Szeretettel köszöntöm kedves Vendégeinket, a szülőket, kollégáimat és titeket
gyerekek ezen a várva várt eseményen, a 2015/16-os tanévet lezáró
ünnepségünkön!
Kevés olyan jeles nap van egy iskola életében, amelyet azonos lelkesedéssel
várnak tanárok, és diákok. A tanévzáró ünnepség biztos, hogy ezek közé
tartozik.
Különös élmény tanévet zárni, hiszen alig aludtunk néhányat a szeptemberi
első csengőszó óta, és máris itt tolong ez a csaknem 300 rakoncátlan diák, aki
azt várja, kimondjam végre az elbocsátó szép szavakat. És ez mindjárt így is lesz,
csak végezzünk egy rövid számvetést az előttünk álló hosszú vakáció előtt.
Amikor lezárunk egy időszakot, egy tanítási évet, természetesen elemzést is
végzünk. Én úgy érzem, elégedettek lehetünk, hiszen alapvető céljainkat
teljesítettük, igen nehéz, de eredményes tanévet zártunk.
A TÁMOP pályázat révén sok új fejlesztő, szemléltető eszközt használhattunk
az idei tanévben. Projektorok, lap-topok és a várva várt iskolarádió tették
színesebbé napjainkat. Emellett…..
Diákjaink szakkörökben, sportkörökön vehettek részt, aki pedig úgy érezte
elakadt valamelyik tárgy rejtelmeiben, felzárkóztatáson segítették. A tanév
során hangversenyre, színházba vittük tanítványainkat, előadásokat,
bemutatókat, iskolai megemlékezéseket és sportversenyeket szerveztünk. Új
színfolt volt a tanév során a múzeumpedagógiai foglalkozások megtartása
szerte a főváros múzeumában Juhász Éva néni múzeumpedagógus jóvoltából.
Kiemelkedő iskolai megmozdulást jelentett iskolanap, ahol igen szórakoztató,
színvonalas előadásokat láthattunk. Kis tanítványaink olyan oldalukról
mutatkoztak be, amit tanórákon nem igen tapasztalhatunk meg. Köszönetet
mondok az iskolanap fő szervezőinek Lakatosné Milák Ágnesnek és Főzőné
Kovács Klárának munkájukért. Ezúton köszönöm a kedves szülőknek e jeles nap
felajánlásait, ami közel 130 ezer forint volt. A bevételt a gyerekek
programjainak finanszírozására, fordítjuk, amiről részletes tájékoztatást
olvashatnak honlapunkon.
Az idén sem maradt el, hogy diákjaink eljussanak határon túlra, a hetedik
osztályosaink a Határtalanul! pályázat révén Erdélyben jártak. Felejthetetlen
élményekről számoltak be tanítványaink a nemzeti összetartozás napján.
Ajánlom nagy szeretettel iskolánk honlapjának Galéria részét, ahol a felsorolt
alkalmakról fotókat, videofelvételeket láthatnak.

Tanév elején meghirdettük az 5-ös gyűjtő versenyt. Szép számmal gyűltek az
ötösök, most évfolyamonként szeretném kihirdetni a nyerteseket.
A sok ötös eredménye a kitűnő bizonyítvány.
Az iskola legeredményesebb osztályai: alsó tagozatban a 3. a osztályosok 4.63
átlaggal, felső tagozatban a 7.a osztály 4.06 átlaggal. Gratulálunk nekik!
Iskolai szinten 35 diák ért el kitűnő 24 tanuló jeles eredményt, több tantárgyból
külön dicséretben is részesülve.
Gratulálunk a kitűnő tanulmányi munkájukhoz, további szép sikereket
kívánunk, a többieket pedig arra ösztönzöm, hogy jövőre az ő nevük is
elhangozhasson dicséretképpen ebből az alkalomból.
Tanulmányi és sportversenyeken is szép számmal vettek részt diákjaink, ahol
kiváló eredményeket értek el. Elkészült az idei dicsőségtáblánk, az aulában
láthatjuk ezeket az eredményeket. A honlapon is!
A tanulók eredményes versenyeihez nagyban hozzájárult a pedagógusok
felkészítő munkája is, melyet ezúton a tanulók nevében is megköszönök.
Persze nemcsak sikereket értünk el, a kudarcokkal is számot kell vetnünk. Volt
néhány házirend megszegés, néhány „ki az erősebb játék”, s vetélkedő, ki tud
csúnyábban és hangosabban beszélni. 9 tanulónak a nyári szünidőben kell
pótolni a hiányosságaikat és majd az augusztusi javító vizsgán lesz lehetőségük
arra, hogy kiérdemeljék a továbbhaladásukat.
Sajnos jó néhány tanulónknak a nyár folyamán azon is el kell gondolkodni, hogy
hogyan változtatnak magatartásukon a következő tanévben.
A sok hiányzás nagy problémát jelentett az idén, 250 óra fölötti mulasztás
esetén a hiányzó gyermeknek osztályozó vizsgát kell tennie. Sajnos erre is volt
példa. Az igazolatlan hiányzások száma is meggyarapodott, az 50 óra fölötti
hiányzás családi pótlék megvonással jár. A következő tanévben erre nagyon
figyelni kell nekünk is és a kedves szülőknek egyaránt..
Kérem önöket kedves szülők továbbra is támogassák nevelési törekvéseinket,
hiszen egy cél érdekében dolgozunk, hogy tanulóink megállják a helyüket az
élet minden területén!
Kedves Jelenlevők!
Köszönöm a kollégáknak és helyetteseimnek a színvonalas szakmai munkát,
mellyel eredményessé tették az elmúlt tanévet! Azon munkálkodunk, hogy a
ránk bízott gyerekekből a bennük rejlő értékeket minél nagyobb sikerrel és
eredménnyel hozzuk felszínre.
A tantestület szeretné megőrizni, a ránk annyira jellemző: otthonosságot,

családias légkört. Ennek feltétele az, hogy a kedves szülők partnerként álljanak
mellettünk, az esetleges problémákról beszéljük és ha kell változtassunk.
Köszönjük a szülők és a Szülői Szervezet áldozatos munkáját! A különböző
programok lebonyolításában sok segítséget nyújtottak. Támogatták iskolánkat
a különböző rendezvények, kirándulások megvalósításában. Új kezdeményezés
volt a ruha és játékbörze meghirdetése. Nagyon szépen köszönjük a kedves
szülőknek, akik sokat dolgoztak a megvalósításért!
Sajnos nem volt olyan nagy az érdeklődés, pedig igen hasznos lehetne sok
családnak. A bevétel szintén a honlapon olvasható.
Szeretném megragadni a lehetőséget, hogy megköszönjem az Önkormányzat és
a képviselő-testület támogatását, Soroksár Önkormányzatának folyamatos
figyelme és támogatása sikeres működésünk előfeltétele. Nagy örömünkre a
nyár folyamán az épület külső szigetelésére, színezésére kerül sor. Esztétikailag
és energetikai szempontból is jelentős változást jelent ez a nagy beruházás.
Köszönjük!
Tudom, hogy a nyári szünet a gyerekeknek öröm, de a szülőknek sokszor
probléma. Az ideális, ha a család együtt töltheti a nyarat, de ennek
megvalósítása az esetek nagy többségében lehetetlen. A szerencsések meg
tudják oldani a családon belül, nagyszülőkkel, de a többségre komoly szervezési
feladatot ró a szünidei gyermekfelügyelet megoldása.
Talán enyhülést jelent a problémára az a néhány nyári tábor, amelyben alkalma
lesz tanítványainknak részt venni. Királyréten két tábort és Alsóbélatelep egy
tábort szervezünk. Fő célunk a környezeti nevelés, a szabadidő hasznos
eltöltése. A nyári napközis tábor a Budapest XXIII. Kerületi Grassalkovich Antal
Ált. Iskolában lesz, ahol tartalmas programokat biztosítanak a gyerekeknek a
soroksári önkormányzat finanszírozásával.(Az étkezést, be kell fizetni a kedves
szülőknek hétfőnként, mindig a következő hétre)
Kedves Gyerekek!
Eljött az ideje, hogy azok a dolgok, amelyeket tanultatok valamiképpen
leülepedjenek annyira, hogy szeptemberben ismét legyen hely az új és érdekes
tananyag számára. Ezért aztán pihenjetek sokat, de ne unatkozzatok. Gyerekek,
arra kérlek benneteket, hogy legyetek óvatosak, vigyázzatok magatokra és
társaitokra egyaránt. Mindannyitokat épségben, egészségben, nagyra nőve és
kipihenten szeretném látni a szeptember1-i tanévnyitó ünnepségen.
A 2015/ 2016-os tanévet lezárom.

