
Februári történések a Szigligeti Általános Iskolában 

A 2020/2021-es tanév I. félévének zárását követően a nevelőtestület elvégezte a pedagógiai 

munka értékelését, megbeszéltük az eredményeket, az előttünk álló feladatokat. Az 1-4. osztályos 

tanulók nyomtatott formában is megkapták a félévi értesítőjüket, míg a felsőbb évfolyamosokét 

csak igény esetén juttattuk el papíralapon a szülőknek. Az első és második osztályosok szöveges 

értékelést kaptak. Örömünkre szolgált a sok „kiválóan teljesített” értékelés rögzítése a naplóba. 

Tanulmányi átlagunk (3-8. osztályosok): 4,43 (magatartás, szorgalom nélkül); az iskola tanulóinak 

összes hiányzása: 4464 óra, abból 4464 óra igazolt, igazolatlan 0 óra. Egy főre jutó hiányzási átlag: 

38,8 óra. Kitűnő tanulmányi eredményt elért tanulók száma: 8 fő. 1 db négyese volt 5 főnek, 2 db 

négyese volt 6 főnek, 3 db négyese volt 7 főnek. Elégtelen osztályzatot egyetlen tanuló sem kapott, 

egyetlen tantárgyból sem. 

A 8. osztályosok középfokú beiskolázása újabb állomáshoz érkezett. Elküldtük a jelentkezési 

lapokat a megjelölt középiskolákba, az adatlapokat az Oktatási Hivatalba. Az idei tanévtől, a 

második félévben, heti egy órában megkezdődött a 7. osztályosok központi írásbeli felvételire 

felkészítése magyar nyelv és irodalom tantárgyból. A korábbi évektől eltérően, a mostani hetedik 

osztályos tanulóknak egy évük lesz a 

felkészülésre.  

2021. február 6-án Szabó Judit tanító nénink 

jóvoltából eljutott az első szállítmány 

műanyagkupak Kalmár Hannáékhoz, 

Csabrendekre. Nagy örömmel fogadták, 

rendkívül hálásak a segítségért! Szeretném 

mindenkinek megköszönni, hogy első szóra e 

nemes ügy mellé állt! A gyűjtés folyamatos, 

továbbra is lehet hozni az iskolába a kupakokat. 

 

Anikó néninek köszönhetően megújult az iskola bejáratánál dekoráció. 

 

2021. február 11-én délután fergeteges farsangi mulatságot tartottunk a téltemetés-tavaszvárás 

jegyében. Rendhagyó módon a tantermekben zajlott a mulatozás. Fantasztikus jelmezekbe bújt a 

gyerekek és a nevelők többsége. Játékokkal, zenével, tánccal gyorsan telt az idő. Reméljük sikerült 

elűznünk a telet! 

A képes összeállítás magáért beszél, hogy milyen önfeledten vetette bele magát mindenki a 

„mulatozásba”. 



 
 



A DÖK szervezésében a 2020/2021-es tanévben is Tisztasági verseny zajlott az osztályok között. 

Az első félév helyezettjei: 

 

 I. helyezést értek el az 1. osztályosok  II. helyezettek a 2. és 4. osztályosok, 

 

 III. helyezettek 3. osztályosok. 

 

Különdíjasok: 5. és 6. osztályosok. Gratulálunk! 

 

Szigliget, 2021. február 27. Dömötöri Józsefné, Csilla néni 


