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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.
Átlageredmények:

Matematika

Szövegértés

Országos
átlag

Budapesti
átlag

Budapesti
nagy
általános
iskolák
átlaga

6. oszt.

1497

1561

1571

8. oszt.

1612

1666

1678

6. oszt.

1503

1568

1581

1699
1770
1676

8. oszt.

1571

1616

1627

1706

Gárdonyi

Homolay Károly
igazgató

EGY SIKERES ÉV
AZ ORSZÁG 20 LEGJOBB ISKOLÁJA KÖZÖTT
A GÁRDONYI
2017 nyarán hozta nyilvánosságra az MNB PADA által támogatott, HÉTFA
Kutatóintézet Összkép internetes oldala a legjobban teljesítő 20 magyarországi általános
iskola listáját, betűrendbe sorolva.
(A forrás elérhető az Összkép/sorozatok/Iskolák a határon – A legjobban teljesítő
iskolák listái: az abszolút legjobbak. Szerző: Herczeg Bálint, Kajkó Fruzsina –
http://osszkep.hu/2017/06/iskolak-a-hataron-a-legjobban-teljesito-iskolak-listai-azabszolut-legjobbak/)
A listák alapja a 2006 és 2015 közötti kompetenciamérés adatai.
Örömmel jelentem a Kedves Olvasóknak, hogy az Újbudai Gárdonyi Géza Általános
Iskola a fenti rangsorban Magyarország 20 legjobb általános iskolája között van,
egyben őszinte szívvel gratulálok minden egyes volt és jelenlegi diákunknak, a kedves
szülőknek, valamint szeretett és nagyrabecsült tanítóinknak, tanárainknak.

TOVÁBBTANULÁS
Az elmúlt tanév a megelőzőekhez hasonlóan ismét nagy sikert hozott a 8. osztályos
továbbtanulásban.
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 és más gimnáziumok vették föl.
Gratulálok, mindenek előtt a júniusban végzett gyerekeinknek, a szerető, igényes
családoknak és természetesen a felkészítő tanároknak.

NYELVVIZSGA 2016/2017. 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 ELTE ITK
(1085 Rigó utca 16.) szervezésében.
Mivel diákjaink ebben a tanévben is szép számmal jelentkeztek a vizsgára (9 fő német,
31 fő angol), lehetővé vált, hogy az angol vizsgát a Gárdonyi épületében rendezzék meg,
ezzel is segítve vizsgázóinkat. További 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
a CORVINUS B1-es, illetve a BME B2-es nyelvvizsgájára, mellyel akkreditált
nemzetközi nyelvvizsga-bizonyítványt szerezhetnek.
Idei nyelvvizsgázóinknak sok sikert kívánunk, szüleiknek köszönjük, hogy mindenben
segítették őket, azon volt és jelenlegi gárdonyis diákoknak, akik az elmúlt években
nemzetközi nyelvvizsga-bizonyítványt szereztek, ezúton is szeretnénk kifejezni
elismerésünket.

KOMPETENCIAMÉRÉS 2016
A TUDÁS DIADALA!
AZ OKOS ÉS TEHETSÉGES GÁRDONYIS GYEREKEK
SIKERE!
Az Emberi Erőforrás Minisztérium és az Oktatási Hivatal
hivatalos tájékoztatója a 2016. évi országos
kompetenciamérésről:
A 6. és 8. évfolyamos mérés teljes körű volt.
Átlageredmények:

Matematika

Szövegértés

Országos
átlag

Budapesti
átlag
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6. oszt.

1486

1544

1549

8. oszt.

1597

1638

1651

6. oszt.

1494

1565

1574

1680
1700
1695

8. oszt.

1568

1616

1630

1692

Gárdonyi

Homolay Károly
igazgató

