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MAGYARORSZÁG
LEGJOBB ISKOLÁI KÖZÖTT 2018-BAN IS A
GÁRDONYI
2018 tavaszán jelent meg a legjobbiskola.hu oldalon a rangsorok, elemzések/legjobb
eredményű iskolák táblázatban, hogy Magyarország valamennyi általános iskolája között (3585
intézmény), a Gárdonyi az abszolút legjobbak között a 13. helyet foglalja el.
A fenti csodálatos eredményhez szeretnék gratulálni okos, szorgalmas és tehetséges
diákjainknak, szeretném megköszönni az iskola tanítói és tanári karának, munkatársainak
áldozatos és nagyszerű munkáját, és nagyon köszönöm a kedves szülők támogató, szerető
lényét, emberségét, köszönöm a családokat, a mi gárdonyis családjainkat.

TOVÁBBTANULÁS
Az elmúlt tanév a megelőzőekhez hasonlóan ismét nagy sikert hozott a 8. osztályos
továbbtanulásban.
Tovább növekedett a tekintélyes gimnáziumok sora, melyekben diákjaink
továbbtanulnak.
Jól felkészült és okos tanulóinkat többek között a Budapesti Fazekas Mihály Gyakorló
Gimnázium, a Veres Pálné, Madách Imre, Eötvös József, ELTE Apáczai Csere János Gyakorló
Gimnázium, József Attila, Budai Ciszterci Szent Imre Gimnázium, a Magyar Örökség – díjjal
kitüntetett Lónyai Utcai Refomátus Gimnázium, a Xantus János Két Tanítási Nyelvű
Középiskola, továbbá a Kölcsey Ferenc és a Városmajori Gimnázium vették föl. Gratulálok
mindenkinek!

A GYEREKEKET SZOLGÁLÓ REMEK
IDEGENNYELV TANÍTÁS EREDMÉNYEI
NYELVVIZSGA 2017/2018. TANÉV
A Gárdonyi Géza Általános Iskola évtizedek óta nagy hangsúlyt fektet diákjai
idegennyelvtudásának hatékony fejlesztésére. Immár hagyománynak tekinthető, hogy diákjaink
minden tanév májusában nemzetközi nyelvvizsgát tesznek az ORIGO-nyelvvizsgaközpont
szervezésében.
Mivel diákjaink az előző tanévben is szép számmal jelentkeztek a vizsgára (13 fő német, 22 fő
angol), lehetővé vált, hogy a vizsgát a Gárdonyi épületében rendezzék meg, ezzel is segítve
vizsgázóinkat. Továbbá segítséget jelentett az Egri Csillagok Alapítvány, amely a teljes
vizsgadíj 30%-ával támogatta a jelentkezőket.
JUNIOR vizsgázóink mellett 14. életévüket betöltő tanulóink közül többen jelentkeztek az
ORIGO B1-es és B2-es, illetve az EURO-exam B1-es nyelvvizsgájára, mellyel akkreditált
nemzetközi nyelvvizsga-bizonyítványt szereztek.
2014/2015-ös tanévtől az országos kompetenciamérés része a tanulók idegennyelvtudásának
mérése is. Diákjaink 80-95%-os eredményükkel évről évre magasan az országos átlag felett
teljesítenek ezen a megméretésen úgy angol, mint német nyelvből.

KOMPETENCIAMÉRÉS
MAGYARORSZÁG LEGOKOSABB ÉS LEGTEHETSÉGESEBB
DIÁKJAI KÖZÖTT
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma és az Oktatási Hivatal hivatalos
tájékoztatója a 2017. évi országos kompetenciamérésről:
A 6. és 8. évfolyamos mérés teljes körű volt.
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