
Kedves Lányok és Fiúk! Tisztelt Szülők! Kedves Kollégák! 

“Abban nincs semmi csodálatos, ha valaki másnál 

kiválóbbak vagyunk. Igazi csoda a korábbi önmagunkhoz 

képesti kiválóbbságban mutatkozik meg.”  
(hindu közmondás) 

A mögöttünk álló tanévre visszatekintve úgy értékelem, hogy soha nem látott módon 

volt érvényes ez a mondat. Magunk mögött hagytunk egy nagyon munkás évet, a sok feladat, 

rendezvény, tanítás-tanulási folyamat ismét örömmel és elégedettséggel töltheti el szívünket, 

ebben a tanévben is mindent megtettünk azért, hogy fejlődjünk, eredményekhez jussunk. Az 

induló terveinket, céljainkat azonban egy láthatatlan kihívás megpróbálta megakadályozni, 

keresztülhúzni.  

A járványügyi intézkedések és az életbe lépett távoktatás hozta változások sok kérdést, 

kétséget, kihívást, megoldandó helyzetet hoztak mindannyiunk számára. Gimnáziumunkban 

2020. március 18-tól elkezdődött a tantermen kívüli digitális oktatás. Tanulóink 

felelősségvállalásával, a támogató szülői háttérrel és a pedagógusok iránymutatásával, 

feladatkijelölésével, rengeteg újszerű ismeretközvetítéssel a 2019/20-as tanévet az eddigi 

magas színvonalon és eredményesen tudtuk lezárni. A mögöttünk álló hónapok rendkívüli 

együttműködést és különleges rugalmasságot követeltek mindenkitől. Szükségünk volt 

kölcsönös bizalomra és arra, hogy közös ügyként kezeljük a tanulást. 

A megváltozott tanulásszervezési körülményekhez türelmesen és felelősen álltak diákjaink és 

tanáraink egyaránt. 

A tantestülettel igyekeztünk a gyerekek mindenek-feletti érdekét szem előtt tartani. 

Kedves Kollégák, diákjaink, Tisztelt szülők! 

Ahogy a hagyományos tanításban, úgy a digitális oktatásban sem tudtunk volna 

eredményesen együttműködni a segítő szülői háttér nélkül. A nevelőtestület és tanulóink 

nevében szeretném megköszönni azt a helytállást, amellyel az idei tanévben minden eddiginél 

nagyobb feladatot oldottunk meg sikeresen. 

 Köszönöm az iskolavezetésnek és az intézmény minden dolgozójának, hogy a 

digitális tanítás folyamatát és az érettségi lebonyolítását önfeláldozó munkájukkal segítették. 

Idézzük vissza és értékeljük a velünk történteket. 

A 2019/2020-es tanév rendezvényei, eseményei 

Hagyományaink mellett a tanév minden napja hozott valami újat, váratlant, érdekeset. 

http://vmg-erd.hu/wp-content/uploads/2020/06/Mi-tötént-az-iskolánkban-2019-2020.pdf


Április 30-án online búcsúztattuk a 12. osztályosokat, idén 157 tanuló „ballagott”, majd 

kezdte meg közép-és emelt szintű érettségijét nagyon speciális felkészülési és lebonyolítási 

körülmények között. Az iskola azonban az elmúlt 4 és 8 évben megalapozott egy olyan tudást, 

amit szorgalommal, és a kihívásokhoz felelős módon állva a végzősök sikeres érettségi 

vizsgát tettek és bízunk benne, hogy szép eredményeik birtokában ősztől a célként kitűzött 

felsőfokú intézményben folytatják tanulmányaikat. 

Érettségi eredmények 2020 

Nyelvvizsga a végzős évfolyamon 2020 

A tehetség felismerése, ápolása, az adottságoknak és elvárásoknak megfelelés a tanár, diák és 

szülő együttes munkája. Versenyeredményei, iskolai és érettségi átlaga, a kompetencia mérés 

eredményei alapján az ország egyik legjobb gimnáziumában alkothatunk együtt.A 36. helyen 

szerepel az érdi Vörösmarty Mihály Gimnázium azon a HVG által közzétett 100-as listán, 

amely a hazai középiskolákat rangsorolja. 

 Versenyeredmények 2019/2020 

2019-es http://vmg-erd.hu/kompetenciameres/ 

Pócsi Dóra emléklap, a Szociális Gondozó Központ odaítélésében, azoknak a tanulóknak 

adható, akik szociális érzékenységük és a közösségért végzett munkájukért érdemlik ezt meg. 

Pócsi Dóra 2013-ban kiskamasz korában halt meg, de rövid élete során is sokat adott azoknak, 

akik ismerték. Tehetsége mellett érzékenységével, világlátásával példa gyermeknek, 

felnőttnek egyaránt. Az emlékére alapított elismerő oklevelet az idei évben: Szűcs Klára 11.e 

osztályos tanulónk és Juhász Zsolt 10.bosztályos tanuló kapja. 

  

A mögöttünk álló tanév során is igyekeztünk támogató tanulási környezetet teremteni, 

iskolánkat fejleszteni. Köszönjük a fenntartó Érdi Tankerületi Központnak, a tisztelt 

szülőknek, valamennyi VMG-barátnak az év során megnyilvánuló odafigyelő szeretetet. 

Beszerzések 2019/2020 

A Diákgála műsora volt az iskolán kívüli tanítás bevezetése előtt az utolsó nagyszerű, szívet 

melengető programunk. Amellett, hogy jól szórakoztunk és iskolánk számos tehetségét 

ismerhettük az előadó-művészetnek különböző területéről, az Érdi Gimnázium Alapítvány 

több mint félmillió forint adományban részesült a szülők és érdeklődők támogatásából, amit a 

2020/21-es tanévben szociálisan rászoruló tanulóink kaphatják támogatásként. 

A magatartás, szorgalom és tanulmányi eredményekből kiderül, hogy tanulóink, 

pedagógusaink részéről is igényes, eredményes tanévet zárunk.  

Az iskola tanulóinak tanulmányi átlaga az eddigi éveket is meghaladóan kimagasló: 4,76 

Kitűnő: 264 fő, jeles: 236 fő 

http://vmg-erd.hu/wp-content/uploads/2020/06/Érettségi-2020-eh.pptx
http://vmg-erd.hu/wp-content/uploads/2020/06/Nyelvvizsgák-2020.xlsx
http://vmg-erd.hu/wp-content/uploads/2020/06/VERSENYEREDMÉNYEK-2019-20_honlapra.xlsx
http://vmg-erd.hu/kompetenciameres/
http://vmg-erd.hu/wp-content/uploads/2020/06/Beszerzések-2019-2020.docx


Legjobb: 5.e osztály, 4, 98 

Végzőseink átlagai: 12.a 4,85, 12.b 4,89, 12.c 4,69 , 12. d 4,68   és a 12.e 4,92 

Iskolastatisztika 

Kedves Tanulók, Tisztelt Szülők! 

Köszönetet mondok valamennyi kollégámnak és munkatársamnak a tanév során 

végzett munkájáért. Miközben értékalapú nevelést és a diákokkal együttműködő, minőségi 

oktatást valósítottunk meg a Gimnáziumban, remélem sikerült emberinek, személyesnek 

maradnunk. Törekvéseinket az elismeréseink is igazolják. 

A 2019/20-as tanév elismerései: 

Gimnáziumunk 2020 januárjában ismét pályázatot adott be az Oktatási Hivatal által kiírt 

Bázisiskolai címre. A Pedagógiai Oktatási Központ és a bíráló bizottság javaslatai alapján, az 

Oktatási Hivatal köznevelési elnökhelyettese a rendkívül magas szakmai színvonalú 

pályamunkák közül az Érdi Vörösmarty Mihály Gimnáziumot érdemesnek találta Az Oktatási 

Hivatal Bázisintézménye cím viselésére. 

Ebben a tanévben a tantestület által odaítélt, Az év tanára díjat Geri Csaba tanár úr kapta. 

Kedves Diákok! Vár benneteket a pihenés, a nyaralás. Használjátok ki az időt feltöltődésre, 

kiránduljatok hazánk gyönyörű vidékein.Aztán a nyár végén lélekben készüljetek a következő 

iskolaévre.  

Kedves kollégák! Kedves Gyerekek! 

Kérünk benneteket, hogy a nyári szünetben vigyázzatok magatokra! 

Jó pihenést, nagyon szép nyarat kívánok minden családnak! 

Az Érdi Vörösmarty Mihály Gimnázium 2019/2020-as tanévét június 15-én lezárom. 

Szilasné Mészáros Judit 

intézményvezető 

 Néhány közérdekű információ a nyári szünetre és az augusztusi feladatokra 

vonatkozóan 

  

  

http://vmg-erd.hu/wp-content/uploads/2020/06/ISKOLASTATISZTIKA-2019-2020-év-vége.xlsx
http://vmg-erd.hu/wp-content/uploads/2020/06/Néhány-közérdekű-információ-tanévzáróra-2017.doc
http://vmg-erd.hu/wp-content/uploads/2020/06/Néhány-közérdekű-információ-tanévzáróra-2017.doc


  

  


