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ELŐSZÓ

Az évkönyv, akár csepp a tengerből: értő, kutató szemnek szinte mindent elárul a 
hatalmas tenger életéről. Képek, beszámolók, eredmények, statisztika a színes oldalakba
zárva. Megmutatják a közösen eltöltött tanév lüktetését, ritmusát; a közösen eltöltött
évét, amelynek részesei voltunk.

Az iskola alapvetően begyakorolt, kiszámítható módon működik. Ismert rítusai, 
eseményei, állomásai, módszerei vannak. Emellett minden évben történnek változások,
újítások, amelyek megjelennek, és szép lassan beépülnek a megszokott életritmusba.
Mint minden iskolai év, a 2009/2010-es is tartogatott újdonságot, és fordultak benne
megszokottá az előző esztendők újításai.

A művészeti iskola tovább erősödött, kalapunk bokrétájából tartópillérré. A sport-
tagozat immár két osztállyal számos eredményt hozott a csapat- és egyéni versenye-
ken, mi pedig tovább keressük és lassan megtaláljuk a hozzájuk vezető utakat.
Két-három évvel ezelőtt mindezek újdonságot jelentettek, mára azonban iskolánk élet-
ének mindennapos tartozékai.

E tanév is több kezdeményezést hozott, amelyek tovább erősödve – reméljük – az
iskola életének részévé válnak majd. Az elmúlt években a tanáraink körében megjelenő
igény a módszertani megújulásra egy nagyobb pályázat segítségével lehetőséget 
kapott. Mi magunk is beültünk az iskolapadba, továbbképzésekre jártunk. Több 
évfolyamon csoportbontás, tantárgytömbösítés, projektmunka, témahét keretében 
dolgoztunk együtt. Új szavakat tanultunk: kompetencia, IKT-óra, elektronikus napló… 

Jövőre mindez átadja majd a helyét új tudásoknak. Így gazdagodunk mi, így gaz-
dagodik a tenger.

Pető Gábor SP igazgató




