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A felvételi
2014 októberének végén közzétettük honlapunkon a 2015/2016-os tanévre vonatkozó felvételi tudnivalókat.
A 2014. november 21-én, péntek délután tartott igazgatói tájékoztatóra – az
utóbbi évekhez hasonlóan – most is megtelt a második emeleti tornaterem szülőkkel (kb. 280 fő), és a korábbinál is több, mintegy 230 hatodikos diák is érkezett
iskolánkba. Programunk ezúttal is két szálon futott: a szülőket az igazgatóság az
iskoláról és az aktuális felvételi eljárásról tájékoztatta, míg a leendő felvételizők – a
hagyományos módon – hét különböző helyszínen ismerkedhettek a Treforttal. Diákjaink által előkészített látványos természettudományos laborkísérletek, művészeti
foglalkozás, honlap- és épületkvíz, valamint többféle játék várt rájuk. A 30-35 fős
gyerekcsoportok kísérésében, valamint a ruhatárak működtetésében 9-10. évfolyamos diákjaink segédkeztek. A szülőknek szóló tájékoztató több új elemet is felvonultatott: az igazgató úr prezentációja előtt volt diákjaink által készített filmek és zene
várta a gyülekező szülőket, valamint két nemrég végzett diákunkat is meghívtuk,
akik a saját perspektívájukból mutatták be trefortos diákéveiket. Ezen kívül kiosztottunk a szülőknek egy kis brosúrát „Egy évem a Trefortban” címmel, melyben nyolcadikos diákjaink iskolánkkal kapcsolatos, hetedik osztályban szerzett élményeiket,
tapasztalataikat írták le.
A felvételin az elérhető maximális pontszámok – a korábbiakhoz hasonlóan –
a következők voltak: magyar nyelv és matematika írásbeli 50-50 pont, szóbeli felvételi beszélgetés 36 pont, általános iskolából hozott eredmények 10 pont. Így összesen most is 146 pontot lehetett elérni.
A magyar nyelv és matematika központi írásbeli felvételi vizsgára 2015. január
17-én, szombaton délelőtt került sor. Iskolánkban (a január 22-i pótnapot is beleértve) 221 diák írta meg dolgozatát. Hetedikes diákjaink ezúttal is ügyesen segítettek
a felvételizők és szüleik kalauzolásában, valamint a felvételi menetével kapcsolatos
további tudnivalókat tartalmazó írásos tájékoztató kiadványunk kiosztásában. Január 23-án, pénteken este a kijavított írásbeli dolgozatok eredményeit (egyedi kódszámmal ellátva) feltettük az iskola honlapjára, január 26-án és 27-én (hétfőn és
kedden) pedig lehetőséget biztosítottunk a szülőknek és a felvételizőknek, hogy a
kijavított és kiértékelt feladatlapokat megtekintsék. Ezzel a túlnyomó többség most
is élt. A február 13-i, pénteki határidőig a tavalyi rekordszámot is meghaladó, 627
diák jelentkezett a Trefortba. Annak a 68 tanulónak, aki az írásbelin elért eredménye
és hozott pontszáma alapján a rangsorunk elején állt, megajánlottuk a felvételt, így
nekik nem kellett a szóbelin részt venniük (részükre jóváírtuk az ott megszerezhető,
maximális 36 pontot). A rangsorban utánuk következő kétszáz tanulót hívtuk be a
szóbeli meghallgatásra.
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Február 20-án, péntek délután a szóbelire történő behívás ponthatárát teljesítő
diákjainkat vártuk előzetes regisztráció után a több éve bevált „Fedezd föl a Trefortot!” rendezvényünkre. Az eseményre 16 és 18 óra között került sor az iskola
tantermeiben. A 9-18 fős diákcsoportoknak szóló programokat a szaktárgyi munkaközösségek szervezték. Amíg a 145 hatodikos a két sávba rendezett foglalkozásokon
(pl. néptáncon, rendhagyó történelemórán, idegen nyelvi és matematika foglalkozáson) volt, addig a velük érkezett szüleiknek a Kodály teremben pódiumbeszélgetést
szerveztünk. Ezen az iskola tanárai mutatták be a Trefort tantárgyi kínálatát, iskolai
és azon kívüli programjait, az osztályok életét, illetőleg válaszoltak a szülők által
feltett kérdésekre.
A szóbeli felvételit február 28-án, szombaton tartottuk. Az erre behívott diákoknak egy kétfős tanári bizottsággal zajló beszélgetésen kellett részt vennie. Rövid
bemutatkozás után egy szöveg és egy kép alapján kellett egy-egy történetet elmesélni vagy befejezni, illetve a szövegből egy rövid részt hangosan felolvasni. A szóbeli
vizsga során most is az alábbiakat figyeltük: szókincs és kifejező készség, fantázia,
asszociációs készség, kreativitás, kapcsolatteremtés, együttműködés, szabálykövetés,
alkalmazkodó készség. Március 9-én (a szóbeli pótfelvételit követően) feltettük a
honlapra a megszerzett összpontszámokat tartalmazó felvételi jegyzéket, melynek
ismeretében a szülők a jelentkezési lapon általuk megjelölt iskolák közötti rangsort
március 17-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 listát, mely azok
neveit tartalmazta, akik hozzánk járhatnak majd a 2015/2016-os tanévtől. Április
végén a felvételi eredményéről levélben értesítettük a felvételt nyert diákokat és szüleiket, majd június elején (a májusban lezajlott angol és német nyelvi szintfelmérők
után) a felvett diákokat három osztályba soroltuk. Június 16-án az igazgató úr és
a három hetedikes osztályfőnök évfolyam-, majd osztályszintű szülői értekezletet
tartott.
A három új hetedik osztály beiratkozására 2015. június 24-én, szerdán került sor.
Pál Gergely
									
Iskolánkba jelentkező hatodikos diákok száma
2003
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2015

305

385

435

398

435

440

430

438

471

460

578

619

627

Minden évben közel száz diák kezdhette meg a tanulmányait a Trefortban.
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A 2015/2016-os tanévre a következő tanulók nyertek felvételt
a három hetedik osztályba:
Arányi Marcell
Banga András Donát
Bánszki Balázs
Bárány Benedek
Bauman Richárd
Bedő Katalin
Benczur Máté Gergő
Bereczki Domonkos
Bocsárdi Anna Zsófia
Böde Zsombor
Bötös Zsófia Nóra
Braun Barbara
Csapó Dániel
Dénes Anna
Dobi Emőke Kincső
Dobsa Dávid
Domokos Emma
Epres Barnabás
Erdély Simon Bálint
Esztári Zsombor
Faragó Lili Mária
Farkas Gabriella Zsófia
Farkas Péter Kornél
Fekszi Csaba Kornél
Fertő Emma
Filotás Dénes
Földvári-Nagy Kincső Csepke
Frigyes Kristóf
Glavinics Anna
Gődény Ákos
Hajdu Zsolt Ármin
Hermann Anna

Horváth Anna
Hruby Lili
Ihring Dorottya
Iszak Máté
Jábor Tímea
Jókay Benedek
Kada Bendegúz
Karászi Tamara Zsófia
Kardos Bálint Szabolcs
Kardos Olivér Márton
Kása Csaba
Korda Bonifác
Korda Sára Dorottya
Kormos Ákos
Kovács Benedek István
Kovács Noémi Krisztina
Kovácsházy Anna
Kulcsár Péter
Kürti Emese Réka
Labancz Laura
Lóránt Levente
Lőrincz Máté
Mangoff Máté
Mányoky Réka
Máté Szabolcs
Matus Anna Borbála
Molnár Viktor Makoto
Moravcsik Dániel
Nagy Balázs Tamás
Nagy Dóra Veronika
Nagy Zsófia Lilla
Oláh Márton

Ónozó Zsófia
Pafféri Péter
Papp Gergő
Papp Zoé Beáta
Penc Márk
Prácser Adél
Rádler Blanka Tara
Ragályi Réka
Rieder András Gábor
Sándor Alíz
Sári Júlia
Schiszler Bertalan
Seres Máté
Sipos Miklós
Sipos Zsófia Blanka
Szalmás Zoltán
Szigetvári Zsófia Petra
Szitt Borbála Zsófia
Szurop Száva Szófia
Szücs Péter
Terjék Soma István
Túri Eszter
Ujváry Áron
Vadász Zsófia
Varga Franciska Mária
Vásárhelyi Ronja Dorottya
Vasvári Vince
Verschitz Flóra
Vichnalek Luca
Vuleta Gergely Domonkos
Wang Xiang
Zou Liyuan

