egy 12 fős csoport tagjaként közösségi játékokon kellett
megmutatni magukat. A szóbeli vizsga során az alábbiakat figyeltük: szókincs és kifejező készség, fantázia, asszociációs készség, kreativitás, kapcsolatteremtés, együttműködés, szabálykövetés, alkalmazkodó készség.
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Március 4-én feltettük a honlapra a megszerzett összpontszámokat tartalmazó ún.
ideiglenes felvételi jegyzéket, melynek ismeretében a szülők a jelentkezési lapon általuk
megjelölt iskolák közötti rangsort március 18-ig módosíthatták.
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 27-ig a felvételi pozitív vagy negatív eredményéről értesítettük a diákokat
és szüleiket, majd május közepén a felvett diákokat három, egyaránt 34 fős osztályba
soroltuk.
A 2011/2012-es tanévre szóló beiratkozás június 22-én volt.
Pál Gergely

A 2011/2012-es tanévre
a következő tanulók nyertek felvételt a három hetedik osztályba:
Aradi Sára, Alaksza Flóra, Aradi Júlia, Bagossy Júlia, Bakos Lilla, Balázs Sámuel,
Bálint Klaudia, Barborják Péter, Baumann Anna, Bazsik Laura, Berghammer Dávid,
Birghoffer Tamara, Bognár Márk, Borsós Hanna, Bozsik Szabolcs, Bölcskei Andor,
Bruckner Máté, Cervenak Márton, Cynolter Márton, Csépány Patrícia, Dallos Martin,
Donáth Botond, Donkó Dániel, Farkas Dóra, Farkas Kelemen, Farkas Nóra, Fendle
Minka, Frizzi Blanka, Fülöp Máté, Fürst Máté, Gaál Edina, Gaál Krisztina, Gaskó
Simon, Gombás Dániel, Horváth András, Ispánki Marcell, Jávor Ádám, Kádár Anna,
Kalapos Péter Pál, Kancsár Diána, Karancsi Eszter, Karancsi Zsófia, Kereszturi Dóra,
Kis-Tóth Zsombor, Kméczik Regina, Koncz Lili, Kósa Eszter, Kristóf Benjamin,
Kubik Csenge, Leiner Soma, Lengyel Dániel, Lini Ákos, Lovász Berta, Mészáros
Blanka, Misius Tamás, Moró Júlia, Mosoni Anna, Nagy Emese, Nagy Krisztina, Nagy
Viktória, Nagypál Petra, Németh Katalin, Nguyen Hoang Hai, Nguyen Nam Son,
Papp András, Papp Noémi, Pásztor Rebeka, Póta Krisztián, Rácz Adrienn, Rácz
Emese, Rácz Julianna, Rátki Annamária, Rieder Anna, Ringhoffer Márton, Rozsáli
Márton, Simola Rita, Simon Dániel, Simon Mihály, Solymos Petra, Sonnevend Eszter,
Soós Lilla, Stéger Sámuel, Szabados Gergely, Szabó Kitti, Szabó Sebestyén, Szántó
Marcell, Szelényi Márton, Szlovák Balázs, Szondi Ádám, Szórádi Balázs, Szulovszky
Péter, Tompa Gábor, Tóth Boglárka, Tóth Orsolya, Tóth Zsófia, Tőke Barnabás, Varga
Nóra, Vass Antónia, Zarándy Lilla, Zarka Júlia, Zelnik Paloma Petra, Zólyomi Sára
Borbála

