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Több szempontból is rendkívüli és küzdelmes tanévet tudhatunk magunk 

mögött: az egészségügyi vészhelyzet, illetve a személyi változások (tan)éve volt 

ez, de a sok bizonytalanságra okot adó tényező mégsem járt helyrehozhatatlan 

károkkal. Sőt! A tanév végén az iskola már úgy működött – hála a 

pedagógusoknak, a munkájukat segítő dolgozóknak és természetesen a szülőknek 

– mint a „régi szép időkben”.   

Szeptemberben, amikor ismét munkára hívott bennünket a csengőszó még 

mindenki nagy lelkesedéssel, új tervekkel indult, mindannyian bíztunk abban, 

hogy tervezett programjainkat megvalósíthatjuk, hogy az elmúlt tanév 

hiányosságait pótolhatjuk. 

 Azután sajnos a sors felülírta számításainkat, s a már mindannyiunk 

számára ismert járványhelyzet alakította mindannyiunk életét. Leginkább az első 

osztályosokért aggódtunk, hiszen számukra egy új élet kezdődött itt az iskola falai 

között, kellett volna sok szép élményt szerezniük, de sajnos meg kellett tudniuk 

milyen az online oktatás, milyen az, amikor nincs jelen személyesen a tanító néni. 

A többi évfolyam pedig már tapasztalatokkal vett részt mindenben az elmúlt év 

történései után. 

Itt köszönjük meg a Képviselőtestület segítségét abban, hogy olyan 

családokat juttattak számítógépekhez, akiknek gondot okozott volna több 

gyermek esetében az online tanulás! 

Jónéhány tanév végi esemény mégis lezajlott, a gyermekek számára 

legfontosabb, nagy élménnyel teli Kedvencek Napja, Gyermeknap, a tanév végi 

kirándulások, a közös udvari együttlétek. Mindezekből kiderült, hogy mennyire 

szükség van ezek megszervezésére, illetve a közös együttlétekre, milyen nagy 

igényük van gyermekeinknek a közösségi életre. 

A 2020-2021-es tanévet 137 alsó tagozatos tanulóval fejeztük be, 5 

napközis csoport működött a tanév folyamán. A nem szerencsés helyzet ellenére 

működött a művészeti iskola tevékenysége, az idei tanévtől 2 tanszakkal 

(zongora, gitár) bővülve. 



A tanév végi vizsgák szülői részvétel nélkül ugyan, de lezajlottak, 

köszönjük a művészeti iskolában dolgozó valamennyi pedagógusnak. 

Az alsó tagozaton 65 tanuló végzett kitűnő tanulmányi eredménnyel, 35 tanuló 

pedig jeles tanulmányi eredményt ért el.  

 A 2020-2021-es tanévet 154 felső tagozatos tanulóval, 1 tanulószobai 

csoport működésével fejeztük be. A felső tagozatban kitűnő tanulmányi 

munkáért 28, jeles tanulmányi munkájáért 16 diák kap elismerő oklevelet és 

kitüntetést. 

Nyári táborokat hirdettünk, ahol már lezajlottak a jelentkezések. Iskolánk 

Alapítványa, a Tordasi Gyermekekért Alapítvány támogatást nyújt a táborban 

részt vevő diákoknak, melyet étkezésre, vagy az utazás költségeinek fedezésére 

fordíthatnak. 

Anyagi helyzetünk stabil és kiszámítható, az iskolaépület állagmegóvására, 

környezetének szépítésére, a belső terek részbeni korszerűsítésére is jut forrás, 

hála a Fenntartónak! Köszönjük Polgármester úr és a Képviselőtestület segítő 

hozzáállását, erkölcsi, ill. (a tornaszoba tetőzetének javítása esetében) anyagi 

támogatását! 

Tordas, 2021. június 18. 
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