 az iskolai élet különböz területei 
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Ami tervben volt véve, de nem sikerült: a pingpong asztal környékének zöldítése,
illetve a rádió egész éves színvonalas működtetése. Úgy gondoljuk, a következő évek
diákpolgármestereinek is hagyunk némi tennivalót, így ezeken már ők fognak javítani.
A DÖK tagjai közül kizárólag a Kaposi Dorottya – Könyves-Tóth Zsuzsanna páros
(10. a osztály) kívánta a jövő évben vezetni a diákságot, így – a tavaly módosított szabályzatunk szerint – ők iskolai szintű szavazás nélkül lehetnek diákpolgármesterek.
Reméljük mindenki megelégedésére végeztük a munkánkat.
Weiszburg Zsuzsi (. a), Csapodi Csaba

A felvételi a Trefortba
2006 októberében közzétettük az iskola honlapján a felvételivel kapcsolatos tudnivalókat, részletezve külön az írásbeli és külön szóbeli vizsga rendjét. A november 28-i igazgatói tájékoztatón mintegy 220 szülő és 120 hatodikos diák volt jelen az iskolában. A
tájékoztatót a székekkel berendezett tornateremben tartottuk. A gyerekeknek eközben
a 9. c osztály az iskolát megismertető játékos vetélkedőt szervezett. Ennek keretében
a leendő felvételizők hat különböző helyszínen ismerkedtek azokkal a lehetőségekkel
és követelményekkel, amelyekkel a Trefortban találkozhatnak majd. Írásbeli felvételi vizsga matematikából és magyarból: 2007. január 26-án. Iskolánkban 158 diák írt
dolgozatot ezen a napon. Hetedikes diákjaink segítettek a hatodikosok eligazításban.
Februárban az írásbeli dolgozatok eredményeit kódszámmal a honlapra is feltettük. A
kijelölt februári határidőig 435 diák jelentkezett a Trefortba. (A felvehetők létszáma
96.) Az írásbelin legalább 74%-os eredményt elérők, összesen kétszázan vehettek részt
a szóbeli vizsgán. Szóbeli felvételi vizsga: 2007. március 3-án, 4-én, szombat, vasárnap 8-tól kb. 5-ig: a) egyéni beszélgetés, b) közösségi játékok, c) egyszerű ﬁgyelem-,
szókincs-, koncentrációs feladatok. A rendszeren tavaly óta nem változtatunk. A vizsgáztatásban a tantestületből mintegy harmincan vettek részt. Márciusban értékelés, a
diákok értesítése, az eredmények közzététele a honlapon kódszámmal. A felvételin az
elérhető maximális pontszámok a következők voltak: magyar írásbeli 50, matematika
írásbeli 50, egyéni beszélgetés 20, közösségi játékok 20, ﬁgyelem, szókincs, koncentráció 16, korábbi bizonyítványok 10. Március közepén az eredmények ismeretében a
szülők a korábban a felvételi jelentkezési lapon megjelölt iskolák közötti rangsort módosíthatták. Áprilisban elküldtük a győri központba azt a listát, amelyen a felvételiző
tanulók szerepelnek az elért eredményük szerinti sorrendben. Néhány héttel később
visszakaptuk, hogy valójában kik járhatnak majd az új tanévtől az iskolánkba. Májusban a felvételi eredményéről levélben értesítettük a szóbelin (is) részt vett diákokat.
Júniusban a felvett 96 diákot osztályokba soroltuk. A beiratkozás június 21-én volt.
Mohay Péter

