
A gimnáziumi ballagás hagyományos ideje minden év április vége május eleje. Már 

másodízben kellett  a pandémia miatt az érettségi vizsgák utánra szervezni a jeles eseményt. 

Iskolánkban  egyébként   a testnevelés  kivételével szóbeli vizsgák nem voltak csak írásbelik. 

Az eredményhirdető értekezletek időpontját kötöttük össze, az osztályszintű már-már 

„hagyományos” ballagással.  A helyzet adta furcsaság, hogy az iskolai búcsún már érettségi 

bizonyítványukat is átvehették tanulóink.  Az évfolyamon 17 kitűnő érettségi bizonyítványt  

osztottunk ki.  A középszintű vizsgákon túl, az emelt vizsgák is nagyon jól sikerültek! Utóbbi 

esetben fontos, hogy meghatározott szintű eredményes letételük plusz pontot is jelent a 

felsőoktatásban.  A közismereti tárgyak azért sikerülnek magas színvonalon, mert a tanári kar 

a fölkészítést célzott módon, külön órakeretben végzi az alapórák mellett. Az idegen nyelv 

esetében a 60 % egyben középfokú C típusú nyelvvizsgát is jelent.  A megszokott angol és 

német nyelv mellett oroszból és franciából is  sikerrel vették az akadályt tanulóink!  

Összeségében 79 nyelvvizsga született, mely közül 4 felsőfokú.  

Az érettségi vizsgabizottságok 52 tantárgyi dicséretet osztottak ki arra érdemes diákoknak a 81 

fős évfolyamon. Középszinten 90 %-os, emelt szinten 80 %-os teljesítmény fölött.  

Az eredmény alapján  a fölkészítő munkánk sikeres és eredményes volt.  Történt mindez annak 

ellenére, hogy november 10-e óta online oktatás folyt, mely a személyes találkozás hiánya miatt 

nagyon megnehezítette a végzős évfolyam fölkészítését.  A másik probléma szóbeli vizsga 

elmaradása.  Könnyen belátható, hogy az írásbeli jegy tovább javítható a jól sikerült szóbeli 

vizsgával.  

A nehezített, nem szokványos körülmények ellenére egy sikeres tanévet tudhatunk magunk 

mögött, melyet a számos kitűnő bizonyítvány (67) igazol mind a végzős mind az iskola többi 

évfolyamán! 
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12.a osztály 12. b osztály 12.c osztály 

Bauer Boglárka Bakó Tamás Beliczay Réka 

Granc Péter Nagy Hanna  

Kovács János Koppány Ócsai Evelin  

Kovács Kalliszta Triniti   

Mertli Márk Ferenc   

Mikola Réka   

Novák Botond   

Olasz Ágnes   

Olasz Ferenc   

Paulovits Kinga   

Spátay Sára   

Szász Beatrix Leila   

Sziládi Viktória   

Viski Gréta   
 

 

 

 



 


