Kedves diákok, munkatársak szeretettel köszöntünk
Benneteket a 2019-2020-as tanév évzáró ünnepélyén.
„Az iskola az egy különös bolygó.
Az iskolában minden másképp van.
Például az időszámítás.
Az év itt szeptemberben kezdődik
és júniusban ér véget,
vagyis mindössze tíz hónap.
Egy hét csupán öt napból áll.
A tízperc sem tíz perc, hanem tizenöt,
Az iskolában a rossz dolgok
mindig rövidebbek, mint a kinti világban,
de a kellemesek kicsit hosszabbak.
Iskola nélkül vakáció sem lenne. „
Békés Márta

Kevés olyan jeles nap van egy iskola életében, amelyet azonos
lelkesedéssel várnak tanárok, és diákok. A tanévzáró ünnepség biztos,
hogy ezek közé tartozik.
A gyerekek már, alig várják, hogy valóban kitörjön a nyári vakáció,
amikor minden iskolai problémáról – legalább rövid időre – meg
lehet, sőt, szerintem kötelező is megfeledkezni.
A tanévzáró ünnepély egyik feladata az év rövid értékelése,
legfontosabb eredményeinek összefoglalása, amire most kerül sor. Az

egyéni értékeléseket tartalmazó bizonyítványokat mindenki kézhez
kapja, az osztályok munkájáról az osztályfőnökök röviden
beszámolnak, most tehát általában az iskolai összeredményekről
szeretnék képet adni.
Intézményünk tanulólétszáma a 2019/2020-as tanévben összesen 701
fő - ebből a székhelyintézménybe – a Várkertibe 408 diák járt.
A magatartás, szorgalom és tanulmányi eredményekből kiderül, hogy
tanulóink, pedagógusaink részéről is igényes, eredményes tanévet
zárunk.
Osztályfőnöki, szaktanári figyelmeztetésekre többször is sor került, de
fontos megjegyezni, hogy a dicséretek száma többszöröse az
elmarasztalásoknak.
Örömteli eseményekben is részünk volt.
Az idei tanévtől elindult a Mikrobi suli, Vica néni irányításával
diákjaink csodákat alkottak - táncoló, tornázó robotokat.
A kiemelkedő tehetséggondozó munka eredményeként intézményünk
elnyerte az „Akkreditált tehetségpont” címet.
Lehet, hogy sokak számára unalmasnak tűnhet, mégis szeretnék,
legalább a felsorolás szintjén, a teljesség igénye nélkül említést tenni a
rendezvényekről, versenyekről.
Volt várkerti nap, ünnepi műsorokkal készültünk nemzeti
ünnepeinkre, volt mikulás disco, farsang, jártunk korcsolyázni, úszni,
színházban, hangversenyen, ültettünk fákat, örökzöld cserjéket …. És
egyszer csak megszakadt minden. Eleinte nem is akartuk elhinni, hogy
az élet már nem úgy folytatódik mint eddig. Az első ilyen sokk a
március 15-ei ünnepség volt, amit már csak felvételről nézhetett meg
minden osztály külön-külön. Pár nap múlva megváltozott az oktatás
formája, kiürült az iskola, néhány órát kaptatok arra, hogy
hazavigyétek a holmitokat. Olyan gyorsan történt minden, hogy szinte
fel sem fogtuk, hogy fordult fel a világ. Mindeközben a pedagógusok
lázasan készültek a digitális oktatás bevezetésére.
A Várkerti iskola nagyon szerencsésnek mondhatja magát, mert a
rendszergazdánk Kiss Artúr, valamint Karl Éva informatikus

munkatársunk jóvoltából egyetlen hétvége alatt, kiépült egy könnyen
kezelhető, hosszú távon is jól használható rendszer a Moodle, ami a
tanulói adatokat is biztonságosan tárolja.
Együtt - pedagógusok, diákok, szülők - vágtunk bele a nagy kalandba,
az online oktatásba, ami mindnyájunk számára nagy kihívást jelentett.
Rengeteg munkát, türelmet, kitartást igényelt.
De megcsináltuk!!
Bár a személyes kapcsolattartásra nem volt lehetőségünk, igazi
közösségként drukkoltunk az „István a király iskolába megy” című
produkció sikeréhez. Szilvi néni, Máté bácsi, Tamás bácsi és a
szereplő diákok áldozatos munkája elnyerte méltó jutalmát és az
országos verseny élén végeztek.
És most, hogy végre már személyesen is találkozhatunk, boldogan
mosolyoghatunk egymásra, és mondhatjuk: „ Ez jó mulatság, férfi
munka volt!”
Dicséret és elismerés illet mindenkit, aki részt vett ebben az embert
próbáló munkában.
Szeretnék még említést tenni a tanulmányi versenyekről. Köztudott,
hogy a Várkertiben a nehezebben haladó gyermekek felzárkóztatása
mellett, nagy hangsúlyt fektetünk a tanulók versenyekre való
felkészítésére. Végignézve a versenynaptárt megszámoltam – több
mint 40 meghirdetett versenyen vettek részt diákjaink, s emellett még
a „ házi versenyeken”. Sok esetben a megyei fordulók élmezőnyében
végeztek, és az országos döntő legjobbjai közé is eljutottak.
Ezek lebonyolítását már megállította a rendkívüli helyzet.
A sport események, a diákolimpia rendszeres részt vevői iskolánk
tanulói, s ezeken a nemes versengéseken is hasonlóan szép
eredményeket értek el.
Kedves diákok, ti már több napja élvezitek a jól megérdemelt
vakációt.

Mi felnőttek, most hogy ismét visszatérhettünk az iskolába, még két
hétig dolgozunk. Rendet teszünk a papírok között, a fiókokban,
tantermekben. A lelkünkben helyükre kerülnek az elmúlt tanév
eseményei, és lassan elengedjük ezt a rendkívüli időszakot. Elkezdünk
készülni a következő tanévre. De egy kicsit szomorú ez a hely
nélkületek! Reggel hiányoztok, hogy nem szaladtok elénk az udvaron,
s napközben sem vagytok a tantermekben, az ebédlőben, folyosón.

Egy pár statisztikai adattal folytatjuk:
Sajnos 8 esetben nem sikerült a mércét megugrani. 2 tanuló
évfolyamot köteles ismételni 6 tanulónak pedig javító vizsgáznia kell.
A javítóvizsga időpontja: 2020. augusztus 24. (hétfő), reggel 8:00
óra.

Kedves Munkatársaim!
Nagy tisztelettel mondok köszönetet mindazért a munkáért, amit
ebben a tanévben együtt elvégeztünk.
Nem zárult könnyen a tanév. Köszönöm, hogy becsülettel
helytálltatok. Ezt így, csak igazi – szívvel-lélekkel tanító pedagógusok
tudják tenni.
„Szeretet nélkül lehet fát aprítani,
és szeretet nélkül lehet téglákat formálni,
de szeretet nélkül nem szabad gyermekekkel bánni!”
(Lev Tolsztoj)
TI – így tettétek. SZERETETTEL. Köszönöm!
Hivatalos közlemények

1. A nyári szünidő alatt is tartunk ügyeletet, ezek 2 hetente szerdai
napok lesznek 9:00-tól - 13:00-óráig. A pontos dátumokat a
facebookon és a kapu fölötti hirdető táblán tesszük közzé.
2. Ugyancsak ezeken a helyeken tájékoztatjuk a kedves szülőket a
tankönyvosztás időpontjairól is.
Ünnepségünk zárásaként énekeljük el közösen iskolánk
indulóját, a Milleniumi óda egy részletét!
És a mondat, amire szeptember elseje óta vártok:
A 2019/202020-as tanévet ezennel BEZÁROM!!

