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I .szimu melléklet 

A ?iivelCdésügyi "iniszter lo5/197o.7*'. szi:nu utasitisa 

"
Az iskoliztat4si és pilyavilaszt4si fe1aatokról^ 

stiemelend : TTT.rész, 13.pont a—d/ szempontjai 



Művelődésügyi Miniszter lo5/197o.MM.sz . utasitása 
Az iskoláztatási és pályaválasztási feladatokról. 

Az általános ; . s koláknak, a gépiró és gyorsiró iskoláknak, vala-
mint a középfoku oktatási intézményeknek a továbbtanulásra je-

lentkezettek iskoláztatósával kapcsolatos feladatai - figyelem-
mel a szakmunkásképzésről szóló 1969.évi VI.tv. végrehajtásáról 
rendelkező 13/1969.MüM sz. rendeletére - az illetékes felügyele-
ti hatóságokkal egyetértésben az alábbiakban szabályozom. 

I. 

Az iskoláztatással és pályaválasztással kapcsolatos előzetes 
feladatok. 

1. :, gimnáziumok de  szakközépiskolák /a továbbiakban: középiskola/ 
a szakmunkásképző iskolák, a gépiró és gyorsiró iskolák nappa-
li tagozatára felvételüket kérhetik mindazok akik: 
a./ az általános iskola VIII•osztólyát eredményesen végzik, 

vagy általános iskolai tanulmányaikat befejezték; 
b./ 17.életévüket a felvétel évének szeptember 1. napjáig nem 
töltötték be, illetve szakmunkásképző iskolába jelentkezés ese-

tén a 18. életévüket a felvétel naptári évében még nem töltik 
be. A szakmunkásképző iskolákba a tanulók szakmánként változó 
alsó felvételi korhatárát /általában 14, 16 év/ az OSZJ ha-
tározza meg. 

c./ Szakközépiskola és szakmunkásképző iskola esetében a vá-

lasztott szakmára előirt egészségi követelményeknek megfelel-
nek. 

2. Az általános iskolák igazgatói Ős nevelői pályaválasztási ta-
nácsadó tevékenységükben - különösen a jelentkezések ismereté-
ben - tájékoztassák a szülőket ős a tanulókat a továbbtanulás 
lehetőségeiről. Segitsék a tanulókat, 	szüleiket, hogy a 

fiatalok rátermettségüknek, tehetségüknek és a népgazdaság 

szükségleteinek legmegfelelőbb iskolában tanuljanak tovább. 
A pályaválasztás, a jelentkezés helyes irányitása céljából az 

osztályfőnökök /pályaválasztási felelcsuk/ tartsanak rendki-

vüli szülői értekezletet, szükséghez képest tárgyaljanak egyé-

nileg is a szülőkkel. E munkához kérjék az SzMK választmányának 



segitaégét. Használják fel az osztályfőnöki segédkönyveket, pá-

lyaválasztási filmeket a MUM és a MÉM pályaválasztási kiadványait. 

Hasznosítsák a Tanácsok által évente kiadott pályaválasztási tá-
jékoztatókat. 

Az előkészités időszakában különös gondd)l kell foglalkozni a ff -

zikai dolgozó szülők gyermekeivel. Alapvető politikai és pedagó-

giai feladat, hogy a kétkezi dolgozók tehetséges gyermekei tovább-

tanuljanak. Arra kell törekedni, hogy a tehetséges fiatalok képes-
ségeiknek, érdeklődésüknek ciegfelelóen Os helyes arányban kerül-
jenek be gimnáziumba, szakköz4piskolába és szakmunkásképző isko-

lába. 

Az állami gondozottak továbbtanulásával, pályaválasztásával való 

törődés mind az általános iskolának, mind az illetékes gyermekté-

delmi intézményeknek egyaránt feladata. 

3. A népgazdaság szakember szükségletének biztositása céljából elő 

kell segiteni, hogy a szakmunkásképző iskólák - különösen a nua 

létszámokat igénylő és nehezen beiskolázható szakterületeken is 

- teljesithessék iskoláztatási tervüket.  Ebben a munkában az ál-

talános iskolák igazgatóira és nevelőire a helyes pályaválasztás 

előkészitésének feladata hárul. A megyei /megyei vérosi/ tanács 

Müvelődésügyi Osztálya, valamint a Fővárosi Tanács Oktatási Fő-
osztálya a Munkaügyi Osztállyal /főosztállyal/, Kereskedelmi Osz-

tállyal /főosztálly al/, valamint a 14ezógazd asági- és Élelmezés-

ügyi Jsztállyal szorosan együttműködve segitse a folyamatos pro-

pagandát és azt, hogy a 176/1966. MM.számu utasitás értelmében 

a szakmunkásképző iskolai osztályok számára elegendő tanterem és 

nevelő állják rendelkezésére. 

4. Szorgalmazni kell, hogy a leányok az eddiginél nagyobb számban 

jelentkezzenek a szakmai képzést nyujtó iskolákban. Felvételi 

arányszámukat az országos irányelvek alapján a ii'an csok Munka-

ügyi és Művelődésügyi Szakigazgatási szervei alakitjék ki. 

II . 

Jelentkezések rendje  

5. Középiskolában, szakmunkásképző iskolába, gépiró- és gyorsiró 

iskolába /a továbbiakban: iskola/ a folyó tanévben végző, vagy 

ezt megelőző években végzettek kizárólag a jelen utasitás 1.sz. 



mellékleteként közzétett Á Tü 819 r.számu "Jelentkezési lap to-

vábbtanulásra" elnevezésű nyomtatvány felhasználásával jelentkez-

hetnek.  

6. A tanulók a jelentkezési lapon a külön kiadványként megjelenő  

"Iskolai ni m jegyzék" alapján két iskolát tiintethetnek fel, füg-

getlenül azok tipusától: a  
a./ akik ginndz;.uni szakositott tantervi osztályba kérik felv4-

te3lüket, a ~ivánat szaktárgyak megjelölésén felül nyilatkozzanak  

arra vonatkozóan is, hogy kedvezőtlen döntés esetén általános  

tantervei Osztályba kérik-e felvételüket,  

b./ a szakmai képzést nyujtó iskolákba jelentkezettek az isko-

la címén kívül a választott szakmát, ill. szakot is tüntessék  

fel;  

c./ a szakmunkásképző iskolába jelentkezők a választott szakma  

feltűntetésén kívül a tagozatot-hagyományos "A; emelt  szintű 

"B" - is jelöljék meg.  

7. Az  állami gondozott tanulók is az Általános iskolában jelenté  
kennek továbbtanulásra. Sorsuk alakulását az intézeti gyám kis4r-

je figyelemmel.  

8. fizok, akik az általános iskolai tanulmányaikat a folyó tanévet  

megelőzően fejezték be és a felvételi feltételeknek megfelelnek,  

jelentkezési lapjukat, vagy abban az általános iskolában n4Yujt-

srík be, amelyben végeztek, vagy ha {szemi dolgozók az üzem utján  

jelentkezzenek továbbtanulásra. Utóbbi esetben jelentkezési la-

pot bármelyik általános iskolától igényelhetnek.  

9. A diák szociális juttatások közül /a jelentkezési lap 9.pontja/  

egyet lehet igényelni. A nem bérből élá szülőknek - a nyomtat- 

ványban foglaltaktól eltérően - nem adóigazolással, hanem jö- 

vedelem igazolással kell tanusitaniok anyagi körülményeiket.  

lo. A középiskolában, vagy szakmunkásképző iskolában tovább nem ta-

nulóknak a továbbképző iskolább4 való beiratkozását az általá- 

nos iskolák igazgatói a továbbképző iskolák igazgatóival együtt-

működve biztositsák.  

11. Az általános iskola a szülővel történt megbeszélés után azoit-

ról a tanulókról is töltsön ki jelentkezési lapot, akik nem ki-

vánnak továbbtanulni. A szülő által aláirt jelentkezési lapot  
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"Pályaválasztási Intézethez" , megyei, megyei városi tanéca *un-
kaügyi osztályának, vagy ahol müködik a pályaválasztási tanácsnak 
kell megküldeni. 
Az osztályfőnökök a jellemzésben külön térjenek ki a tanuló munkái-
balépéei elképzelésére. 

12. Az általános iskolát végző ós továbbtanulásra jelentkezett tanu-
lökról az általános iskola készitsen kimutatóst, mely a személyi 
adatokon kívül tartalmazza az első és másodsorban kért, valamint a 
felvevő iskola bejegyzésére szolgáló rovatokat. 

Jelentkezési lapok továbbitása 

13. Az általános iskolák igazgatói a kiállitott, megfelelő jellem-
zéssel és javaslattal ellátoAt jelentkezési lapokat az elsősorban 
megjelőlt iskoláknak küldik meg. 
A jelentkezési lap továbbitfsának nem lehet akadálya az, ha a ta-
nuló csak egy intézményt vagy két azonos intézmény-tipust jelőlt 
meg. 
Az osztályfőnökök a jellemzéseket a Msvelődésügyi Közlöny 1967. 

i)-\ 1  évi 3.számában meghirdetett  ős hivatalos közleményként megküldött 
utmutató szempontjai alapján készitsék el: 
a./ a tanuló családi és iskolai körülményei, egészségi állapota; 
b./ a tanuló személyiségének legfontosabb jegyei; 
c./ a tanuló munkája, magatartása a közösségben; 
d./ fentiek alapján a pályaválasztás indoklása. 

Az eddigieknél nagyobb gondot kell forditani arra, hogy a jellem-
zés alkalmas legyen a tanuló megisierésére, segítse a felvételi 
kérelmet elbiráló iskola igazgatóját a helyed döntésben. 

14. Azokban a helyiségekben, ahol legalább három gimnázium működik, 
a tanulók egyenletes elosztása, a kiválasztás munkájának megkönnyi-
tése érdekében a megyei, megyei városi művelődésügyi osztályok, 
fővárosi tanács vb.oktatási főosztálya W,kolázési körzeteket ól-
lapithat meg. Az általános iskolai igazgatója köteles - kivéve a 

szakositott tantervű osztályokba jelentkező - jelentkezési lapjait 
a körzetileg illetőken gimnáziumhoz továbbitani. A ezulök indokalt 



kérésére - a megyei művelődésügyi osztály xxmácixgic engedélyé-

vel - más gimnáziumhoz is továbbitható a jelentkezési lap, a  

gimnáziumok azonban elsősorban a körzethez tartozó tanulókat  

kötelesek felvenni. Szakositott tantervű osztályokban körzet-

határra való tekintet nélkül jelentkezhetnek a tanulók.  

15. A szakmunkásképző iskolákban továbbtanulni szándékozók jelent-

kezsi lapjait az iskola igazgatója a szakmunkásképző iskolá-

hoz küldje meg:  
a./ a Munkaügyi Minisztérium képzési hatáskörébe utalt - álla- 

mi vállalatok, tanácsi vállalatok, kisipari és :iezőgazdasági  

termelő szövetkezetek, általános fogyasztási és értékesitó szö-
vetkezetek, intézmények, valamint magánmunkáltatók részére kép-

zett - ipari szakmákra jelentkezők esetében a cimjegyzékben fel-

sorolt és kért szakmát oktató legközelebbi ipari szakmunkáskép-

ző iskolának;  

b./ mezőgazdasági szakmákra jelentkezdt esetén a MÉM irányitása  

alatt álló és a cimjeggzékben közölt körzetileg illetékes me-

zőgazdasági szakmunkásképző iskolának, erdészeti szakmákra való  

jelentkezés esetében pedig az Erdó6azdasági Szakmunkásképző Is-

kolának;  
c./ Élelmiszeripari szakmákra jelentkezők esetében a MÉM irá-

nyitása alatt 6116 körzetileg illetékes szakmunkásképző iskolá-

ra;  
d./ könnyűipari szakmákra jelentkezés esetén a Könriyüipari Mi-

nisztérium irányitása alatt 6116 legközelebbi szakmunkásképző  

iskolának;  

e./ kereskedelmi és vendéglátóipari szakmákra jelentők esetén  

a i3elker.&tini sztérium irányi tósa alatt 6116 legközelebbi szak- 
munkásképző iskolának, ill. az általános fogyasztási és értéke-

sitő szövetkezetek részére képzett jelentők esetén a már jel-
zett szakmunkásképző iskolának vagy a SZÜVOSZ illetékes szak-

munkásképző iskolájának.  

Iv.  

Felvételi beszél ►  3 ésekkgl . fg,itvételi viza~ák~,l  k r~ ac solto~  
feladatok  

16. a./ Azokban a gimnáziumokban, ahol kétszeres vagy annál nagyobb  

tuljelentkezés van tájékozódó jellegű beszélgetést kell folytatn  



valamennyi tanulóval. A beszélgetéseket az e célból kiadott 
utmutatóban foglaltak felhasználésával gondosan meg kell 
szervezni. b beszélgetés nem felvételi vizsga, a tanulóktól 
reproduktiv teljesitmériyeket, felsorolásokat, definiciókat, 
példamegoldásokat nem szabad követelni. 

b./ A gimnáziumok matematikai programozó, a tanulószobában 
heti 6 órában nyelvi foglalkozást nyujtó idegen nyelvű, és 
az ének- zenei szakositott tantervű osztályaiba jelentkezők 
felvételi vizsgát tesznek. A vizsga anyagát a szaktárgyi 
munkaközösség javaslata alapján az Igazgató állitja Össze. 
A miivelődésügyi osztályok az oktatási osztályok által szer-
vezett megyei, járási, városi kerületi tanulmányi verseny 
elsó helyezettjét felvételi vizsga nélkül fel kell venni. 
c./ a szakközépiskolai felvétel rendjét a 115/1969.MM.sz . 
utasitás ás a végrehajtást tartalmazó utmutató szabályozza. 
A tanulók felvételéhez szükséges feltételek: 

- a tanuló egészaéfi alkalmassága a választott szakra; 
- a tanuló általános isitolóban elért tanulmányi eredménye; 
- a tanuló személyiségére vonatkozó általános iskolai, pe-

dagógiai jellemzés; 
- a szakiránynak megfelelő, legfeljebb két alapozó tantárgy-

bál szerzett ismeret, valamint a szakmai rátermettségi 
vizsga+lat. 

d./ a miivészeti szakközépiskolában felvételi vizsgát kell 
tartani. 

17./ A szakmai képzést nyujtó intézményekbe jelentkezett tanulók 
részére előzetes alkalmassági, orvosi vizsgálat szükséges. 
Az orvosi vizsgálatot az Egészségügyi Minisztérium a 
30535/1969.Eü.M.sz. közleményben foglaltak szerint a szak-
középiskoláknak, és a szakmunkásképző iskoláknak kell le-
bonyolitani. A jelentkezők az egyes szakok jellegének megfe-
lelően speciális orvosi vizsgálatban is részesülnek , erről 
a szakirány szerint illetékes főhatóság intézkedik. 
A tanulók felvételével kapcsolatos beszélgetéssel, felvételi 
megoldással, az orvosi vizsgálattal összefüggő utazási költ-
ségek a szülőket terhelik. 



18./ A középiskolák, a gépiró ás gyoreiró iskolák a jelentkezet-

tekről az utasitbs 2.sz. mellékletériek megfelelő nyilvántar-

tást vezessenek. A tanulók szüleinek foglalkozás szerinti 

nyilvántartására a 18.18o/1966.III.MM.sz . utasités az irány-
adó. 

V. 

Felvételi elbiráláss  döntés.  

19./ A tanulók felvételében az iskola igazgatója dönt. Döntéskor 

elsősorban az általános iskola véleményét, továbbá a felvé-

teli beszélgetések, ill. felvételi vizsgák, valamint a szak-
mai alkalmassági vizsgálatok tapasztalatait  kell figyelembe 
venni. Azokban az esetekben, amikor nem kerül kor felvételi 
beszélgetésre az elbirálásnál az átlag osztály mellett  mér-
legelni kell a tanulónak a szakirá:iyynak megfelelő, illetve 

gimnáziumi általános tantervü osztályok esetében pedig a 

magyar és matematika tantárgyakban elért tanulmányi eredmény-
nél. 

A tanulmányi eredmény és a magatartás mérlegelésén tul fi-

gyelembe kell venni azokat a körülményeket, amelyek a jobb 

tanulmányi átlag elérését gátolják. Biztositani kell a fizi-
kai dolgozók tehetséges gyermekei minél nagyobb arányu fel-

vételét. Támogatni kell a sokgyermekes szülők, az egyedül-

álló anyák továbbtanulásra érdemes gyermekeit. 

A munkásmozgalom mártirjainak a "Szocialista Hazáért" Érdem-

rend, a "Magyar Szabadság Érdemrend", a "Munkás-Paraszt Ha-
talomért Emlékérem" tulajdonosainak, a "Magyar Partizán Szö- 

vetség" igazolt tagjai közül a multban internacionalista, 

illetve antifasiszta fegyveres harcokban résztvetteknek a 
gyermekeit, a nemzeti gondozottakat - ha azok a felvételi kö-

vetelményeknek megfelelnek - fel kell venni az iskolába és 
a kollégiumba /diákotthonba/. 

2o./ A Heine-Meóin betegség miatt mozgás-fogyatékossá vált tanu-

16t, ha testi fogyatékossága, ill. ha szív-érrendszeri, vese 

betegségben szenvedő tanulókat, ha egészségi állapotuk nem 

gátolja a rendszeres iskola látogatást, nyilvános tanulónak 



kell felvenni. azoknak a középiskolába felvett, mozgás-

fogyatékos gyermekeknek, akik a közösségbe be tudnak 

kapcsolódni és önkiszolgálósra képesek lehetőleg kollégi-

umi /diákotthoni/ t'Aróhelyet kell biztositani. 

21./A kollégiumi, diákotthoni, externátusi,tanulószobai, 

menzai felvételi kérelmekben a diáktanács meghallgatásá- 

val a középiskola igazgatója a kollégium igazgatójával 

együtt dönt. 

Az iakoléba felvett állami gondozott kollégiumi elhelye-

zését biztositani kell. Egyébként a férőhelyek elosztása- 

kor - egyenlő feltételek fennállása esetén - előnyben 

kell részesiteni a fizikai dolgozók szakközépiskolába 

és a gimnáziumok szakositott tagozatára felvett gyermekeit, 

valamint a vidéki helyőrségeknél szolgálatot teljesitő 

hivatásos tisztek és tiszthelyettesek gyermekei közül azo-

kat, akiknek továbbtanulása kollégiumi elhelyezés hiányá-

bari nem oldható meg. 

22./ A több minisztérium felügyelete alá tartozó iskolák tanu-

lóinak elhelyezését biztositó "vegyes" kollógi umba a Sut& 

2o58/1953.Tt.sz. határozat alapján készitett jegyzőkönyvi 

megállapodás szerint kell a felvehető tanulók számát meg-

állapitani. 

VI. 

Értesités rendje a felvételi döntésekről 

23./ A továbbtanulási kérelmet elbiráló iskola igazgatója dön-

téséről tekintet nélkül arra, hogy a jelentkezési lapot 

honnan kapta - a küldő általános iskolát értesiti az aláb-

biak szerint: 

a./ ...tanulót felvettem, kollégiumi /diákotthoni, exter-

nátusi, tanulószobai, menzai/ elhelyezését biztosi-

tottam /nem tudtam biztositani/; 

b./ ...tanulót 

- szakmai alkalmatlanság 

- helyhiány miatt 

- felv(`, teli vizsga sikertelensége miatt 

- diákotthoni férőhelyhiány miatt 

nem vettem fel. 



jelentkezési lapját ... -hoz, mint másodsorban meg-

jelölt iskolához továbbitottam. 

c./... tanulót 

- szakmai alkalmatlanság 

- helyhiány miatt 

- a felvételi vizsga sikertelensége miatt 

- diákotthoni férőhely hiány miatt 

nem vettem fel. 
Jelentkezési lapját a kibocsátó általános iskola sze-

rinti Legyei, megyei városi nüvelődésügyi osztályhoz 
/fővárosi kerületi tanács vb.illetékes oktatási, mun-

kaügyi osztályához/ tovabbitottam. 

(24./ A második helyről történt elutasitást követően a közép-

iskoláknak a jelentkezési lapokat a Legyei, megyei váro-

si tanács művelődésügyi osztályának, fővárosban a kerü-

leti tanács vb. oktatási osztályának kell megküldeni. 

25./ Az általános iskola igazgatójának a felvételi kérelem 
elbirálásénál és a jogorvoslat /fellebbezés, panasz/ 

lehetőségeiről az szülőt irásban, 3 napon belül tájékoz-

tatni kell.HA a jelentkezési lapon két iskola vagy iskola 

tipus szerepel, a felvételi kérelem csak mindkét iskola 

igazgatójának kedvezőtlen döntése után tekinthető eluta-

si tottaak. 

26./ A szülő a felvételi kérelmet elutasitó döntés ellen a 
kézhezvételt követő 8 napon belül a dántíathozó iskolá-
nál /2 is !:ola esetében azok egyikénél/ benyujtott, de 
a: inak közvetlen felügyeleti szervéhez: 

a./ a gimnázium és a tanácsi felügyelet alatt müködő 

szgkköztípiskolába jelentkezők, a me gyei, megyei városi 

tanács müvelődésügyi osztályához, a fővárosi tanács 

területi,- oktatási osztályához; 

b./ a szaktárcák felügyelete alatt müködő szakközépis-

kolába jelentkezők a szakirány szerint illetékes minisz-
tériumboz, 

c./ a szakmunkásképző iskolába jelentkezők a tanácsi 
munkaügyi osztályhoz, kereskedelmi osztályhoz, a fővár.-

si tanács kereskedelmi főosztályához. 
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27./ Az elutasitott tanulók esetében a kibocsátó általános iskola 

,szerint illetékes megyei, megyei városi tanács müvelddés ,;yi 

osztálya, a fővárosi kerületi tanács oktatási osztálya, a 
tartalékolt és még be nem töltött férőhelyek alapján gondos-

kodik a pótfelvételről. Az elintézés módjáról értesiti a ki-

bocsátó általános iskola igazgatóját, aki arról a szülőt irás-

ban tájékoztatja. 

VII. 

A feladatok időbeni ütemezése.  

28./ A jelentkezési lapok  továbbitása a középiskolákba, a gépiró 

és gyorsiró iskolákba, a szakmunkásképző iskolákba /utasitás 

15.pontját figyelembe véve/: február 2a-ig. 

29./ A  jelentkezések statisztikai felmérése az általános iskola 

részéről: március lo-ig. 

3o./ A felvételi beszélgetések lebonyolitása: április 15-ig. 

31./ A gimnáziumok szakositott tantervit osztályaiban és a szak- 

középiskolákban a felvételi munkák befejezése, a fel nem 
vett tanulók lapjának megküldése a másodsorban megjelnt is-

kolához április 25-ig. 

32./ A gimnáziumokban, a gépiró 48 gyorsiró iskolákban a felvéte-
lek befejezése, a fel nem vett tanulók lapjának megküldése a 

másodsorban megjelőlt iskolához: május 8-i6, a fővárosban 

május 15-ig. 

33./ Ha a tanuló két azonos iskolatipust, vagy  elsősorban  gim-

náziumot és másodsorban szakk6zópiskolát jelölt meg, a dön-

tést április 12-ig kell meghozni. tyl:L asitás esetén a jelent-

kezési lapot azonnal továbbitani kell a másodsorban megjelőlt 
iskolához. 

34•/ A szakmunkásképző iskolákba való első jelentkezések felvéte-
lének befejezése: május 31-ig. 

35./ Középiskolába másodsorban felvételt nem nyert tanulók jelent-

kezési lapjának megküldése az illetékes megyei, megyei városi 

tanács mUvelődási osztálya részére: május 15-ig. 



• 

36./ A szakmunkásképző iskolába másodsorban felvételt nem nyert 
tanulók lapjának megküldése az illetéken megyei, me gyei vá-
rosi tanács munkaügyi osztályának: junius 5-ig. 

37./ Az iskolai felvételi munka statisztikai felmérése: junius 
3o-ig. 

38./ A megyei, megyei  városi müvelődésüg -i osztály, fővárosi ke-
rületi oktatási osztály, a középiskolába fel nem vett tanu-
lók kérelmére választ ad: junius 15-ig. 

39./ A szakmunkásképző iskoláknál a pótfelvételek befejezése: 
augusztus 15-ig. 

VIII. 

VeRv@8 rendelkezések  

40./ h müvészeti szakközépiskolákba való jelentkezés módját ás a 
felvételi vizsgák rendjét külön intézkedés szabályozza. 

41./ A szakmunkásképző iskolákba jelentkezettek felvételére vonat-
koz: egyéb szabályokat a Munkaügyi Miniszter  13/1969.Md1.8z. 
rendelete tartalmazza. 

42./ Ez az utasitás a közzététel napján lép életbe egyidejűleg 
a 106/1968.MM.sz . utasitás, valamint az ezt módositó 1o3/1969 
M .sz.utasitrás hat4lyát veszti. 

Lugossy Jenő sk. 
miniszterhelyettes 
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melléklet 

Rendtartós az 41ta14nos iskal4k sz4m4ra 

^'ankönyvkiadó, nu,dapest ,1976. 

- r - 

"Az oktatási miniszter 111/1976 /'R.y.6./ 	sz4mu utasitsa az uj 

41taliros iskolai rendtartás bevezetésértl. " 

csztálytanitó. Az oszt4lyf:nök... 

"/5/ Teladata a tanulók személyiségének sokoldalu és alapos megis-
merése./.../ A  tanulók  személyiségének alakulisdró1 feljegyzőseket 
vezet, amelyecet iskclaviltcz skor a m•sik iskolinak megküld. F 

feljegyzések és az oszt-ly!an tanitó pedagógusok tapasztalatai alap-

jin /viemelós t;'lem - 7.j./ 411itja össze a tov4bbtanulsra jelent-
kezett tanulókról a pedagógiai értékelést." /.../ 

- ► - 



(2) . számu Melléklet 

Jelentkezési lap továbbtanulásra 

/ A. U. 819.r.sz . / 



az Iskola hosszá bélyegzője 

Jelentkezési lap továbbtanulásra 

1. A tanuló neve- 2. Szül, helye: 	  

Ideje: 19 	 év 	 hó 	 n. 3. Lakásának pontos címe: 

4. Tanulmányi eredményei 

Sor- 

szám Tantárgy 
5. 	8. 	I 	7. 8. Sor- 

szám Tantárgy 
5. 	6.  7. 8. 

osztályban tanév végén osztályban félévkor osztályban tanév végén osztályban félévkar 

1.  Magyar 4.• 

2.  Számtan-mért. 6.• 

3.  Orosz nyelv 6. 

• A szakközépiskolába jelentkezetteknél a 4. és az 5. sorban a választott szakiránynak megfelelő tantárgy megnevezését kell be-
írni, a 105/1970. (M. K. 2.) MM számú utasítás 3. számú melléklete alapján. 

5. Melyik iskolában kíván továbbtanulnia 
Szakmunkásképző iskolában (mezőgazdasági, ipari, kereskedelmi). Szakmunkásképző Iskolába történő jelentkezés esetén az a) ée 
b) sorokba a szakmát és az iskola nevét kell bejegyezni. 
Ha a tanuló meghatározott vállalatnál, szövetkezetnél, magánkisiparosnál stb. kívánja a szakma gyakorlati részét elsajátítani, akkor az a)  de  6) sorokban azt 
is tüntesse (el. 

Szakközépiskolában, gimnáziumban. [A szakközépiskolába a jelentkező a szakot (ágazatot) tüntesse fel (a „Középiskolák és szak- 
munkásképző iskolák címjegyzéke" kiadvány alapján). A gimnáziumba jelentkező jelölje meg, ha a szakosított tantervú osztály- 
ba kívánja felvételét.] 

a) elsősorban: 	  

b) másodsorban: 	 

B. A szülőkre vonatkozó adatok 

Szülői 	 neve 	 foglalkozása 	 munkahelye lakcíme 

Apa 

Anya 

7. A szülő(k) a „Szocialista Hazáért Érdemrend", a „Magyar Szabadság Érdemrend" kitüntetés, a „Munkás-Paraszt Hatalomért" 
érdemérem tulajdonosa(i), nemzeti gondozott(ak), a Magyar Partizán Szövetség Igazolt tagja(i), és fegyveres harcokban részt 
vett(ek). (A megfelelő szöveget alá kell húzni.) 

S. Ellátatlan testvéreinek száma: 	  

(MINTA) 

ÁLTALÁNOS ISKOLA IGAZGATÓJÁNAK 

az iskola hosszú bélyegzóje 



9. Hívón-e a) kollégiumi, diákotthoni (tanulóotthoni) ellátást, b) ezternátust, c) tanulószobát, d) menzát? 

(A megfelelő szöveget alá kell hdzni.) 
(Ezt a kérdőpontot a mezőgazdasági szakmunkásképző iskolába jelentkező nem tölti ki, mert az iskola székhelyén kívül lakó valamennyi tanuló számára hizte-
sitják a tanuldotthoni elhelyezést. — Ipari szakmunkástanuló cask vájár, öntő, kovács, hegesztő, fényező ée mázoló, hajóépítő, vas4ti jármű szerelő, hengerész 
és forrasztár, tímár, továbbá állami vállalatok részére cipőgyártó és építőipari szakmákban beiskolázott kaphat tanulóotthoni elhelyezést. Az élelmiszeripari 
tanulók csak kis létszámban részesülhetnek tanulóotthoni elhelyezésben.) 
Diákotthon, tanulószoba, ezternStus, vagy menza igénylése esetén a „Jelentkezés) lap"-hoz ceatotni kell mindkét szülő munkáltatója által kiállított kereseti 
kimutatást. A nem bérből élők a helyi tanács által kiállított adóigazolást mellékeljék. 

	 , 197 	 év 	  h6 	 

szülő (gondviselő) 

A tanuló jellemzése 
(Az osztályfőnök tölti ki) 

	 , 197 	 óv 	 h6 	 n. 

P. H. 

, 

 

igazgató 	 osztályfőnök 

Alkalmassági orvosi vélemény: 

	  197. 	. óv 	  h6 	 n. 

véleményező orvos aláfrása (P. H.) 

A szakkőzépiskolában elért felvételi eredménye a szakiránynak megízlelő tárgyakból; 

1. 	 . ból 	 pont; 2.   	 -b61 	 pont; 

3. a rátermettségi vizsgálat pontszáma• 

Igazgató 
P. H. 

az Iskola hosssó bélyegzője 

	

Értesítem, hogy    tanulót 

	  felvettem, 
[a  szakot (ágazatot), szakmát is fel kell  tüntetnij 

	 , 197 	 óv 	 h6 	 n. 

P. H. 

A. Tü. 819. r. sz. — Nyomell. 5441 — 155 000. 78.2., 277. Állami Nyomda 

igazgató 

Látta. Oktatási Minisztérium 1977. X. 25. P. F. 



L1 .sz3mu melléklet 

A 600.sz4mu "óra Ferenc" Ipari SzakmunkiskÉpz Intézetbe 

jelentkezett tanulók jellemzései ós kódjai 



A  TANULÓ JELLEMZÉSE  [1o3 -1 eiZ1  

Neme(iu - láng Életkora:.. év; Lakása: város. falu - tanya  

Tan.eredm.a 8.o-ban félévkor:magyar: matem.  2  orosz:Lgyak.  .-- 
r 

Szülei fogl.:apja: 	ar~y ja :-(i  C2  . 	0Z~  

Továbbtanul igen - nem; Ha igen(l.vagy 2. helyen  

-gimn. 

szakköz.  

-szakmunkás:(/ipar; / /ker.vend.;/ /mg.;Egyéb: 	 

Alkalm. orvosi vélemény: Alkalmas: igen - nem 

A tanuló jellemzése /az of. tölti ki/ _ 

Rendezett, tiszta otthona van. Anyja gondosan ügyel az iskolai munká-
jíra is. Tisztín, endesen jár iskolába.Egészséges, közepesen fejlett  

tanalö. 1rtelmi felfogó képessége és logokai gondolkodása közepes.  
szorgalma is közepes. Kézügyessége jó. Sportban kiemelkedő eredményt  
mutat. Szeret vadászatokra járni és a helyi ifi lartdarugó csapatnak  

is tagja.n<tyja is esztergályos és nagyon készül erre a szakmára.  
Igen jó modoru, szolgálatkész ás udvarias társaival és nevelLivel egy-
aránt. Pályaválasztását javaslom és hPlyenek találom.  

Dáturn:1974.  u  hó  
Megjegyzés:  

(.2; COL1- en : 'NET  N134L6q  ,  
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A TANULÓ JELLEMZÉSE  

Nome  ffu;- lám ; ~letkord: . ~.~ . év; Lakása  

t 	GCVÍ303- t  erzp.  

v ro - falu - tanya  
Tan.eredm.a 8.o-ban félévkor:magyar:matem._~orosz:.-Lgyak:.~  
Szülei fogl.:ap ja:   A.~.~,L~a- t ~ ►~~~~ 	 anYjB:  34-•41 ~~7   

Tov bbtanul4gen - nem; Ha igen l.;vagy 2. helyen  

-gimn.  

- szakköz.  

-szakmunkás:/  L  /ipar; / /ker.vend.;/ /mg.;Egyéb:  

Alkalm. orvosi vélemény: Alkalmas: igen - nem  

A tanuló jellemzése /az of. tölti ki/  

Szülei szorgalmas munk isemherek. Jó anyagi körülmények között élnek  
két gyermekükkel. Erds, e eszsége, jöl fejlett fiu. Otthon csak néha 
tudjik ellenőrizni, egyedük tanul, jó közepes képességeinek megfelele-
en. Szereti ha hiztatjék és ellenorzik munkijdt. Fizikai munkihan fó-
radhatatlan. Pltegbizhatt. Nagyon gyerekes gondolkodisu és játékos.  
Társait szereti, szívesen dolgozik és szőrakózik vélik. Az iskolai  
rendfenntartó brigád tagja. Régebben készül nagy lelkesedéssel a v44  
asz o t szakmára.  

Dátum:1974.  

Megjegyzés:  

6F~~- Q,'Z : 0rEr.-4-Y2 	(rOSIA 
 



A TAi1ULO JELL 4 ZES g 	V.A.4 %  CoLhcra O'l -  (  --e cl f ,  
Neme Yi~ - 

 

lány; le tkora •   	év; LxkLiara : véroa - YaluJ  - tanya  
r 	 , 

Tan.eredm.a 8.o-ban félévkor:mabyer:  matem.  L  oross:ak._ 
Szülei :fogl.:ap ja:  	 ~~~ .,~-~(0~ 	anyja: ~`~  •  
Tov . abbtanu : igei - nem; Na igen 	agy 2. helyen  

-giun. 	 ' 

- szakköz.  

-szakmun;cás:(T  /ipar; / /ker.vend.;/ /mg.;ngyéb: 	 

Alkalm. orvosi vélemény: mea  
~ 	 L`  

2~~-~~1- 	~  ~ 	z~  ~ ~l~ oQ s ~ 
~  

. 	^  
~ ttrtr

~ o, 
  ~^'~Q  t~  

A taxmló .jellemzéltjaz  of. tati ki/ _  

A tanuló hdtr4nyos helyzetben él. Elvolt szülők gyermeke. 'desanjyy sokat 
betegeskedik, ilyen esetben a tanilő 14tja el kisebbestvéreit:`'k kö-
rülményei miatt igen gyenge tanultnyi eredménye alakult ki. Közepes 
tehetségű. Jó magatartisu, közösségi szelleme jó. Kiv4ló gyakorlati ér-
zékü, <jő kézügyességü. A ribizott munk't maradéktalanul  telj~si~i. 
PcAmtiv vil guézé u, az uttörő szövetségben tehetségéhez mérten dolgozik.  
Felvételét javaslom.  

,--  

Détum:1974.  *  hó  
6tiegjugy$éa:  

 ~. 	 :  	
T4 r,e_vc 310.  



g __ 
A TnNU:AJ JnLL6MZ•r:Sl's  

r+etas s(fiu' 

 tsió4:  6oc(z0K-- ( 41214  

lány; lt tk,ora  s ~. . gv; Lak6aa s város —  ulum  tanya  
Ten.eredni.a 8.0-ban  félévkorzaaayers` 	,_ atem.'oroase,,,,yak:,_„,_. 

su1ei fogi.:apja: 	anyja:  4-?51  

Tovibbtanulik;en - nee; Ha igen: 1• acy 2. he yen  

-gitten.  

- e sukkos.  

-szakmunkAes!`L /ipar; / /ker.vcnd.;/ /t .;Ejy'bs 	 

Alkalm. orvosi vélemény: 	]i s  igen  - nos   

0 	C  mar vk7tiz V `~  O ~4 	 '  m 	~  4• 

A t iu ó . llec~a as /es  of. tati ki/  ., 

Szülei tsz- tagok.A cslád élete harmónikus. A tanulásban nem igényel 
segitséget, tastvéreivel szívesen foglalkozik. 

•  Szellemi és fizikai fejlettsége életkorának megfelelő. A természettu-
dományok érdeklik. Tanulmányi eredményre állandóan javult. Különösen a  
8. osztályban tünf,.ki aktivitásával. 
Magatarása, munkafegyelme jó.  
Véleményem szerint a tanuló pályaválasztása reális. A választott szak-
mához megfelelő adottságokkal rendelkezik, felvételét javasolom. 

Dtswas  1974 .  hó  
Ittgjegys4e s  
(3) ~  ~ , c ~~~~2~ ~.~ 



A  TAliUt„) JrA.l.aiaZr::A; 

	 EV64  : 11‹,,c  

Aese: (fiu . lány; Llt: tkora:J s. . áv; Laka" aa; varos  -( p11.4 - tunye  

Tan.ered®.a 8.0-bun  fQlávkors~t~~ ete~.  2, oros~ a :~ uk. 4-  

ceny j a: 	("k)  .  

- asakkös.  

-gt.uksunicűs:677/ipu+r; / /ker.vQn?!.;/ /aES•i gyAbt 	 

Alisulm. orvosi v4leat4ny: Alkalmas: igen  - nem  

A tIz u1' Aol1emeise /us of. t:atí ki/..  

Alacsony termetű, gyenge fizikumu tanuló. Közepes képes-égü, de nagyon _! 
változó szorgalmának eredményei meglátszanak a tan. eredményén. Nem tar - 
tozik a le_ak_tivabb tanulók közé.  
Osztál t ; ~ s fival barátságos rnéll nem férkőzik a bizalmukba, azután vissza-
él hizalmmkkal. / ?? / 

Tanulásra állandóan ösztönözni kell. 
Közösségi munk-han részt csak rábeszélésre vállal. A gyakorlati jellegü 
tantárgyakat szereti. 
1?evelőivel szemben nem mindig udvarias. Állandóan reklamál.  
Felvételét javasolom.  

41,Ai 	''‘,Sestrsa 	J444111 

Dötws:1974 .  h8 
Megjeprs¢FS :  

C000- 	:  

Sttulei fogl.:up ju  ..., 

T'ov.iübt^.nur' iKe, - nos;  Ra igen:  ~.  •  2. hetyen  

-g ima.  
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(101-(  e,c2A  

lant; ; la tkora l y. év; Lakhon: viros - falu ti *  

3. o-b un tá fivkor tan , aar a y uten.., „.oroos :  

	

.:gyapjai: [-1"t  f  t-e -c~,~~ 	,,:,~,,,ius,,,,,,,..,~~  t~  t  

I av Ltt anul (en - nem; fa igen: 1.v o pr 2. bit 4S  

»Ligara. 

aauk s.  

-aaaukmunka a: 	ipar; / /ker.ven .;/ /eg.; 	a#b: 	 

	

Alkalaae. orvosi válesé r s A1kaw : i 	- A  

A tanuld lej jewine /as or. t' Itt ki/  

Apja jegykezelő, édesanyja takaritónő. Egy nővére van, aki mór dolgozik.  

A közlégtől távol tanyen élnek kétszobás lakáshan.  
Jóképességü tanul ó". Tanulmányi eredménye az 5 -8 . osztályban átlagosan 
4-es volt. Töbh  tanulissal jobb eredményre is képes. Tanulmányi munkajót  
a naptözihen végzi. Iskolai magatartása  jó.  
A közösségi munkihan aktívan részt vesz, rihizott feladatokat maradék-
talanul elvégzi.,t'yes, mozgékony természetü. Manuális készsége fejlett.  
Szellemi és fizikai fejlettsége életkorának meg-f'eléIŐ.  
Érdeklődési körének és képességének megfelelőnek tartom a választott  
szakm4t.  
T'elvételét javasolom.  

llitua :1:~ d 8 .  ~  2141  
, ~e~ ,:g,yarse.  

(~  ~, c~r-  ~  .  ~. e.~~~ t ckttekuQ 4-s-> 

Saaei riu  

Ter►. erede. u  

fog1  
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Datum:1 974.  IN  hó  

A  Tr1NUL6 JULLr.íZLE  
Kádt 

 Ccc f'7c`3h j -I-0f,  
.~.~.....+.._  

--am : fiú -  leúny; Llgtk  a :  ‘  óv.;,, Lqás4:iistrea falu  -tanya  
Tap41924,eF94q•, a 8.0.-ban fOlévkor: maaar s.a,,; aadmtcans 7; proat =,.ai  

C 	 •  '~.  r~~  Lr  ~`-~~~ 	 ~ ~  	 ~  "_  .  •  

~~1 @ f f QLt1 tilkOZ.c~L{ i~,~  '~• 	 ^~~  s~  f  Y 	
'~1  

, ~ u  ;1nu1: i ~, n — nem;  Ha  igen, ly  var~y 2. helyen/ 
.  

-  Wan.:/ / ú1t.
/
tant. ; / / taxoz4t~.~;:___- 	-- 	~ ...r 

L' ~ . ;JI l=.p•-wi ,/ /;.<:r.—s~nd,;,/ /mező. ;! /kiizv.;/ / ea. 
y 	

• ~,,/ipar; / /ker. -vond.  ; / /aezís ~;.;r:gyéb:  -szakr~urik ~~s.,~  

•  v . si vslemé :  

v

kal_mris  : igen- nem 	
~
z

, 

CW11 - V  é,  ,  ~ ~3_~~~  ~l~i~~+~f '  	LE`lC~{~~ 	 lL~ l34 
 

A tanuló jel__lemz 	/tsz oaztó.lyfónök töltötte ki/:  

A tanuló rendezett családi körülmények kötött él. Testi fejlettsége ko-
r4nak megfelelő. 
Közepes tehetségü, szorgalmu. Fizikai képességei jók. Jó gyakorlati ér-
zéke van. A munkíhoz való viszonya pozitiv. 
A közösségben aktiv. Magatarisa jó, t rsaival, nevelLivel szemhen id-
varies. Sokat olvas, segit szüleinek. 1rleklődése e pílya irint, szülei 
elmondisa alapjin, régóta kialakult ríle. 
VU esztis,ít re lisn .ak tartom.  

,. 



A TANULJ JyLLi:i:'tZL:iE  
Kód: 6C4 
	( .c.<2t 

fif  le ány;  iletrora:   
 tanya  

~a-'ad~£~~: tt  8.o-ban  f:~ lévkor:
/~ `

ma ~r:r;a ~
1

~mta
/

n: 
~ + 

;9rooz s-~ i 
~ ~ 5 ~1~ ~ 	s i Y~~► _li] t A . ' ~4 	

w~ 

ige - nem;  Ha  igen  1.~  vagy 2. helyen/  
• Lima.:/ / últ.tant.; / / taso?.ut..is:  
- k' n 	:1 fip --~~~ 	 ~~nd •;,~ /mezőg.;! /kozg.,/ /ea.  
-szakmunkás ✓/ipar; / /ker.-vond.; / /mezőg.;.egyft:  

emé • kalm i ig~n- nem _ 
~. 	 ~~  "  4,7_,eva~~~__ 

  

A tanuló jellemzése /«z osztályfőnök töltötte ki/:  

Az elmult évben felvették olajipari szakközépiskol4ba, de tanulminyait 
wgszakitotta.  
Az Slt. iskoliban magatart4sa ellen kigog1s nem OW metült fel. Tanul-
minyi urunk 4t képességeihez mérten kielégit8 módon végezte.,, émia és 
matematika tanti gyakból az ltlagoshml liobb eredményt ért el. 

—X—testi_fejlCdéshen kissé elmardt. Ez v lószinüen szegényes otthoni 
örülményeivel függ össze.  

'kézügyessége a uakorlati foglalkozsokon megmutatkozott, Fizikai munkit 
mtn3"ig szivesen v4l1alt, az uttör6k t4rsadalm.i megmozdulsain részt vett. 
A vilasztott szakmira alkalmasnak tartom. 

f 

Datum:1974.  4 	hó  
age44jefvzés • 	

~n 1„‘,4 
	„rtr.  (1_  



A  1riNULJ JU,LaaiSL  
Kód: 'l~̂  

'11 — I  -NSlfecct  e  
'--- ~--. 

   

--~ 	 ~ r  

`~—:.rJ~: iu leány; í:letkq~s  ~̀,-,éu;.....kaa~A.iiá"a falu tarlya  

lanulmaugu u 8.o--ban f6l,évkor: raaivar:,L; sz6mtan: 2 ̀; orosx: ~,,,;,~, ;  

,.-,~,iŰL~ ~~  . .  t pu t1 tt1'r't12 38l~i  `  +~S 	~ 	 ; .:~y,.,~u : ;,,,1~ %  +~ \~~1- ~k  . t  

- ~~nv~~ btunul  : i6E;n ~- nem; Ha igen,/ .1. vagy 2. helyen/  
.-~. ~-  

-  Limn. :/ / últ.  tant.  ; / / tasoz..tns : ._.__ 	___.  
-szak öZ .:LUi. •/ rip ~.:./ /i4er...vL~nd.;/ /mezc~~;.;  f /közg.;/ /ea.  

-szakraurik ~ás:  ' ~~'ipar; / /ker. -vend.; / /mezőg.;:dgyéb:  

A  tanuló jellemzőse /«z oazt lyfónök töltötte ki/:  

....félárva, anya a mg-ban dolgozik. A tanuló r.o. iskolába ,járt.  A 
itthoni ellenőrzés laza. A korhoz képest nem elér fejlett. Figyelme  
laza, szétszórt. Képzelete peproduktiv, nehezen tanul, kifejézőkesz-
sége nehézkes. Nem elAg -fiá rozott, önállósága csekély, ugyszintón az 
akaratereje és a kitartsa is. Az iskolái -t 'evékeny6605-  csak a  tová.bhta-
nul'5si minimumhoz elegendő. Ugy látszik, főleg a nyári munkák alapján,  
hogy technikai érdeklődése kifejezettebh a többi képességénél. ( t1ly-
tlrsaival sZereten ssfitfictuz, nevelőivel szemben tisztelettudása kevés-
bé kialakult.  
Politikailag kevcsbé tá,ié,'ozódottreltételezem, logy a  kört yezet "megvál-
tozása a tanulóra ,; á hatással lesz, és az eddig rejtett..képességek ki-
bontakozása lehetséges. lesz.  
A tanuló elvételét javasolom.  

Dátum:1974. 
i~!ek ~e,F:v zSs  : 

   

  

C cNt- c..-4 ..  
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Kód:  

(%°7-  

	 ~~ .. 

   

leány; LletjcoL':  Í 	óim;. a ~í • .AtlJreo 	falu  

Tan}t3,mout41.,  A 8.o-ban  . _    	

fl  év or : nagur s, U  a z á  mtun:~ or000  -~ ; 
:14 1 f p 1 A  ' a ~ 1  ~ju:,f~

~ 
 ~;L%t ,ilni3u,M.L.21.) 

 

, _2'Qu btilaul:  04e  - nem; Ha  igen4l. vaE,y 2. helyen/  
- gimn.:/  / últ.tant.; / / tc;xoz~ t,.~ú:_,_ 	-. 	 

-

kZula4::0.• =f r:p"r i / /-„,er.-vend.;/ /mezCg.;/ /közg.;/ /ea.  

-azalmunkgs:6/ipar; / /ker.-vond.; / /mezdt;.;.elgyéb:  

vél -mé : Alk nlmas : igen-  nem  

A tanuló jellemzőse /ráz oaztúlyfónök töltötte ki/:  

Apja rakodómunk.is, anyja ht. 'Ityja 3.éves ip.tan. a KKhalasi Ganz•- 
Y vagban. TanOn laknak. Szerencsés körülmény, hogy az édesanyja otthon  
van és igy óllandó felügyeleltet biztosit a tanuló számóra. A szülök az  
iskolával igen jó kapcsolatot tartanak.  
letkori sa,itoss goinak megfelelően fejlett. Az  elméleti tlrgyak terüle- 
t én itlapos képeséégekkel, ingadozó szorgalommal rendelkezik.  
A munkavégzés terén nagyon igyekvő, a gyak.fog. órikon ügyesnek bizo-
nyult. Különösen érdeklik a szerE=.lési munkák.  
Aktivan bekapcsolódik az utt r csápet`sporttevékenyésgéhe, a kézilabda-
csapat óllandó tagja. Szorgalmas, jó ltézUgyessé  tel rendelkezik,  atárt  
javasoljuk a választott szakmára való fe v eT4 t.  

DAtum:1974.  wj hó  

,ir!eg.iegyv z ós :  

9#e 	ciaa-t-ts-PLAciot  
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h TANULJ  

Kód:  6k~̂  (z ,07-- t -?C26T  

f  - le4ny;L et'r.o a: tC éu;. 4akáN,:iTárea  —  falu ~  tarLya 
Tan444W9Aca.,  a 8 .o-ban f.il6vkos: mudyax: "~ ; szrirgtan: 2,~; orosz: ?  

ashi4: 	 be~ J2~ c 	~~11~ .1 ~i3  1. ~• ~~~~=+~~:  

.,. 

 ' vi 	tanul: ige - nem;  Ha  igen, 1. vagy 2. helyen/  
pflimn.:/ / ált.tant.; / / taliozutoa: 

/;,F.er. ,vend.;/ /mezőg.;/ /közlt.;/ /eü 
-szakmurikgs:(/ipar; / /ker.-vond.; / /mező .;igy0b: 	•  

_. ,Alj Imnss a orv si vélemény • 41.1kalmas : igen- nem  

~ 

Á tanuló jellemzése /«z oaztúlyfónök töltötte ki/:  

Apja alkoholista volt. A válós ut ón rendezetitek családi körülményei, 
mivel addig sokat bontotta, üldözte a cslódot az apa. A gyereket igen 
megviselte ez az iddszak, ha beszélni, felelni kell, most is g4tló-
sokkal küzd. Csak türelmes, higgadt biztatósra kezd heszini.  
Közepes képess'gekkel rendelkezik. i,,agdbazárkózott, érzelmeit elrejti.  
ITa segítséget tapasztal, feloldódik és könnyebben kezelhetCvé válik.  
Alkalmazkodó, jó természetű. fttékes tulajdons'igait nehéz megismerni  
visszahuzódósa miatt. 
Fizikailag jól fejlett, nagyon szereti a sportot, mos különösebb ér-
deklődési köre nincs. Otthon a tanüi sban ném s e itik, ily tel jesi . t-
ménye gyenge.  
Torsai szeretik, a t•irsadalmi munk4kban azi'vesen részt vett.  
Jó szakmunkis lehet. 

Datum:1974.  
;r!egjegyzés:  

~ G21re4 : T4c  



   

N TANULJ JELLan`LitlE  
(7) COI)Kód: 	~C 

 

 

  

    

~ idem • fiu - leány; L etY, n: ~~,~~ ~s • iiáraa~- fplu -tA  
IAulmauga4  a  b.o-ban 	magyar ; .2. ; ssómtant 

-2- ; az 
... 

L 	 •'~ M~ ~~`~ ~'' -~ ~~~~~~'~~? , 

:;sujoititi~ nu  íbE )1 -  nem; Na jean,/ .1. vigy  2. helyen/  
/ tat.tant.;  

~~-` k.,,~~ ̂_L~)- • :.~' • - iZ. —a: i.d  

-szakrnuzikgs  :/(f-jipar; /  

1.~ 

 

/ /  ta~o~ut.n: 
/mezőr. ;/ /közlt. ;/ /cü.  

/ker.-vend.; / /mezőg.;46y6b:  

Ai1442,Maasá ►7i orvosi vélemény,  Alkalmas:  igen- nem 	~- 

A  tanuló iellemzóse /.z osztályfőnök töltötte ki/: 	-t  

Közepes képességü, v-ltozó szorgalmu tanuló. Csal4di körülményei rende-
zettek.  
Testi fejlettsége korinak mwgfelelő, bir növekedésben kissé elmaradt  

tirsaitól.  
Érdeklődési köre ink4bb a technika felé ir'ínyul. Magyarból a leggyen-
géhb.Kedvenc tirgyai: t9rténelem, éldvilig, földrajz, fizika.Nagyobb  

szorgalommal jo* ~h eredményt érhetne el mos tirgyakból is. Az utóbbi  
időben sokat javitott.  
Az oszt.ulyközösség munki jiból közepes aktivitissal vesz részt.  
A géplakatos szakm•ít szüleivel egyetértésben vólasztotta. 
Pilyavilaszt4s4val én is egyetértek.  

Dátum:1974.  *" 4ó  
o! ek.leizY  z  és:  

~ GOO-  ca :  1c,l. ( .e.o,=ts,s 014 
 

W&,13Na)  
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Kód: 	
 

K  TANULÓ JULLa:íZL)E  

k tanuló  jellemzése /r.z oazt ílyfónök töl jötte ki/:  

leány; L et a ILA-11;~  4ikGís4lárea    -tanya  
~önulm . er edre. a 8. o--ban Nlévkor : ~yar : ~ ; ez Arntan: Z ;orosz: 	;  

ázül,.,,.~ai  ,~'o~:l.a].ko.z ~at 	~t`- 	~!J•u: 	  ....,. ~ 	... _ 	 ..._~. 	 .   

;41...iayAktnu : ióEr - nem; Ha igen, a, voa 2. helyen/   
• Lima.:/ / 41t.  tant.  ; / / tamuzut,a4:  
`~;?,j~wöz~ ^yi_:.f  ~~~•.~~d  .  fy~-er.,-.►~nd.;,~ /mesőg4;/ /közti.;/ /ea.  

-szal;munk~~s :~  ipar; / /ker. -vend. : / /mezát;.; r:gyéb:  

ka maa  _  áili  orvosi vélemény:  Alkalmas: lüen- nem  

Népes csaldd tagja. Méhíny éve építettek  
folyamatos.Terenc közepes ter:netü és erú  
idejét többnyire labMizissal, jitékkal és  
Elégséges osztélyzatai közül a testneveié 
összeütközéseket, a terhelést és a neheze 
szokott.  
Tisztelettudó ugyan, le nem szívesen v411  
gel nem ellenkezik. 	. 
Géplakatos vagy szó ►-,afeste szeretne lenni  

lakóhizat és berendezkedésük  
s  fizikumu tanuló. Otthoni  

l~ .zt ~í ji munkival töltötte.  
s jegye a legjobb. Kerüli az  
bb feladatokat.. Olvasni nem  

• 

. .,,t ..«. ..50  

,.,. 

e!nt'.irY.• ;~~,.. ~.  UyM.~ +lYl'.A.~ 

s .  ~  .ti y  !,  .  F#  .`y  .;;1: u   +r,. 

• ...  „ . . 	-..~,.~.._. 

*I

• 

	. 	
f/i .w y,!. ~  _~ ~ •. f_  . 

l  .: 	 . 	 . : . 	 . 

4%  

~ .-, 

	

. . . 	..~ 	fi  . n  } 	:.i'. 	L  +,.'•. 	 . 

• • •  ■■  

 ~

- 	

~ '-  ~.! ~ ' •ix: 

Datum:l 974 . 	hó  
loegj egy z és : 	: ft94ekl  

(-) 
 

al megbizatisokat. A  közösség- 



a  TANULJ JLLLLLILi:SE  
Kód :1=1  ~~~ i • 

""--4 itat: f~- Le ány ;' '  tk  ~~éu:.., áe ~3i:~ti~rsa ~ ú tia~~ ,  C 	
~s 	•  - 	: ' ~ a ~ím an t 	. c~~  y  

~a~ay~a. er ~dro.,  a  H• ~o•-bön f ~•1 ~v1oF . a~yar 	, ~ ~ 	 ,  

~, 	ei fQalalkozis40• 	1'4 . k--- ix  ,A4  441` • 4.uut.iaa  t,r,~'  ^"Eu-trn  

~ Tová ;uZU : ger3; - nem; Ha igen  ,/ 	vagy 2. helyen/  
-  imll.:1  / 1t.  tant.  ; / /  tr~ao~:~ t4a; 

/mezőg.;/ /közó.;/ /ea.  

-azakrsunks: 	ipar; / /ker.-vend.; / /mező .;t1gy4b:  

1-,, 	, as ,ai oryosi_v_6lemér~y : Alkalmas:  igen- nem  

Á tanuló 1el1emzóse  /«z osztályfőnök töltötte ki/:  

Rendezett lakisviszonyok között élnek. Van 2 kisebb testvére. 
Az itlagosn4l valamivel gyengébb fizikumu tanuló. Gyerinekkor'han sziv-
i.zomgyulladésa volt, néhiny alkalommal szanatóriumban. pihent. A Pilya-
vilaszt'si Intézetben az orvosi vizsgalat ut ~in alkalmasnak bizonyult a 
v:ilasztott szakméra. Szetet buki.P_Mini..  Tagja a sportkörnek, a fizika 
és a kémia szak-őrnek. Kor4bban honvédelmi szakkörre j irt. Szeteti még a 
s•z4mtant és a földrajzot.  
A tanuló gondolkodisa nem tul gyors, de néhe .redeti. Figyelmét nem,  
tudja tartósan koncentr lni. A r'bizott reladatokat'igyekszik jól 'plré-
gezni. 
?rigkedélyü, mindig jó hangulatu. T1rsai szeretik. Nincs sok• önbiz ma. 
A közösség é5 a nevelókkritika ját megértőén, fogágija.  
Pilyavflásztsa érdeklődési körnek megfelelő. Felvételét javasolom.  

Dátum:1974•  U  

. 

~ 

~ieg jegvzés , . 

~ ~ ~. ~, ~ ~~~3_ ~  -exii0,3 Oi~,~  
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Iedny; 	etY, r:: 	 éu+. lig, aí, , , _laiérea 	falu -tanya  

llaglAAARSIR4 a 8 .o-bun f6lévkor: madydr: 21. ; gedmtart3 o....0 ; orgez t12. ;  
C 	♦ 	 . 	 ` 	 -+-- 	 `~  `' 	♦ 	

~~ ~ 	 ► -a ~Y.~ ~  ~ ' ~ti' ~y~ . 
 zjinio 	_..r.=...-..~ 

 gvady  ige - nem; Ht-.1 igen,/ 	2 • helyen/  
'.:/ / 61 t .tant .; / / t~o~~t. ,,F;._._..._..- ~... 

~+~=.wÖJ,I;`Ui - ~1• • lis -~~r . /s;r.r . ,.. r„.nd  	Íriez őg.; % lliÖzÉ;•;/ /A:.l.  
-szakraunks:6)/ipar; / /ker.-vend.; / /mezeig.;.elgyébi  

ljakalMUsadai orvosi _v4lemériy :  alkalmas: igen- nem  

A tanuló jellemzése /kiz oaztályfőnök töi. cötte ki/:  

Iskolai munkijdt, személyiségének alakulósót nagy mértékben b _foly sol-
ta az a rendezetlen csl•di körülmény, amelyben a tanuló nevelkedett. 

Szorgalma ingadozó, a tanulishoz kevés a szükséges kitartósa. IrósbPli 
munkója felületességet tükröz. A vólasztott szakmdhsn szu s ges alapve-
tő  készsd ekker-  eEffélkezik. Ötlet, tal lékonys g, szgmmérték, konstuk-
ciós örösiefü.ggé 1, megl4s tágAriak  -képessége,a 	fizikai  munka végzése  
sorín ön4116. Gyakorlati érzéke ó.Az uj iigux ele me .olfflsok  irónt  

való érdeklődése megfelelő. A szakm4nak egészségileg, testi fe pités-
hen is megfelel, a mozgisa azonban kissé lassu.  

A közösségi munkiha bekapcsolódik, t'.rsainak mindenben szívesen regit.  
A rdbizott•feladatokat elvégzi, de ellen6rzést.igényel. Felnőttekkel  

szemben udvarias, szolgilatkész, megfelelőz körülmények közt jó szakmun-
kós vólhat belőle.  

Dátum:1974. ~~~~ hó  

o!eK.jegvzés  :  

✓  
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'401: iuIe:ny; L]~etY~a:~óu;• _ ~ rS: ~ :tiáro ~ falu -tapyal 

alaglatalla4 a 8 .0r-ban i'névkor : Mn,ryar: 2-; aligmtantA6s i 

r,  

~ ,J4034.4tsr u : x0 - nem; Ha  igen , 	agy 2. helyen/  
tam.:/ / eílt. tant. ; /  

~.~köy  '_ul.• :! : -. fze -
~.~ ,r /y~r ,...crid i' imezx~ .;/ iközg. ;/ /ea.  

-szakraurikAs:/1:iipar; / /ker.-vend.; / /meztSb.;Ag,ydb:  

.4lka1massLzi  orvosi iiélemény : Alkalmas:  igen- nem 	\J_____ 

A  tanuló jellemzése /r•z osztályfőnök töltötte ki/:  

Gyenge közepes képességü, víltozó szorgalmu tanuló. 	körülményei  
rendezettek; egy testvére van.  
Testi fejlettsége korinak megfelelú.  
k rdeklődési köre széles. de felületes. Különösen a természettudomíryok 
és a t  echnika érdeklik. Na rendszeresen dolgozna, jobb eredményeket  

érhetne e :-- gyar s a matematika legnehezebb számára. A készségtár-
gyakbál jó jegyei vannak. 
Az osztílyköuösséghe jól beilleszkedik. A ríhizott feladatokat mindig 
ontosan elvégzi. Segitőkész, udvarias. Tarirai és társai szeretik. 

ina iránti érdeklődést édedapjitól örökölte, aki szintén géplaka-
tos. Az apa nagyon szereti a szakmwíját, s fiát gyakran bevitte a munka-
helyére, aki ott  ismerkedett meg ezzel a szakmával. 

V lasztás.át nagyon helyeslem, felvételét Feltétlenül javasolom. 

Datum:1974.  44 	hó  
Wegjegvzés:  

Goc- .04 •. ricr3--  ( -"41-----1~~~~  
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ItiaUlaAagga4 a 8.o-ban f:4lévkor: mai;yar:A.;szgmtun:  

446414+: 	 I , 	:...41440  

____ 	unu : 2 -  nemi Ha  igen,/ ~.. vagy 2. helyen/  

___ :/ / 61t. tant. ; / / taiozw;-%..: 
. 	/mez6g.;/ /közi;.;/ /e::ti •  

-szakraunk6s:(yipar;  / /ker.-vend.; / /mezőg.;.dadb:  

r 	almassái i orvosi vélemény:  Alkalmas: igen-  nem  

A  tanuló jellemz6ae  /1,z oazt lyfónök töltötte ki/:  

Testmqgassága: 164 cm, testsulya 6o kg. Arínyosan  fejlett, egészsfges,  
formis testalkatu növpnlék.  

ÁltalAínos színvonala a jeles felé hajló, de ezt szorgalomhiány miatt  
nem érhette el. Emlékezőtehetsége igen j6, gordoTködásban. n.116. 
Világos fogalmak  birtokában szereti a p_roblémame go1 fisokat.  
A tanitási órákon aktiv, j1 bekapcsolódik az Óraenetébe. Magatart'sa -  
jó.  T'angulata csaknem mindig vidám. 
A nehézségeken könnyen jut tul. 
Olykor indulatos, önfejű, hibáit eléggé nehezen ismeri el. 
Manuális készsége j6, leleményyes, ötletgazdaE. 
"éleményem szerint a v laizrot t sióra ra igen alkalmas, amelyet magas  
fokon képes elsajáiti.tani  és majdan miivelni. 
Mivel a szülCk Userebökényben lakr;ak, kollégiumi elhelyezést igényel. 

h TANULJ JLLLE.iZ ~.~L  

Dátum:1974.,.,~.-°  hó  
itt egj exY z ry s:  

Focvki ,  
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4  

~~ ' 	riu1: igen - nem; Ha  igen /~ vagy  2 . helyér/ 	A  .~..  

ik~~ rzassá ~Yi orvosi véleményr.Alkalmasigen- nem  

A tanuló jellernzóse /ti2 o6z t , y1 önök to2tötte ku/:  

Nagyon rendes, szép családi életből kikerült tanuló. Apja fizikai mun-
kis, nyja.a h4ztartist vezeti, de a mezógazdasfigi munk4hól is kiveszi  
a  részét. Nagy gonddal és szertettel nevelik egyetlen fiukat. Az édes-
anya élénken érdeklődik gyermeke magata rtfisa, munkFi ja irfint.  
Nevelőihez, tfirsaihoz mindig ,taz  linte..  
Tdegrendszere nyugodt kiegyensu] . yozott, iktgfontolt.  Figyelme kitartó. 
Megfigyelései 'taIlóak 	ontosak. mindenbeersi 

 
 az értelmi összefü é- 

seket, a magyar4zatot. Gondolkodfisa logikus.  Tanulmányi  munk4ja mindig 
kitartó 	enletes. tempóju. -  Minden drgyat egyenlő szorgalommal  ta- 
`nu1. Szeret spor 	ni. 	 . 

Négy éve kollégista. Itt a difiktanficsban az fiit. iskol4sok képviselője.  
Kdzösségi feladatok ellitisfiban mindig péld'it mutat. sziRön` r't7i- --tir-
sai teljesitményét és értékeli azt.  

P'ilyav4lasz fisát helyesnek tartom.  

~  ~~i ma. : / / 4  1 t  .  tan  t  . ; / /  

,~  L 	 / 	N  

	

`~+~é'aL*,OZ+ ~ L?7-- . ~.. . ri.,i _s,~~ . ~yG~r • ...►~nd ~. 7; 	/~=ez6~;.;! /közÉ;.  f  / /©a .  
-azakraunkgs ,:(D  ipar; / /ker.-vend.; / /mezc3g.;4y6b:  

   

V)ottAl8.1 ~ 

Dritum:1 974.  hó  
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nem; Ha igen,,~ . %vag,y 2. helyen/  
-Lima.:/ _n.:/ / ú1t.tant.; / /  _...~.... 

/1„ 4,/ 	 /mHzűg.;! /közg.;/ /e ~i , 	.  
-szaY.munk6s:6;/  ipar; / /ker.-vend., / /mezőg.;Egyéb:  

_,ssá orvosi vélemény : _Alkalmas : igen- nem  

ti tanuló áellemzéae /riz osztúlyfánök töltötte ki/:  

Egyetlen gyermek a csalídhan, akit szülei szeretnek. Rendezett csalidi  

életet élnek.  
A  tanuló e észségi ó.11apota, fizikai fejlettsége korihoz képest igen  

j6.Sotat sportol. Mindenféle labda] tékot igen szeret, de legjobban a 
labdarurishoz van érzéke. Szereti még az irodalmat,aohhyja a hc;rgi-

szbs. 
Gondolkoió a problémame old  sra.törekvő. Van önóll.ó véleménye, jó a kri-
tilikai kés z sége. Magatartisa néha szertelen, `e tiszterettudö és ir•i-
ngitható. 
Zelfogók.Cpessége elég jó, képességei alapjin tanul minyi eredménye nincs 
összhangban az eredményekkel. Szorgalmasabb tanuléssal jobb tanulm'ínyi 
eredményt érhetne el. 
Könnyen baritkozá. Szeptember óta tagja az osztlyközösségnek, de  mit  
van néhény barnít ja.  
Elég jó kéziessége van. Pélyavilasztist reólisnak tartom, fblvételét  
javasiam.  

M- ` 

DAtum:1974. 	ho  

b'eg3egyzés:  

C°ia 	~ tot.v.,_5t`N"  
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---,aim:  fiü  leúny; Lletrox : ilffiv;,,  La iíá4 ::~4re5 - falu-ótanya  
Tanul.rr4004m},  n 84646,ban félév r: Tagyar: :%;aetímtant 	;ax os :a :L i  

anu : 6 	 nem;   Ha  igeri,/ ~ ; va  ;y  2. helyen/
c 	-V s ..  ~yz 	' 	 4 f 	'  .• 

- r ' mn. : / / ú l t .  tan t . ; / / t akoz  ~ r)3 :  _._  -...-._...__ _. 	 ,  

J 	_.r-.... 
- 	 n 	. :1 -.fá.7r--s ,i  •  ~/j~,.er. ~ rC3!'ádr;/ /1i1E?zxE.;/ /köz ~;.;/ /éüa  ,  

s  
-szak.munkiás:/Dipar; / /ker.- vond.; / /mező8.;E6yébi  

vé emé • Alkalmas: igen- nem  

A tanuló jellemzőse  /«z oaztlyfönök töltötte ki/:  

Testileg fejlett, eres fizikumu, példs magatartisu, szorgalma jó.A  

feladatokat önként véllalja és igyekszik azokat lelkiisiteretesen telje- 
miteni. 	

F.. 

r.anullis  készsége jó, a ryakorlatí feladatok  irint  érdeklődik. Tevé-
kenyéségt`Ca megfontolts g ér. a _celtd.WifilaiLiEjellemzi.  
A felnőttekuuI s á  trsaiáal  szemben  tisztelettudó és figyelmes.  
Tanulminyi munk.4 ja a közepesnél jobb. Tantirgyi dicséretet rajzból  
kap 	több izben.  
1 rdeklődése és hajlama megegyezik a pélyairinyulisaal.  
A jelentkezett szakmira való felvételét javasoljuk. 

Dó<tum:1974.  y f hó  
weg.jegYzSs: 

 T._  V2~_~ ; t'Q 1  
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• i 	~~~,•" 	-~ 	~  -  ,, 	k ~ly .. ~Iáre~ 	falu;  LArlya  

laulgiactat  a 8.o-ban félévkor: magyar: 	;svinitan! 2  • oz~ds~~ 

~ i 	~~• 	— ~ t ~ ~#~ i ~~~ ~~ 

L ' unu1: ige - nem; Ha  igen , 1. agy 2. helyen/  
- 	/ últ.  tant.  ; / /  -...•.._. 

. `

/ ,,,~.,,,,,,_ ~ . ••,» }. ✓ 	f i7 ~-av~r~ 	/~yl'. ~.I'3YI~ • ~ 	/~lf: ~+í~NL.; / /k(1ZÉi • ! 	/@U ♦  

-ozakmunkas:a/ipar; / /̀ker.-vend.; / /mezőg.;r1gy4b:  

j ki nsardai,P;vQsi vólemény:  tilkal as: igen- nem  

* ~ ~ 	~~~ ~~?5~c . 	Q ~~U►1p/~ .  

A tanuló jellemzőse /«z osztályfőnök töltötte ki/:  

Pejlett, egészséges iyermek. Anyja egyedül neveli, két bátyja van: egyik 
szakmunkás,. a másik ipari tanuló Csongrádon. 
A közösségnek aktiv á  lelkes tagja, szívesen tesz részt minden megmozdu-
lásban, lelkes sportoló 
U varis, tanárai iránt Aisztelettudó magatartást tanusit. Közepes ké-
pesség,, inkább a fizikai munkát kedvelő gyermek. Öszinte, szerény, se-
git8kész. 
A választott szakmára fflkalmasnak tartom, felvételét javaslom. 

Datum:1974. ` 	hó 	 ~~~~,~  
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--419149. fiu - leány; i; ~etY.o a • =é~;. 	k~ .^, ~il~res - falu  

a ~ 	a 8.o—ban f:lévkor: magyar: Loa~ tpt ~ ;or g! ~  ►  
~  R 	 , 	- 	; ,~~, 1  ~  

~oix' 	;inul: g11n '- nem;  Ha  igen,/ 1. vagy 2. helyen/ 
 / 41t :  ttzn t . ; / /  ta~o~ ► t.a~ : ._

/
.....,..._..,. 
/rnezőL.;/ /knz6.;/ /ea.  

-sz=unk_s:/ /ipar; / /ker.-vend.; 	aezfig.;r:g,yéb:  

r, 4 ; mnsa li orvosi  vélemé  r: Alkalmas: igen- nem  

avuló jellemzése /ráz osztályfőnök töltötte ki/:  

Jó képességekkel rendelkező tanuló. Azonban tanulmányi eredmér{ye egyre 
 

romlott vilt .ozó szorgalma miatt. Szabad ideével sajt maga rendelkezik.  
Az  édesanyja csak este jár haza a munkából, igy nem tudja kellően ellen-
Srizni, figyelemmel kisérvi a tanuló otthoni munkiját és elkészülését  
az órákra.  
Hegnyilatkozisa ~ han őszinte. trgyilagoa, Szivesen  végzi  a fizikai munkit, 
amit rábiznak. Cyakcrlati foglalkozisokon iigyesen .  tevékenykedik, 

''''—? DAtum:1974. 	1  

Ai e _ e z és .. 

(A ,,,,Fbct% (10' 	4QAN eteeirka 
 



N TANULÓ JELLLbíZi:A  
K6d:  

--- . ',~J am fiu le ány;1:letYo a: ~ ó~  Lak ~ís ~a,.:~áres falu •tArva  
lAmilmallau a 8 . 0-ban f6lévkor: maiga :,.~; ascimtaz1: 	• ar oo g : ~  
`' 	 ~~'  c~11` 	~  ,;,~ I   

--' 	
....~ 

- 	~  
~ge '- nem; Hca  igen ~ 1. vagy  2. helyen/ 

-  limn .  .~ 	últ.  tant 	tr o~,at,.,  t~...._ 	/ 	. , / / ax 	4 .  
", 	.v,ö~ .~ tZl ~ ,+~„~ -;,= , ~y~er._.►Qnd.;! /mez6g.;,~ /közg i/ /eü. •  
-szakrsunk«s:,~?  /ipar; / /ker. -vend. , / /mezeSg, f .elgyáb:  

-:.  tls.algasogi orvosi vélemény :  Alkalmas :  igen- nem  

A tanuló jellemzése  /tiz oaztályfő:lök töltötte ki/:  

Diff.erenciélt gondolkodásu és érdeklődésű tanuló- Me fontoltan, lassan  

hat4roz, de  a  cselekvés végrehajtsában  mir  gyors.  Közben igen  sok  
konfliktussal ós problémával találkozik, melyek megoldásában igényli  

a taniri segitséget. 
Megnyult testalkata miatt most esetlen, suta a mozgása, s ezt gyors,  
néha kapkodó  tevékenyééggel igyekszik pal•istolni.  
Manu lis kszségeIó i_ezért javaslom a vilssztott  p'íly'Sra. 

Dátum:1974.  N h6  
i0.eg.7egyzás 	01-  ~~~  

2-' ~ ,,`,~T Ga ' S •  
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-szak.munkás  :6!)  ipar; /  

ik~~ . ss i orvosi vélemény: klknlmas: igen- nem  

A  tanuló jellemzőse /tsz oaztályfónök töltötte ki/:  

Csaldi k örülményei rendezettek.  Szülei munk'ísok, akik szeretik gyerme-
keiket. Kapcsolatot tartatiak az iskolival, segitőkészek.  

Egészségéren fejlett,  de litisa gye'tge. Elég zirkózott. 1 őleg a reél-
t 'írgyak érdeklik. Szivesen tölti ideiét barkicsol 'csal és Ogyesgn dol-_  

gozik.  
Megfontolt, komoly  gondolkodsu, de afféle kam szcs szégenlósség van 

Tanírai_
,.
ós torsait szereti. Igen j6 közösségi ember. Akkor meg-

elégedett, ha tirsai jól szórakoznak, és ezirinyhan szivesen is féra-
dozik.  
A tanitisi ór4kon figyel. Irisheli munk'íit elvégzi, de\gondosab ban 's  
dolgozhatna. A ondolkodtató feladatokat kedveli, szerét élfiesingetni  
fizikai és kémiai 	m 	. Tan. eredménye itlag a 3,5 körül mozog.- 
Megbizható, ügyes, jói.ndulatu és szerény. 
Javaslom a géplakatos vagy a műszerész szakm'íra.  

ieen,/(iDtady 2. helyen/  
/ / wtiNe7•M *Aí.} ~  

/ iezó .;/ /kozg.;/ /ea.  

/ker. -vend.; / /mezőg.;Egyéb:  

Dritum:1974. 	hó  
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 AwCr..•rvCid.;/ /mező .; / /kö zó.;/ /ea .  

-szakmunktSs , :6/ipar; / /ker.-vond.; / /mezcő.;Egyft:  

_„ka1m. s •iai orvos i  vélemény_ Alkalmas:  igen- nem  

A tanuló jellemmzaee /«z oazt úlyfőnök töltötte ki/:  

Szülei igen dolgos emberek, Apja egyénileg dolgozó paraszt, anyja munkis.  
Rendezett anygi körülmények között él. Testvére nincs. A tanulishoz a 
feltétel iltalihan hmztositott, kivéve a betakatitési ,m.unk:k, amelyben 
a tanuló is részt vesz. Osztott iskoliba jért mindig. 
Testileg jól fe jlett. . Érzékszervei épek. Különösebb 4r_deklődé..se_  nincs, az  
uttörú megmozdulésokon szívesen van jelen.Gondolkodó, azonban nem vi-
tatkozik trirsaivai sem, s csak a .legvégső esetben mond kritikit valami-
ről.  
Felfogó képessége jó, megfigyelése, kézügyessé;>e jó. Reproduktiv típus.  
Ian-fitt ry e ,.m- 	- 	pess ge osszhanghan van. Szetttolvasn .i.Szerény.  
Szeret maginyosan lenni. Qélkitüzéseiben hatr ozott. -Mnmág*vZé-a tir-
saival szemben közepesen igényes, érroWa t a dolgokat ugy, ahogy van.  
viszonya jó -a k6zóss3-g 	.. 	• nyos - technikai ismeretek iránt ér- 
deklődőhb. Gyakorlati foglalkoz st szereti. Gépipari szakmit szeretne 
tanulni. 
A v4easztott szakma képeatgeinek megfelel, javaslom.  

Dt:ítum: 1974.  hó 
,r_e3 	~..► _. .v ,_,. 
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A  Tx11YULC) Ti~;LaZL~i  

Kód:  
`.-~ 

idem~,: fiu 	le:íny; Lletkora:  ~~áv; Lak ~s < :  ~Táro -  falu  - tanya 
Tanulm.eredm.  a 8 .o-ban f 610vkor ó maaar:1 ;szgmtan: 	; orosz: 7  

4u_  • 

 

~ 

2'ov,ibbtanul:  ~;~ - nom; Ha  igen,/(1 i  v«a 	helyen/  
- gimn. :/ / 41t.  tant.  ; / /  

- Úzaktáöz<~r~i.:/  /ip..r;/ /%,er.-vend;.  , 	m4zóg, 	»:özg.;/ /@i.l.  
-szakraunkgs:ipar; / /ker .  -vond  :. ;` /mezóg. ; 11gy  ób  : 	 

Alkalmassági orvosi vélerillYly' Alkalmas ; :, ;:.n- nem  

A  tanuló 'ellernzése /1,z osztzlyfónök t:;1tc `tte ki/:  

Szülei egyszerű munk°isok. A?)ja segédmunkis, anyha konyhalány.Kétszo-
h'ís lakósban laknak.. ~-zuga 7. osztályos. A csald élete harmón,kus,  
a szülők törődnek gyermekeikkel. xtlagos tanulmányi eredménye jó.  
Testnevelésből és yak- i  foglalkoz.i ból 5-ös.- 
Kie7yFilsulyozott, komoly gondolkodisu. Kedvelt tírgyai a metematika  

és a fizika. Szereti a oroblém.lkat, a gzondolkodtatófeladatokat.Akti-
van résztvesz a matematika szakköthen.  
?ie f i, őképessége jó, ismereteit ügyesen alkalmazza.Fegyelmez; tt.  
Szüleit, nevelőit szereti.  
Kapcsolata társaival megfontolt, emberi.  
Szereti a mozgással járó feladatokat. Egészségesen fejlett. A sport-
kör tagja.- 
Középiskolai tanulmányokra érdemes tanuló.:rtelmi képessége és maga-
tartása alapján a villanyszerelő szakinihan min`'•ségi szakmunkássá  

válhat. 

Szülei fo glalkoz sa• 	 • apja •~~ • ~ ~  	; an~► j a :  -~~ 

Dátum:1974. 

~̀ e8 jegYZ<'s ` 

I.  hó 

ryt S~ ~~-{e:~~`~°~ .c 4t;t- 



Kód:  
A  TANULÓ  

	

( 	t)i t.214-
; 

	

, 	_ 	, 

iu ledny; LletkuaLL,év; Lk giaix:iTlcrsa falu tanya  

IlagluALOAL a ti.o-ban f516vkor: magyar: '3, ;azrir.:tan: 2-' ;orosz: ---;  
_:iZL1 @i f'a-t,6t'~n~:.~:;~ •.1,~,:~_~l =

-  --..r --.+ F•~1Y.~ +.r,r-  ~~'~!_  _.  ___.. ~,,, 
AL;' 	anu : óen,  -  nom; Ha  igen,/ . l~ va~;y 2. helyen/ 

- ri .:~41t.tant.• / / tagozatos: m 	 ~ 	 ~  
gnak öOoi,.:/  /ip:;r;/ /r:er.-vend.;/ /mezőr; .;/ /közi;. ;/  /eÜ. 
-azakrmurkkáa: 	ipar; / /ker.-vend.; / /mezóg.;. ,yob:  

,p_t ]c:~i~nas~a~ 7i 	yn' ; vát ~m~n•. 

 

alkalmas: igen- nem  

h iu u~¢_,,,e t x~a~ 14:4' otatúlyfőnök töltött ' 	:  

Rendezetlen csal'di körülmények között él. Szülei elvaltak. Öt és a  
hugit is nagyanyja neveli, aki idi► s és beteges. Részben osztott is-
kolaha jar.  
Testi fejlettsc".ge kordnak megfE,lel6, jó testi felépitésü, sportcs.JS  

futó, Mohó és u ró. 
képessTgü gyere , képességeit nem tükrözi tanulmfinyi eredménye.  

Nagypn sokat olvas, amelyet iprasbeli munkaiban jól kamatoztat, de  
beszédkészségében mar ez nem tapasztalható.  
Ügyes, j6 manu'ilis képességü.SzerJt bark'csolni ,  fizika őrikra öt-
letes kísérleti eszközöket készit. 	 °°'~ •-w , .y 

Szórt  figyelmű. 
A. v.lasztott szakmara alkalmasnak tartom.  

4 

t • 	
• 

•-,,,{,~ : ds'..... .1 ;. 	 .  

:!  

~+sF~W+~w'+ie~!$4..~F  

d.1;  

~±~r•ss~ ':a~K.~á, .4r.a~3e .. ~..,.~,.: 

X,vc- , ~~ _ 

• 

Datum:1974.__?TÍ  hó  
;o es 3 egy Zi s:  

00._ 6;2_9-k .~ 
rI  o i  t :9w-~.~ -4  



ti TtitYULÚ JLLLi:tbíZi.SL  

am'fiu i- le ~ny; 	tk ~ s~ év: Laktísw -  Are .  falu -tanya  

ar 414aL~r,~, a H.o•bíZn r616vkor: magyar: 7:2,  ; szkiMtan: 	; orosz:,,;  
. 	 ~ 	 ~ 	- ,~-~~  s  , 	,,i„~,_. ~,  t-=-  ~. ~- 	.  ~..  ~v  is 	fi  ~`  • 	E  .r..-- 

~~r ' ;.uiu : ge - nem; Ha  igen,/ g vagy 2. helyen/  

- 	4lt. tant. ; / / tagoz:aton:~,_ 
-papkV4441it  !/

~-; ~
/ip;:r;/ /t ~er.-vend.;/ /mezőg.;/ /közg.;/ /Etii•  

•azakr~tur~~á8;/~par;  / /ker.+vend.; / /QezCg.;Zsyéb:  

Alk' lmas : igen- nem  
~L' 

Á... un 	t lnetw1G+-z oi & 1yf d n ö k töltötte kV:  

A négytagu csaljad szépen berendezett 1 akisban lakik. Szülei egyszerű  
munkis emberek. Gyakori elfoglalts4guk miatt a gyerm kek gyakran  

vannak egyedül t  ilyenkot ö vigy4z kisebb testvérére.  
Tamulri nyi segítséget keveset kap otthon, mis vonatkozés}an viszont  
nem szenved hiuínyt.  
Az é1 viligot, a rajzot és a gyak. foglalkozríst szereti lecjohban. 
Müszaki érzéke és manuális  adottaiga az ótlagosndl jobbak. 
Többnyiem maroly, a.T_szoszerint tanul, emlékezete is  mechanikus.  
Jóindulatú, csendes természetü, de könnyen sértődik, s igy hamar fel-
i .ngerelhetó.  
Uttöró furkkciója nincs. Tirsadalmi és mozgalmi feladatot önként ke-
hészé, csak felkiérésre villal.  
A pilyavilasztis a szülők beleegyezésével, mély elhatiroz4s ut`sín 
született és ritermettsége alapjón alkalmasnak is tünik r4. 

Da  t um :197 4.??Ihh  ó  

a'es.iegyzós:   

G 	c a  ; '1a`(- 	e~ 



N TANULÓ JyLLLFZi:iE  
Kód:  ro a  12P.v,  
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a ,~,.o-ban f;~lwkor : magyar:  ~  ; szts~tt ~tns . 	;Arpin: 
~

j 
~• 	 ,  	a.~~  .t-  ~.~~v .~ :  f  ~  7  ,~ .c  `  1-F 

 1-=-,L  ,Jí~i~Q~ f rr1 •1L."...t 	 - 	+Wü-.~~c  

pvjub tunul: i ,- nem; Ha igen,/~y' vagy 2. helyen/ 

/ 4It.  tant.  ; / / tagozatos:  

-ygok°Oui.:/  /ip"r;/ /i:er.-vend.;/ /mezóg.;/ /104;.;/ /Qü•  

-pzakmunkriipar;  / /ker.-vend.; / /mezőg.;41 y4bs  

4 -mé : Alkalmas:  igen- nem  
lLmb ?  

Ámmtvai 	.b.y wiztályf  önök töltÖttt tié  s  

4 éve a  ...-i Diákotthon lakója. A  diákotthoni és az iskolai közös-
ségehe jól beilleszkedett. szívesen és aktívan tevékenykedik. Társa-
dalmi munka példamutató tejlesitéséért osztályfőnöki dicsérett ka-
pott. 
Szerény, csendes gyerek. Ugyanakkor erős jellemü., határozott  véle-
ménnyilvánitó. Tisztelettudó, udvaria 's-őszre, nevel íi,  f  rs T  
szeretik. 

rtelmi képessége gyenge közepes. A készségtantárgyakban jó eredménye-
ket ért el. Legkedvesebb tantárgya a fizika és a gyakorlati. Különö-
sen figyelemre méltó kézügyessége. Szives ff szerét, barkácsol. Külö-
nösen az elektromosságtan  

Minden vágya, hogy villanyszerelő legyen, ezért, valamint a fentieket  
figyelembe véve alkalmasnak találom erre a pályára.  

Datum:1974.  _-.hó  
eideRyzé„  s:  

1 (04- 	Wa-6zst) C4  

•. fplu 
~, m~(  f iu  ~ 1e dny  i : ~€t~~ ~ .r~~ 1,.~,.~ V#r~eo  
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ci TANULÓ JILLE1MZl:SE  

--~ : fiu ledn,y; 1;ketY.gra: 	oh;,_ LaVI,a:,iiáres falia 4tAnya  

liqui,)„,a,sazigu, a 8.0—ban fnévlori maigar: `1 ; axkitan: " ; oroea s30.;  
  
 ~ 

	 0  ` 	r 	.41441.A:244-' 
 

 l  ^AdJUI,poi ~1.. ~^~ ..... 	 ... 

ti nem; Hu  igen, .D vady 2. helyen/  
• Aimn.:/ / ú1t.ta.nt.; / / tc ~xn~.t..~~;:  	.  
- Xúö740._ ;"  1 i„_~ s•~  .   -er—•►Qnd.:: /mez6g.;/ /közg.;/  /eü. 
-szakraunk~As:/0ipar; / fker.-vondy; / /Qezóg.;4i,yéb:  

40,4Alma85A:i orvosi vélemény:  41kalcnaa_: i ue. 	 1  

	

.~  ' 	c~v~~►st ~  év, . r~+- 
	~ 	 ~ A  

- -  ~,....-.....~. 	
. ~~~`  

A tanuló jellemzése /ráz osztzlyfőnök töltötte ki/: 

Jóindulatu, megbizható, tisztes égtudó gyermek. ADottségai alapjdn 
többre lenne képes. Fogy mégsem igy van, az kicsit felelőt len gondol-
kodis<4val ma 'yar zható. Igazi nagy kamasz, akinek minfféné á—Tabdaru-
gés , a jéték.  
A jobb eredmény eléréséhez fokozottabb, tudatosabb szülői ellenőrzés  
hozzisegitette volna, ez sajnos nem történt meg.  
Törekvő, szorgalmas szülők gyermeke, akiknek féltett szindékuk gyer-
mekükből többet nevelni, mint  maguk.  

Kitüzött célj4hoz az adottsigok megvannak, ezért felvételét javasolom 
és kérem.  

Kód: 
C r'C  

Datum:1974. II.  hó  

wggiegYZéS:  
,g1.".  



_4 —  

A  Ti►tYULÚ JULr.űí"LíSE 	
K6d:  Coln 

 ~
i V.?~ =-  

--Amy  fiu-' leüny; L etko  a:  ( t~ 
 ~ • 	. 	_   ]. 	,~,,,,   ~1  ,-- ,. .  L~tk ~ís~;, ~.. ►láraa 	falu tAsy_ti  

ör luaga,, a 8.o-ban Vlévkor : magyar 	szglmtan: 	;  orosz  sai  

_T 	>•  

~•}~=.....,,,~    	~Y 1a * 	• 
:.... 	db Tavhtunul: igen nem;  Ha  igen,/ (iYvaGy 2. helyen/ 

/ 41t.  tant.  ; / /  t~o~•t.n~ .. ....4.,..._. __  . 
"~`~ú• n  } ~

./ _..
~i~-~'~f~ . ~~p,Zt. ~ I'YI~:~~ /TTIE:zx6.;! /kO7ig.;/  /@il ♦  

-szakraunk6s  :✓ ipar; / /ker.-vond. ; / /mezőg.; .dgyéb:  

vélemé : Alkalmas: ig n- nem  

A tanuló iellem 	/«z osztályfőnök töltötte ki/: 

`desapja meghalt, özvegy édesanyja egyedül neveli gyermekét, valamint  
gondoskodik a nagyszülőkről is. Tahyai iskol ból 7. osztilyos koriban 
kwrült he a községi iskol'Sba és a :d idkotthonba.  

A közösségbe jól beilleszkedett a diikotthonban és az iskol4ban is. 
A közösségben ffzavesen tevékenykedik. Társadalmi munkdban_végzett tel- -_______ 
jesitménye kiemelkedő. 
Értelmi képességei jók. frdeklődéii köre sokoldalumert a re4l tan- 
 igyak / fizika, sz4mtan / mellett otthonosan mozog a humin tirgyak 
körében.  Történelmi tójékozotts'ga figyelemre méltó. 

Tisztelettudó, udvarias, szolg:latkési. 
Kézügyessége kiemelke.dú. nagyon szeret szerelni, bark4csolni. trdekli 
az elektromossgtan, ezért a a megnevezett páalyra alkalmasnak  talllom. 

Dlitum:1974.  Ij. hó  
egjeicyzés:  

c, 2 
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A TANULJ JILLLMZL3L  
Kód: 	  di  

—em: 	leóny; Lletrq~~  ~v;. ,Lakalq,:..iTAreo falu -tanya  

klaglm.gr dAas, a 8 .o-ban gólévkor : magyar: 	;számtan: 	;Orosz:  2' ; 
`' SL 	'o L~o ~ ,,~~ 	 .  ~  .,~1 , ~ 	 ~ 	w~`)  a  .  

-~~~.~.~_~=..~ 	
: 	

~ ~~ ~~  ~  

Aa•. s 
~,'kk6nu : Igen - nem; HH igen,/  1.~va6y P. helyen/  

/ últ.tant.; / / tamozwtaa:  
vo ,, 	~ ~~~,r~,,~c ~~ t.,..artd.;: ~ /r1o23t;.;/ /közg.;/ /ea. 

`-~~.-.~;~u}. - 	 ~  

-azakmunkas: 	ipar; / /ker.-vend.; / /mezeig.;466y6b:  

massáiti orvosi vélemény:  Alkalmas:   igen- nem  

Atanuló jellemzése /«z osztályfőnök töltötte ki/:  

Szülei elv4ltan élnek.Mostoha anyja van. A családban rossz hatisok nem  
érik, főleg csak az édesapja törődik iskolai munk4j4val. Töhbször fel- 

jön. érdeklődikT tanécsot kér, segiteni nem tud, de rendszeresen  
ellenőriz.  

Egészsége, életkorinak megfelelően fejlett. Munk.óhan — gétló fog' atékos-
siga nincs.  
A közösség jó tagja. Szereti t'rsai munk6jit negbirilni, de van önkri-
ti_ k.i ja is— 
Közepes a képessége és a &zorgalma is.. Tanulmányi eredménye jöbb lehet -

ne,töbhre képes. A közösségi munk4han részt vesz, a tórsadalmm munka  
alól nem huzza ki mag4t. rdeklódik a természettudornnnyos munkik iránt, 
ilyen tárgyu könyveket olvas. J6 magatart su, o-ztályt rsai szeretik.  

Tan . .raival azonban tisztelettudó.  
Pflyáját helyesen 	velasztotta meg, felvételét javasolom.  

Dátum:1974.IÍ há  
A!eg.le~y z é s :  

~  ~  .. 	~  
~e~k ~~ ~~ t 

 



N  TANULÓ JELLiI::ZI::Sl•; 	
Kód:  ecc/ 	"R.  

~t~mg: fiu~ leány; iletY,_ o,gaPi é~;. ak ~a< •;~iáre3 falu -tanya  
ar laacggai, A 8.o-ban f6lévkar : mudyar ;2 ; sakimtan!  2 ; droex  t  Z  

'z' ~ 

anal: i•en - nem; Hsi igen, 	vagy 2. helyen/  
/ últ.tant.; / /  

`cb,Ti:?.j?j, .:1  fii►-# 	~~.sr__..~~nd.; ,' /mezág.;/ /közi;. ;/ /ea.  
-szakmunkás:  /ipar, / /ker.-vond.; / /mezog.;Ggyéb:  

__ 	lmasa 	orvos _v leménv:  tilk ~~lmas:  igen- nem  
A tanuló jellemzése 	oaztályfónök töltötte ki/:  

Szülei és nagyszülei háza egym-ishoz k5zel, egy utc4ban van, igy C és 
édesanyjalegt'bbször a nagyszülCknél ban. Az apa alkoholista, 4llandó 
munkahelliyel nem  rendelkezik, csalidi életük rendezetlen. Egy  b4tyja  
van, g1z-szerek a DfGÁZ-nil.  

Alacsony termetü, közepes értelmi képességü tanuló. Munk ija papszó -
dikus. Figyelme az órák alatt gyakran elkalandozik, ritk4n kapcsoló-
dik be az órin folyó munkába. 
Jó ckézüvF.ssére van, kedvenc tirgya a gyakorlati és a biológia.  
Otthon keveset tanul  -  a kötülmények is gyakran zavarjik, ennek foly-
tn jegyei is gyengék vagy közepesek. 
Az úrsi közösségben végzett munkaija alkalomszerü. Nem kezdeményez, 
kisebb feladatokat, amellyel megbizzik, elvégez. 

A vilasztett szakmikat a csalidból ismeri, felvételét javasolom. 

Dátum:1974.  TI  hó  
nr! eKje&Yzés  :  

C) et-  •-• 

 ~~14.4 23-e4-Q  
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leany; Lletrorj 	L4k.lsitAre8 -  falu (anyti_  
lkagiaarau a  H.o-ban f616vkor: maivar: or 

	

L-;a z+bímtan: 	;orosz: oaz: ~ • r....~... 	

- -  - 	
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 . ..,
r  

, 	' 	;anul: igen  - nem;  Ha  igcn,/ g va r,  2. helyen/  
/ 41t. tant. ; / /  
:/ il' 	 -. ~~nd . ,i /itlQZk,.; / /kó  zg.; % /ea.  

-szak.munkas: 	ipar; / /ker.- vend.; / /Qezőg.;4,y6b:  

-,4_ 	38ple?1 orvosi vélemény: Alkalmas:  Igen- nem  

A tanuló jellemzóse /riz osztályfőnök töltötte ki/:  

A tanulók kicsi kora óta édesapja özvegyen neveli. 1 éve az apa ujra  

nősült, de a nevelt" anyja nem költöz5tt hozzájuk, hanem a szomszéd  
községben maradt, igy az apa váltakozva hol a gyermekénél, hol az uj 
feleségénél tartózkodik. A tanuló ellenőrzése, neveltetése nem megol-
dott. Napirendjét önmaga határozza meg, igy rendszertelenül tanul. 
A  gyenge  tanulmányi eredményét ez indokolja. 
Átlag képességü, hanyag g1ermek. gézügyessége fejlett.  

Yépzelete fejlett, ismereteit könnyen tudja felhasználni, résziét a  
rési -és az uj ismeretek közötti összefüggések  meglitisa, tószint  
azok ,gyakorlati alkalmazása terén.  

f rzelmi életére a kamaszkor kiegyensulyozatlansíga nem jellemző.  
Tanulmányi 	eredménye az 5 -8.  o-ztályban 2,5 körül van.  
Jól sportol.  
Pályaválasztását jónak tartom.  

.a4 r$4A)4mA 

Datum:1974.  I  hó  

Il'eg.legYZáS  : 	
, 1(6. ~ ~,~. ~ 	

4  
° +~ ~ ~~ ... ,,~; ~ o2~ 416-,~Q-  

bc-~ t !~: ~  
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vo 	u : 	- nem; Ha igen '  1.'vagy 2. helyen/  

`~1 1•.:/ / ült.tant.; / /  
"Vi.?aAJCLÖis^ 	/ 	. fagor 	'.i /mezőg. ;/ /kÖzg.;/ /e: ► .  

-szakmunk&s:/  ipar; / /ker.-vend.; / /mezői;.;46y4b:  

i vólemé  r 	 ka mag : i ven- nem 	 1 f 

A tanuló jellemzése  /«z osztályfőnök töltötte ki/: 

Csendes, szelid, jáindulatu gyermek. Szellemi adotts gai a közepessel  
mérhetük.Johb és eredményesebb kibontakoz4sit az a körülmény gitolta,  
hogy otthon nagyon sokat kellett segitenie szüleinek. Elmaradott 
életszemléletü szülei nem a tanulést tartottak elsCdleges feladatuk-
nak,1-;anem az otthoni fizikai segitséget.  

Mindezek ellenére érdeklődő, fejlődni, haladni akaró gyermek.  

Towíbbtanulcdsi cél i  t feltétlenül t4mogatom, mert emberi cél jit, a  
holadst,fejlCdést csak igy lítom biztositottnak.  
Felvételét kérem !  

t 	(t4aurt 
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h TANULÓ  
Kód:  67C.•.v t~VOi ~ `~O ~ • l  

- ledny; ,í etk a: ~ ~  év;, 	c~ág~ :il~rea - falu  

~öny  ,.  i.erwiru,  a 8.o-ba n s' ~ lév - or : magyar! 	; sz4mtant 2—
, ti 

8x' 	' 	• 	 - 

f   tuvt, ~  

igen - nem; Ha  igen,/ 	vagy  Z. helyen/  
/ 41t.  tant.  ; / /  

	

' 	 /köz . 	
/  

	

.  ~i jtt
~i.Li~~i:~ j%Í.• 's~ ~ 

I~~-ir ~C~ ( Ip,y+ 2'~.r/L+lZ~ : ~ > 	i~lf3~+(i~.; ~ 	 b !  / / @i.l ,  
-szakmunkcas://ipar;  / / ker. -vend. 5 / /mezőg.;i.gy4b:  

7,4____ 	id orvosi vé .emény :  Nlkalmas • igen- em  
`F 	•  ~~, 

A  tanuló jellemzése /«z oaztélyfőnök töhötte ki/:  

Szülei idős emberek, akik földmüvelésel foglalkoznak. Gyermekük tanu-
1 sdt segíteni nem tudj k, sőt sok esetben ri,utalts'guknil fogva aka-
dilyozzák. Mr mindenképpen szakrnét szeretnének "adni" fiuk kezébe. 
Valamennyi oszt:ilyt tanyasi, összevont iskoliban végezte, igy nemcsak a 
tanyasi életmód miatt került hitrinyos helyzetbe. Az elért tanulra'nyi 
eredmény nem tükrözi képességét, ennél többre is képes lenne.  
Képzelete eleven, szívesen olvas kalandos utleir'sokat, és ifjusdgi  
regényeket, amit szülei nem néznek szívesen jó szemmel.  
Sokat kel]_ neki otthon dolgozni. Nyilt, őszinte. !ar4taihcz ra ~aszko-
dik. 
Politikai események irént érdeklődik. 
`rzelmeire a kamaszkor - bizonyos mértékü - kiegyensulyozatlans'íga 
jellemző, indulatain tud uralkodni. 
Szivesen készít szemléltető apró modelleket fizikóbÓl.  

Tovibbtanul4sdt javas ,  lom.  

Datum:1974.  _TIT   h  

	

o!egjegyzés 	 :  

	

(2: (614:6 	_ Nt-,ck,6  



l.J6j14rt Sándor 
2.Janik Gásp'ís 
3.Jakab István 
4.Fehér János> 
5.Aarab4s Attila 
6.Dank6 Róbert 
7.Dékány László 
8.7alassa Lajos 
9.Baranyi László 

lo.'4lint Sándor 
ll.Pálint Imre 

IX. Géplakatos /3o4-1 "R"/ 

1.Minyó Zsolt 
2.Miklós Ferenc 
3.Miklős Ernő 
4.Martus Béla 
5.LudWig Zoltán 
6.Lipcsei László 
7.Kucsora István 
8.Kakuszi Ferenc 
9.Pelovai János 

lo.nellér Lajos 
11.Poros Illés 
12.Csányi Péla 
13.Csikós Tibor 
14.Dudás István 

SándorfalMa 
Szeged 
Klárafalva 
Szóreg /Szeged/ 
Nagymágocs 
Lilés 
De BJ:k 
Szeged 
Eperjes 
Palotaszállás 
KKdorozsma ;Szeged/ 

Szeged 
Tápé /Szeged/ 
Zsombó 
Kistelek - II.Rákóczi Ált.Isk. 
Szeged 
Csrrebökény 
Kistelek - Petőfi Ált.Isk. 
Zsomhó 
Algyő /Szeged/ 
Tiszasziget 
Kistelek  -  II.Rákóczi... 
Algyő /Szeged/ 
Szeged 
KKdorozsma /Szeged/ 

-  5.2,-- 
600. sz. Ipari Szakmunkásképző Intézet /Je zék/ 

VIII. Esztergályos /3o3-1 "B"/ 

X. Villanyszerelő /503 "B"/ 

1.Mityők Géza 	Szeged 
2.Nacsa Ferenc 	KKdorozsma /Szeged/ 
3.Nagy Sándor 	Szeged 
4.Nagymihily Károly Palástya 
5.Nógr4di István 	Domaszék 
6.japdi Sándor 	Balástya 
?.Szabó József 	KKdorozsma /Szeged/ 
8.Samu Zoltán 	Ruzsa 
9.Rácz István 	Pordiny 

lo.Pintér Szilveszter Domaszék 
11.P4lfi Imre 	Mórahalom 
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tanulók jellemzései és kódjai 



A  TANULJ JyLLaaZiSE  
Kóa:Q 	'tr  

-- Pd~mg,~fi >+ le ~íny; 1: etk a: {~~u.;. , tí - - zj~/~rea - falu  Í~► 
~~ 

laiatopir 	a ti.o-ban  

 

f; ldvar i  m awar  s ,,....., e  ati mtlin! 4i Qx4 

 

oz  s~ „„ 

`~+~:~ 
	 ~ 13:,,.  , ~ ' 	4., 

 

nem;  Ha  igen,/ 1. vagy 2. helyen/ 7~c  
- fii ►. _.:/ / 	tant. ; / / tagoz:,tos:  
-szakköz5ui.:1  /ip:;r;/ /}:er.-vend.;/ /mezgg.;/ /közi;.;/ /eü,  
-szakraunkgs:/yipari / /ker.-vend.; / /meziig.; 16yéb:  

; 	m'snAA Qrvosi vt,emdn_y :  Alkalmas: igen- nem  

AjemaliLialamag21 /ráz oaztályfőnök töltötte ki/:  

Szülei tsz-ben dolgoznak.Mmnkijukat becsületesen elvégzik.Lakisuk  
tiszta,rendes. A gyermek sz mira a tanulis, a tv nézés, a rddiózis  
hiztositva van. Tanulmónyi eredmcnye 4 - 4,3 között mozog. 

Szorgalmas, igyekvő.J6 megfi 'e16. Az iskolai magyanízatot gyorsan  
meL'érti, feleleteiben azt fell asznil ja.  

Oszt •ilyt'írsai szeretik. ?6 közösségi ember. Magatartisa példis,  me g-
bizható. 
A gépeket szereti. Otthon motorknrékpór személygépkocsi van, amelyek 
karbantartásiban, itvi . t-ís4ban segit. t , mészettudomdnyos érdek1Cdésü.  
A technikai dolgok lekötik, Szeret kísérletezni. 

Mozgékony, sokat sportol: atlétika, labdarug'ís, kézilabdizis. A sakk,  
a ping-pong is érdekli.  

P^ ílyavilasztás4t helyeslem, 3avaslom.  

Ddtum:1974.,  '+  	hó  

A"•eg3egYz 3s   :  
1 	~ `1 G 9 . ilL.;. _ M'c, . 	 .  
✓  

4.4,1  Aa--  
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.  K TANULJ JELLai Z 

rf ERL : 	Életkora:  .4v: Lak,,; V6ros -175Z-tanya iu -tanya  
Tr3nulm.eredm.  a 8.o-ban  

   
f616vkor   ~ ~magya:- SZ g 1t3n ' 

Szülei folúl;oz ~sa ó ap ja:  1~~ 	. 
  

anyja: 	.  
i 

nerc; Ha igen,/ 	,igy 2. helyen/  
- r! inn.:/ ,/. tilt. t .lnt. ; / / tagoz  l ;. 0`~ 

-szzakk öz5ui.:/  /ipa; / /her. -vend  

Tovabbtunul.  

»"6 zÉi.: / /ei.le  
-azakmunkgs  : 

	

	ipar; / /ker...v`n.d  
i 

/mezőg. ;:egyéb; 	 

41kIlmassd,7i orvosi v  r': #lkalmas :  i  L:,  n- nem 
 tOka14  . 

 

a tanuló  jellemz6;;e 	o.3ztályfGnök tö=? :ö ,te ki/:  

A csalid élete kiegyensulyozott. A szülők figyelemmel kisérik gyer-
mekük tar.ulisit.  

Szellemi  és fizikai fe jletts ge életkornak megfelelő. Megfigyelései  
lényegre irnyulóak. Könnyen megérti a tananyagot és ismereteit al- 
kalmatza. 
t`riieklődése elsősorban a gyakorlati foglalkoz_&s felé irrAnyul.J6  
kézügyessége van.  

Nyilt, őszinte. Magatart4sa és munkafegyelme j6. 
Politikai események irint érdeklődik. 
P4lyavilaszt.st helyesnek tartom és javasolom. 

( 

 

Patum:1974.  !) 
 

4 '. e  r . z.as:  
h W Q 
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Kód:  C ~ 41  JcI -1 ~ ~  

h TalYULJ JELL,XIZ ;~.A  

Nome: 	leány; í:letY.ora: .  k •óv;  

Tanular.eredrn.  a 8 . o-ban fólóvkorö rmagya~ 

Szölei foL141l:>oz  :ása:  adja:   A  44  -  
't'ov:ibbtanul: ii;tn - nom; Ha  igen,/ 1. v_,;,,y  

- 14imn. :/ / 41t. tart. ; / / tagozj to;? s  

-2zak ;.öziai. :/ /ip..r;/ /r:er. -vend  
-szakrau.ikgs :/ 	ipar; / /r;er . -vond  ,  

vTáros - alZ-tanya  
;számtan:  9  ;orosz  

any ja •  	Akio  • .  

r")

:  i 

helyen/  

  

      

'mt;  z  őg. =  

/aezőg.;.elgy6b: 
/ed•  

tilkalmassó,7i orvosi    vélem 	alkalmas: 	n- 
 ~

m 
1  Al-Alt 	 _F 

 

---- 	 ~  

N tanuló jellemzése  /tiz oazt _ayfőn5k t i;' tütte  

 

••••■■••011.•  

Közepes képességit tanuló. Lassu a gondolkodása, de a természettudo-
mányi tárgyakban j61 kombinál, logikusan következtet. A szorgalmat  
igénylő tárgyaktian gyenge inkább. Kitartóan figyel az órákon és elég  
aktiv.  
J6 gyakorlati érzéke van, politechnikán az ügyesebbek közé tartozik.  
Testnevelés órán futásból és labdarig4sból válik ki.  

Csendes, kimért, nyugodt temperamentum. Zajos, vad játékban soha  
nem vesz részt. 
Társai felé segitókész, jóstivü. Feladatokra magától nem vállalko-
zik, de ha kap, azt becsületesen elvégzi. 
Rendszerető, felszerelése soha nem hiányzik. 

Y-. 

Datum:1974.  ) 	hó i  
LeZ.ieE,yz' s 

Kek  ;  041.4 .4At  

~  ( (, II 1 0.•"1-4J4.44-4" 'L' 
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ti  TANULÓ  

Kád:  Z~ 9 C~ C~~~`. g  ae & 
 

Neme:  fiu  le :any; 	 4,4
~- 

 ~ Lak ' 	~r~- 1 	ny;  i:letrora: • év • 	~,sri : űáros 	falu 'tanya  
Tanulm.eredm.  a Es. o-ban fólévi.or : magyar,/ ; szgr_it3n: 	;orosz:;  
Szülei fo -lalroz sa • apja: 	r+  kePA 	.~• $ ary ja •  , AT  

Tovabtanul:  i'en L.nem; Ha igcn,/ l;voay 2. helyen/  
- gimn.:/  / 41t.tant.; / / tagozatos;  
-szah;1z,%2i.:/ /ip.;r;/ /t:er.-vend 	.'mezőg.;, l'-özg.;/ /ed.  
-szakraunk ~:s: 	ipar; / /ker.-verd. 	/mezőg.;,dgyéb: 	 ,  

Alkalmassá }i orvosi vslem ény . Alkalmas: gc n- nem  

A  tanuló jellemzése  /1,z oazt: 1yfőnök tü1 61—  e ki/:  

Családi kötülményei rendezettek. Ketten vannak testvérek. Értelmi ké-
pessége közepesnél gyengébb. Érdeklődése szükkörü. Kézügyessége nagyon 
j6. Jó a gyakorlati érzéke. Inkább gyakorlati, mint elméleti  ember 
lesz. Pályavflasztást helyesnek tartom, j6 asztalos lehet  belőle. 
Logikus gondolkodása nem erős, lassu felfogásu. Megfigyelései a gya-
korlati dolgokkal kapcsolatban jók. Figyelme akkor koncentrált, ha ér-
deklődési körének Hegfelelő gyakorlati dolgokról van szó. 

Emlékezete mechanikus, képzelete peproduktiv. Inká'ia szószerint tanul. 
Tanulmányi teljesitménye összhangban áll képességeivel.Keveset olvas. 
Pelyesirási és számolási készs6ge a közepesnél gyengébb. Rajzkészsége 
közepes.  
Jóindulatu, csendes, szerény gyermek. 9arátkoz6, könnyen megközelit-
hető. Önbizalmát növelni kell. Könnyen hefolyisolgató. A közösségbe  

jól beilleszkedik. Közösségi munkát is szívesen vallat. ;:agatartása  
jó.  
Felvételét javaslom.  

Dótum:1974,  ` ~  hó  
z.is  

reZS-sret-  



(?) 

Kódt6, 24  9Q1 -2 C`Kit  .S'Zic.,„  

Neme: fiu leány; l:letk.or3;  t~  • év ; Lak,ísa  ':  iudros - c l u -tanya  

Tanulm. eredm.  a 8.o-ban i'6lévkoY• : mai,ryrra__r,  : ~ ; sz ~;f:itan: i ; orosz : ~  •  

Szülei f'of;lul~:ozsa:  apja:  -~'z— 	 ~~?  ; a~}r ja: ~ iZ -~~ GNeS r  
Továbbtanul:  igen - nem; Ha igen,/ 1. vagy 2. helyen/  

...---- 

- 	:/  / 41t.  tant.  ; / / tagozatos  
/ip.;r;/ /ker.-vend 	'mezó'g,;," I  , özg.; / / e ~ . 

-szakraunkgs: 	ipar; / /ker.-vend.; / /mezóg.;`yób: 	  

r  Alkalmassá, ,i orvosi vélemény _11 Alkalmas: igen nem  

b tanuló jellemz6se biz  osztr(lyfö;iök töltötte ki/:  

!X.Y./ csalydi körülményei rendezettek. Hárman vannak testvérek. fr-
telmi képessége erős közepes szintet mutat. Valamiivel jobb a közepes 
s invonalnál. Gondolkodisaors. Felfogóképessége lényeglátó. Figyel-
me elég tartós, tudatos. Emlékezete mechanukus, de tartós. Képzelete 
peproduktiv.  Mfsrolva  tanul.Sokat olvas.T?nlyesirósi, készsége közepes.  
szdmol"isi készsége jó.  

Aarátkozó, kapcsolatokat kereső, könnyen megközelithető, de néha gát-
lisos. Tréfálkozó.  

Manuális készsége nagyon j6. önhizalmsát növelni kell. Jóindulatu se-
gitőkész. Akaratát fejleszteni kell. Közösségben aktiv y  osztálytár-
saival jó kapcsolatban van. Könnyen beilleszkedik. Tanórákon aktiv.  

Magatartása jó, bizik a  nevelőkben,  
Pil,yaválasztását helyesnek tartom, nagyon sió asztalos lehet belőle.  
Felvételét feltétlenül javaslóm.  

Datum:1 ~74 -  1  	 hó  

iv. eg .l e g.y z és  '  

.Z a  

A  TANULÚ  



	

Kód:  -  { ~~ f -Z  7.1 	os-2t  

ifeme:  fiu 	le::ny; 1:1etrora; p 4  hvi 	- falu  tany~; 
3'anulm.eredm.  a b.o-ban i'Alévi.or : rnagy:Aa LA  _; sz«mtan: 	;  orosz  :~ ; 
Szulei foglul.>oz.lsa:  apju:  
2'ovíbbtanui: 1- nem;  Ha  igen,/ 1. vr:12 ?. helye  

-  	/ 	/ / t _agozu{ oz=  :  
-~ .. ~.a;, cizoi :/ 	/ip . .r;/ 	/ i:er -vend  • 	',; ~ ú 	• 	;iL; , Q . ~ 	/eü  V4~~aa. 	• 	• 	. p: ~ 	 E.Zi ~.  e  ~ 	 p ) / 	 .  

-szai:nuriics  :/ ( /ipar  ; / /kcr. -vaid. ; ;` /nezc6.; Lgyéb: _ 	 
A1kalmassáj. orvosi vélem .] Alkalmas: 	- nem  

a  tanuló ;  E, ;?.?_emzé:;e  /z oBzt:ayf6nök tüliJtte ki/:  
Rendezett csalidi körülmények között élnek. SLÜléi 

egyszerü, de sfyIX szorgalmas emberek. Nagyon szeretik a gyermekeket.  
Négyen vannak testvérek, otthon nyugodt légkört teremtenek a tanul.6s-
hoz. 
Testi  fejlettsége kor4nak megfelelő. Eészben osztott iskoliha jir, jó 

 

képsségü. Eszes, értelmes, jó megfigyelő. Minden ir4nt nagyon érdek-
16dik, nagyon olvasott. Politikai és tirsadalmi életről is igen t4jé-
kozott.  
Eegyelmezett, figyelem összpontositisa jó. Magival és t'irsaival szem-
ben is igényes.  
Kritikai érzéke, viitakészsége kapcsolódik gyors ész jár -Fiséhoz és olva-
sottsigihoz. T rsái szeretik és forditva; ő is szereti a közösséget.  
Képessége még jobb tanulminyi eredményt is lehetővé tesz.  
Müszaki érzéke és manuilis készsége j6.  
A vflasztott p31 . y•ira alkalmasnák tartom.  

Tt►iVULÚ JyLLa L.i:L  

D á t um  :1 9 ?''. 
. 	hó ó  

5:trj 
 ~ <°wá, 	A.  
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A TANULÓ JyLLaiZ.:_3L 	
KÓd:Q-~  (301 -2tTC( rt(4 ,  rai~~e  

Neme: iu 	leány; :letkora:fév;  L 	, tiyTAltos  - falu tanya  

Tranulm.eredrn.  a í3. o-ban f6lóvkor : ma f yar 	; sznitan:  2=  ;orosz:  Z;  
Szülei fo~lalkoz j.s3: apja: 	A+ ' 	anyja:  ,fii ) 

 

Tov bbtanul: igen_-  nem; Ha igen,/ 1.'vaaíy 2. helyen/  

- /tinin.:/  / últ.tant.; / / tagozata:;:  

-szakközéui.:
,
/ /ip.:r;/ /ker.-vend. . . 	'mezőg.;,' /közg.;/ /eü. 

-szakmu~ik~.s  :/t t,  ipar; / /ker.-vond. ! /mezőg.;gyób: 	 

Álkalmassá f;i orvosi vélem  énv -  Alkalmas: á gen- nem  A 
 

A  tanuló jellemzése /Az o8ztxlyf6nök tö1 töíte kii:  

Rendezett csalidi körülmények között nevelkedett, egészséges, jól 
fejlett gyermek. Édesanyja, aki otthon  a háztartást vezeti, szere-
tettel neveli gyermekeit. Jó képességü l  érdekli a technika. Manuális  
tevékenysége kiváló. Szereti a fizikai munk.+ t, le  a tanulishan sokszor  
hiztstni,serkenteni kell. Önzetlen, nyilt, őszinte, társaihoz 0816  
viszonya sohasem kifogásolható. Közösségi munkája j6, az utt .örűélet-
hen éveken 4t, mint vezetőhelyettes tevékenykedik. Rajt rsias, figyel-
mes, tanáraival tisztelettudó.  

Mivel jó manutilis képességekkel rendelkezik, p4lyavilasztist helyes-
nek tal•ilom = A  választott szakmát 9(0 ismeri, érdeklődési körének  

megfelelt . Javaslom.  

hó  Datum :1974  . ,,,,,,_, 
,i!e e zés -  C.„  

~~~c~  ~ ~~ ~  



Dátum:1974  .  

I.eg j eg.v z 's•  
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A  ItiiVULÚ JaLaiLL'L 	
Kód:  h-21 (NR1  ~~  oa 

ideme,:ti.0 	ledny; íletkora:14.,évi  Luk:,sa;Város - 	-tanya  
Tanulm.eredm.  a 8 .o-ban  

 apja:  i 
~1~ tor: mayar  '~

~

._;: zgnt3n:~ ;orosz: ~
~Szülei fol.;l alrozsa: 	 ~62  evit   uny ja:  	 -4P43 

 

 •  

Tovcjbbtanul:  gen' - nom; Ha  igen,/ 1.  , v.a.:y 2. helyen/  
- .;imn.  :/ / 41t.  tant.  ; / / tagoz:a t.w3 :  
-szakköz:'Ui.:/

~
/ip.:r;/ /l ~,er. -vend  .  '  .'mezxg.;,' ,' özg.;/ /eL ► .  

-szakr~unk~.s:/tc ipar; / /Yer.-vond,.; ,~ /nezó~;.;r;gyób:  ~  

Alkalmassá Yi orvosi  vélemér~,y :  Alkalmas:  :  1  ~;;.~  ~ - nem  
~-_ "fn  ~~~ a;  ~ zl~~ ~~~—~c9--  ~L~~~ikl~-  o  a  

~ 	__  
A  tanuló jellemzése /r:z oszt'.lyfőnök töltötte ki/:  

Nagyon gyenge képességű tanuló. Nincsenek önálló gondolatai. Egy-egy  
csosortos foglal,-ozásnál, ha rákerül a sot, Őt mindig váratlanul 
érinti a kérdés, mintha ott sem lenne. Tnykedései az iskolai közös-
ségeben nem tudatosak, Őt csak sodorja az ár. Nem ura a maga életé-
nek.  
Jellembeli fogyatékosságai elég sulyossk; szemrebbenés nélkül félre 
akarja vezetni nevelőjét. Megbánása rövid élete s rnris feledve van.-
Iskolai feladata, felszerelése sokszor hiányzik,, Nyilt beszédre nehéz 
rákényszeriteni. Társ. munkában utolsó volt teljesitménye. 

Tisztelettudó. Allatckat szereti, szivesen foglalkozik velük. 
sede 
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ry'ovabtunul: ...igen  - nem; H a  igen,/ 1. wacy -, helyen/  
- gimn. :/ / ú1t. tant . ; / / tagoza  :  

-szakwözópi.:/ /ip.•r;/ /ker.-vend, 	'rn,.zc"g, .;.' I 'rözg.;/ /ea .  
-szak.munkés: 	ipar; / /ker.-vond.,a í /mezCg.;Egyéb: 	 

f 	
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Alkalmassgpi orvosi v 4leménvl  Alkalmas: i.gc ,- nem  

A tanuló jellemzőse  /Az oszt :Ilyfőnök töltöttre ki/:  

Neveltetése biztosittra van 411amilag. Nagyon erCs, j61 fejlett, iz-
mos.ErCs,.fizikai munk4ra alkalmas. Értelmi képessége nagyon gyenge.  
Szakad idejében szerel, barkicsol. Érzelmi élete kiala?-ufóban.  
telenharagu, de gyorsan megbékül. Alkalmazkodó és nevelhető. Szor-
galma viltoző. Szeret sportolni. Dolgozni tud, ha akar. At uttörő  mun-
kihan iészt vesz.  
Állami gondozott.-  

( ev- t 	• 
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~ 	

...  

Tranulm.eredm.  a í3.o-ban f6l6vkor ; raagya  ,  ~ ; sz ~ír_it3n:'~ ; prosz : ± ;  
Szülei fo~;lúlkoz ~sa: adja:  !' ~ .  	_ ;  :any ja: 	 

Továbbtanul:  igen7  nem; Ha  igen,/ 1.  v .aj,  2. helyen!  
-   	-dr:1t.  tant. ; / / tagozd  ..o ,  

; 	 ~ 	x 	i 	~.  
-szakköz  ~r~i.:/ /ip..r;/ /i:er.-vend  . 	m ~:z ~g.:;, 	dzg.: / /eü ,  
-szakraunkds: 	ipar; / /ker. -vend: / /mezó8.;4_;yéb: 	 

 
llkalmassEí 7i orvosi vélemény:  Alk  _ alma  s :   	nem  	j -14'U~ 

 

~~e  

es4s'    	"Nu64  t-tv‘rQe:1, 	6 
 
¢ 

 
1  

A tanuló jellemzóse /j•z o8zt,lyfónök tö1 . i ó  t  te  ki/:  

Rendezett körülmények között élő fizikai dolgozó szül ók gyermeke.  
Szülei ellen rzik i-kolsi munkiját, b5t nem segitik. 

Szellemi és fizikai fejlettsége kornak megfelelő. Jó képességi,  
technikai érdeklődésű, szorgalmas, szerény gyermek.  

A fizikai munka v c gzésében szívesen gesz részt. ór4kon sokat ,jelent-
kezik, ismereteit jól tudja hasznositani.  

A tanuló pilyav4lasztist helyesnek tartom. A wílasztott p'ly-fihoz 
megfelelő adottsgokkal és jó tanulm°nym eredménnyel rendelkezik.  

Felvételét javasolom. 

Datum:1 974. 	hó 	
s~ I  L1 	
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a 	a 6 . 0...ban f6lévkors magyar:  ~.;~~~imtant K~ ;oras~~! -  

4'  z 	 ~°~t 	~..~ 	
~tt ~ia:  ~ 	 . 

1' ~  ~~v  ' ~nul: i 	- nemi  iia igen.I l. aE,Y 2. helyen/  
- 	/ Ú1t.tant.; / / tagozatos: 
-pzakköz ui.:/ /ip.:r;/ /ker.-vend.;/ /mezőr.;/ /közi;.;/ /eÜ.  
-szakmunkgs  :ipar; / /ker.-vend.; / /mezői.; gyfb:  

Akai mas r-L7i arvaui v emény :  Alkalmas: igen- nem  

k _tan91ó jellemzőse  /riz. oaztályfónök töltötte ki/:  

Fizikailag jól fejlett,egészséges tanuló. Nagyon jóinduiatu, szorgal-
mas, tisztességes, de külsejében. hanyag. 
Emlékezete jó, Gondolkodni, kombmnólni szeret. Ön4_lló , szeret misok-
nak is segiteni.Nagyon megbizható.J6 üttöró, őrsvezető. 
V4lasztott szakm<í jihan meg fog felelni, sót örömét is leli.  
Felvételét. javaslom. 
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~ro-vAhtlui: izen - nem;  Ha iEeri,,r1. vagy 2. helyen/  
- 	:/ / 	/ / tagoz:lton :  
-szakwdz6oi.:/  /ipz.r;/ /ker.-vend.;/ /mezáL.;/ /kcizb.;/ / QÜ.  

-pzakmunkkis,:/  4 ipar; / /ker.-vend.; / /mez3g.;r:gyéb:  

~ 
óuiomasski,71_ orvosi v3emé  L : Alkalmas: igen- nem  

Át anu ó í 1emzése  /,'z oszt lyfánök töltötte ki/:  

tdesapja dohinyboltot vezet, édesanyja is itt dolgozik. Mósodik hó-
zass4ga ez a szülőknek. Sajót, jól berendezett lakós}ian élnek. Neve-
lJssel, tanulóssal elsősorban az édesanya foglalkozik.  
Laci jól fejlett, erős, egészséges gyermek,  aki  rengeteget sportol,  
mozog a szabadban.  

Közepes képességü, elsásorhan a  gyakorlati  dolgok érdeklik, tanulni  
nem steret, szorgalma kevés. I?iónyossógai elsősorban lustas1gAnak 
tudhat he. Megfigyelései pontatlanok, figyelme fóradékony. Olvasott-
s=Aga kevés, igényessége önmagival szemben nem kelégitő.  

Jó kedélyű, vidim, sok harótja van. Örsvezető, a fiuk tevékenységét  
jól szervezi.  
Kiegyensulyozott, Akaraterején kell vóltoztatni.  
'Felvételét javasoljuk.  

1  

Datum:1974. 	hó  
o ! egdegyz Sg :  
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; vj unu1: 	 nem; Ha igen  /vagy 2. helyen/  
:/ /ú1t.  tant.  ; / / tagoz 3tes :  

-szakköz5Di.:1 /ip..r;/ /leer.-vend.;/ /mezóg.;/ /közi;.;/ /oü.  
-szakmunkas:/  x ipar; / /ker.-vend.; / /mezdg.;r:gyéb:  

!alai n  ai  -ri nrvogli  y 1erény: Alkalmas: igen- nem  

tanuló ~ ellerazése  /ráz oaztílyfónök töltötte ki/:  

Édesapja a lo. sz. VOLÁN Villalat dolgozója, ezért a szakma elvégzése  
ut ,in a is ott szeretné munkaiját végezni. Kedvet érez at autó-motor 
szerelő szakma irónt. 
Jó fizikumai, egészséges gyermek.  

Közepes képességü tanuló. Valamivel jobb eredmény elérésére is képes  

lenne. Gondolkod'isa logikus, dé néha kissé lassul .  

Munkij'it igyekszik lelkiismeretesen elvégezni.Kézügyessége jó.Gya-
korlati órin ügyesen szerel, jó met lít sai vannak. A türelmet igénylő  
munkát is elvégzi. 
Csendes, nyugodt természetfa. A közösségbe jól beilleszkedik. rem kez-
deményezt, de  a ráhizott munkríkat becsülettel ell'it ja.  

Megfelelt irinyitissal, hizdit'íssal, következetességgel jó szakember  
v ~ilhat hel6le.  

Datum:1974.  
eAyzés:  

✓
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ry'Q~ v~bb tu„ nul:  igen  - nom; Ha  icerl,/ 1.  agy 2. helyen/  
- 	/ últ.tunt.; / / tagozatos:  
-azokúöz6pi.:1  /ip..r;/ /ker.- vend.;/ /mez8g.;! /kÖzgr.;/ /ea.  

-szakraunkgs:/  t  ipar; / /ker.-vond.; / /mezdg.;.4yéb:  

Al k,al  maaatizrii nrvQai vélemény:  Alkalmas: igen- nem  

A  _tan416 jellemzése 	o3ztályfdnök töltötte ki/:  

Jó magatartésu tanuló, az oszt•ólyközösséghez való viszonya jó. 

Közepes képességei, csendes. Az ór'ikon passziv, munkó, jét azonban  

becsülettel elvégzi. Térsadalmi munkikban is meg4llja a helyét min-
den alkalommal. J6 magatart4s4ra jellemzel az is, hogy nevelőapja is  
dicsérettel beszél róla.  

Az iskola uttörűszervezetének tagja és a mozisalomban rébizott munk<it  
jól elvégzi.  

Cgyes, jó mozi su és igy az iskola kos irlabda csapatinak is tagja.  

Dátum:1974..  
AlesjeRYzés:  
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ry'n'  vbt`nul: i 	- nem; Ha  igen./ 1 vagy 2.  helyen/  
- gialn.:/ / últ.tant.; / / tagOz:itos:  

-szak;.öz'si.:/  /ip..r;/ /her.-vend.;/ /mezőg.;/ /közg.;/ /eii.  
-szakraunlas: 	ipar; / /ker.-vend.; / /mezc3g.;2,g,yéb:  

~ ~  

	

-  -  - 	 - 	v ; emé ~ • ~~lk:~lmt~o 	: igen-  nem 	~- ~t "~  
~ ~, ~ ;~ _ .~  ~~,~~.   143-1,4121.;,   

 

ti tanu7~ó ~ellemzéae  /r•z 

 

osztályfőnök töltötte ki/:  
-~.. ~..w ---~`.r--.■..r.. -- 

Csaba nagyon  jó szellemi adottságokkal rendelk ,:ző tanuló. Logikus  
gondolkodism, gyors észjárásu, igy egyszerre több téma is foglalkoz-
tatja, figyelme szerteágazd.  

A motorok viszont nagyon érdeklik, ezért választotta az autószerelő  

suakmát.  Családi körülményei rendezettek, jó  nevelést kap  szüleitől.  
Apja gépkocsivezető,  a szerelési murkikba  fiát  is bevonja, ami fokoz-
za a gyermek rajongását a szakma iránt.  

Az uttörúcsapathan őrsvezetCi tisztséget tölt he. Nrsai hallgatnak  
rá, jó közösségi munkát végez, segitkész üttörő.  

Rendkívül olvasott és tájékozódott tanuló. Feltétlenül javasoljuk fel-
vételét, mert teljes joggal remélhető, hogy a gyermek jól k,pzett,  
szakirodalmat is forgató szakmunkás lesz.  

r  
°mm-i  ~. 
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ry'av
.~ tanul:  igen  - nem; H a igen,/ ' vagy2. helyen/  

/ Últ.tant.; / / tagozatos:  
-szakköz6pi.:1  /ip.,r;/ /l:er.-vend.;/ /meze g.;/ /közi;.;/ /©ii.  

-azakraunkss:  ,/ipar; / /ker.-vend., / /mezői  .;Egy4b:  

• Alkalmas:  igen- nem  
	 INAD  IV-Ts* 

A  tanuló jellemzóse  /ráz osztályfőnök töltötte  

Ferenc édesapja néhny hónapja, a 6o.életévének betöltése óta ryug-
lijas. Édesanyja sok  gonddal  neveli Ferit. 

Az oszt4lyközösséget szereti. Orák alatt sokszor tulsógosan élénk. 
Résztvesz az.órik munk jóban. Elég gyors felfogisu, észjórisa élénkes 
Ehhez 	rul gyors gonddolatternlelse, s azt ryilwénitja is; szeret  
sokat. beszélni. Elég jóeszü, közepesen felett gyermek.  
Igen erős. Olykor szertelen, Nevelőit tiszteli, s szavait /nevelőiét/  

komolyan is veszi. Az iskola rendjét betartja. Nem szokott hi4nyozni.  
Feladatait elkésziti. Az utóbbi években javult füzeteinek.4killalakja.  
Az órikon figyel és részt vesz az ótdk munkjában.  

Gyakorlati téren igen iigyes, a.,sii`irese doIgozik:  
Felvételét ljavaslotn 	; t,, 

~.:~~  ~,,~.a-~•~=~x 
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vipbb, tel : igen - nem; Ha igen ,/ 	vagy 2. helyen/  
- gimn.:/ / 41t. tant. ; / / tagozatos:  
-szukköz5ui.: /6:%ip::r:/ / :or.-vend. R  /mezőg.;/ /közg.;/ /©a.  
-azakrnurikas:/  /ipar; / /ker.-vend.; / /mezőg.;.dgyéb: _  

orvoj vaggui Alknlmao : igen- nem  

4 tanuló jellemzése  /riz oaztályfőnök töltötte ki/:  

Szülei elv'íltak. Édesanyja neveli. Egyedüli gyermek. Egyszobs laki-
sukhan a nyugodt tanulis feltételei biztosítottak. Édesanyja figye-
lemmel kiséti a gyermek murk4jt, fejlődését. Az elmult év csalidi 
p.rohl émií igen megviselték, tanulmrínyi eredménye romlott. Kedvezőt-
lenül hefolyisoltik személyiségének fe jledését és egészségi  llapo-
t i t. K  
Közepes képességű gyermek. Érdeklődése szükkörü. Az autó-motor mű-
ködésével, szerkezetével kapcsolatos dolgok érdeklik. Szorgalma  

voltozó. Manuális készsége jó.  

Segitőkész. Nem kezdeményező, de feladatokat véllal ,  azokat telje-
siti is.  
P•ílyavilaszt:ísa hátpírozott, felvételét javaslom.  

4.2141,41...  

Datum:1974.  '' 	hó  
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nemi Ha igen,/  ~  agy 2. helyen/  
- r~._.:/ / 41t.tant.; / / tugoz:Itas.  
-szak;öz50..:1  /i ..r / /i~~~ er. -vend.  •,~ / 	"~ .,; ~  /köz r •  

P ~ 	 , 	mezo 	 ~ ;/ /ea .  
-szakaunkrís:/(-  ipar;  / /ker.- v~nd.; / /mező8.;4yéb:  

`~ 1 k:~l maa fa.7i _ Aryn~ i vél eme y : 

 

 

Alkalmas: igen- nem  

    

k  tanukó ;iell mzése /Az o3zt6lyfőnök töltötte ki/:  

Igen jószéndéku, rendkivül elfoglalt szülők gyermeke. Az apa, anya 
felelősségteljes mun.kija mellett fllandóan tanul, önképzéssel, to-
v hbtanulissal fe j leszti önmagit. Ez sajnos azt jelenti, hogy a ta-
nuló sokszor van egyedül otthon, s idejét nem használja ki kellő-
képpen. Az ellenőrzés lehetőségének hiinya okozza a tanuló laziti-
^ít, mert sokkal komolyabb eredmény elérésére lenne képes.  

Egészsége, fizikailag j61 fejlett gyermek. Érdeklődése elsősorban a  
sport és a gépek viligdra szorit.ozik. Tud gyorsan gondolkozni, de  
sokszor kényelmes. Tanulis4ban a mechanikus tanulris jelentkezik gyak-
rabban, pedig képes logikus gondolkodisra is. Olvawm!nyait a kaland-
regények és a fantasztikus irodalom alkotjik. 7elyesirsi és sz5mo-
Tldsi kr'szsége nem elég biztos.  
Osztéélyt.irsaival haritsigos, szivrsen elfogadja azok t4mogató segit -
ségét.. Felelősségérzetét javitani. kell. Sokszor eluralkodik rajta a 
közöny. Gyenge akaratu, de sokszor sikerül helyes irinyba befoly4e 
solni. Ilyenkor itmeneti sikersorozatok jelentkeznek, majd ujra le-
fll. 
Tekintettel arra,bogy a gépek irónt érdeklődik, javaslom felvételét 
abban a reményben, hogy az érdeklődésének jobban megfelelő iskola-
típusban többet nyujt, s igy alaposan felkészül a szémdra kedvező 
szakra'ira.  

•••••••••■ 1110P  
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Alkalmas: igen-  nem  
som- 	Q  

A  TANULÓ JI;LLl:D+í'La;E  
K6d:G2 	/ 	etkt  ; . 

 •..~i.~ f iu -  	 ,Lakás y  iKre 	falu  -tanya  
TanVl,kteodp1.,  a Fs.-o-ban f616vkar: raoisyar: 	; aZdmtan: "1 • o~~a~:, j ; 

r, ~- 	~ , z 	 , 	-~ ,s  

~ay_ ~ bt,~ul: bE:n - nem; Ha igen, 1.. va ~;y 2. helyen/  
- ,~imn.:/ / últ.tant.; / / tagozstos: 	 

. -szakköz6ui.:/  /ip.,r;/ /f:er.- vend.;/ /mezőg.;! 	közg.;/ /©i~.  
-azakmunbcds:  1 W . ipar; / /ker.-vend.; /2- mezőg.;Egyéb: 

Aissuatjasumau$ iAz oaztályfánók töltötte kii:  
tdesanyja fizikai dolgozó. É` 'desapja halóla óta egyedül neveli a két  
kiskoru gyermeket és igy  Zsuzsa sokat regit otthon a hőzi munkihan és 
kishuga neveléséhen. 
Tanulmónyi eredménye évek óta közepes.Szorgalma untozó. Az elméleti  
t.4rgyak irint nem érdeklődik, a gyakorlati feladatokat szereti. A 
fizikai munkt szívesen és szorgalmasan végzi. Gyakorlati foglalkoz4-
hokon kiemelkedő eredményt ért el. 

Uttörő mozgalmi és egyéb tirsadalmi feladatokat szívesen és lelkiis-
meretesen lit el.  
Női szabó szakin t vilasztotta. Képességei alapjin erre igen alkal-
masnak tartom,  

	

Dkítum:1974. 	 
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laaglaagagu a 84o-ban f6ltivkRS: taat,ydr:' ; szamtan a ; orAesi: 	; 

~..~ 	 ...----.r• 

1QAt nul: igen nem; H:3  igen,/  ®  vagy  2. helyen/  

A TANULJ JLLLLL'IlÚ1:13L  

Kód :62 9 

-  gimp.:/ / ú1t.  tant.  ; / / tagoz:itas  

-uzakközáui.:1  /ip..r;/ /ker.-vend.;/ /mezőg.; / /közi;. ;/ /oü.  
-szakaaunkas: 	ipar;  / /ker.-vend.; / /mezői;.;Egyéb:  

lal fiaina aa4zi eryngi va1 emén.Y: Li.lkalmas : igen- nem  

---+-■■•-...,  

b tanuló jellemzése /riz osztályfőnök töltötte ki/:  

Szülei elváltak. Édesanyja neveli Gt és kishugát. A kiegyensulyozat-
lan családi élet mint magatartásban, mint a tanulmányi előmenetelé-
ben  eresen visszavetette. Csipaficammal született. Gyermekkorában  

eredménytelenül mütötték. Egészséges, de jírási nehézsége rányomja  
bélyegét egész munkájára, Langulatára.  

Képességei jók, értelmes, de tanulmányi eredménye közepes. Otthon nem  
tanul, kizárólag a tanit4si órákon szerzi ismereteit. 

Kézügyessége jó, szeret kézimunkázni, annil is inkább, mivel csak 
ülőmunkára képes.  

Varrónő szeretne lenni. Ilyenirányu tovibbtanulását javaslom. 

Datum:1974. 	 

0 1 9s.iegvzés:  

hó 	_ 
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L e k a:IL év}. .

... 	 falu ;-tarya  

Tönulforepi  Q b. o-ban fdlévkor: magyar: -3 ; szkimtan: 	; arpaz: „ ;  

Wii- 	l 	"040;  

T~-:r  btunul:  l ~;é:n 
 

nem; Ha  igen,/ 1. vagy 2. helyen/  
- / 41t.tant.; / / tagozatos:  
-azakkőzriyi.:/  /ip.;r;/ /ker.-vend.;/  /mezőg.;/ /közlt 	.  aü. 
-azakmunkkís:,(*  ipar; / /ker.-vend.; / /mező .;r:gyéb:  

Al kal magsILA arvQai v lemér ,r:  Alkalmas: igen- nem  

A tams ó . 11erazóae  /«z oaztúlyf5nök töltötte  

Közepes képességü, jó szo.rgalmu tanuló tfe ► . Csalidi körülményei  
rendezettek. Jelenleg szükséglakishan laknak, de várható, hogy hamaro-
san kapnak lak'íst. 
Testi fejlettségben korát meghaladja. Eresen tultáplált. Orvosi.keze-
lésben is részesült miatta.  

Külseje miatt nincs kisehhségi érzése, jókedélyű, vidám kislány, A  
testnevelés 6r-ikon  olyan akaraterCvel dolgozik, hogy jó.eredményt ért  
el. A tantárgyak közül a fizika, élCvilig, kémia érdekli leginkább.  
Aktiv tagja az iskolai vöröskeresztnek. A közösségi munkákban szívesen  
részt vesz. 'gyesen vezeti a kisdohosok foglaikozlsait.  

Egészségiigyi.dolgozö szeretne lenni. trdeklódése, szorgalma ismeretében  

alkalmasnak tartom erre a p1lyira.  

Dótum:1974 • 	,•~ 	 T 	
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12ii1gimaPp r allrsi;áa► tas 	vsur1aa:~ -_ i- 
nem; Ha  igen,/ 1. vagy 2 helyen/  

-  Limn.:/ / 41t.tant.; / / tagozutos: __,_,__ 
-azakk.öz6ai.:/  /ip..r;/ /ker.- vend. ;/ /mezzi .;.;/ /közg.;  
-szakraunkas: 	ipar; / /ker.-vond.; / /mezc3g.;:dgyéb:  

`fimnsaAA orvnai vá]emény :  Alkalmas: igen- nem  

Atoll()  jellemzése  /ráz oaztúlyfónök töltötte  

Nagyon sok me grzkódtatóssal teli élete volt eddig.fdesapja öngyil-
kos lett: i'desanyja ujból férjhez ment, s második gyermekének szüle-
tése utón meghalt. A mostoha apja ujból megnősült. Erika állami gon-
d•ozisha került s az anyai nagyszülők lettek a gyámok. Ük nagyon sok  
szeretettel nevelik unokájukat. A talán az egymást követő lelki meg-
r'zkódtatisokat csak az Ü szeretetük tudja ellensulyozni. 

Jó értelmi képességü, kevés gyakorlés utón is képes hibátlan fela-
datvégzésre. ;Munkáját az érzelmi "hangoltság" teszi eredményessé vagy  

eredménytelenné. 

Tanóraihoz ragaszkodó, csendes, szolid magatartósu kislány. Tirsai_-
hoz gyöngéd, figyelmes:\ Az egészségügyi pólyához vonzódik és ugy 
érzem, helyesen v'lasziótt. Javasolom.— 

Datum:1974 .  
iv!eg1egyz és: 

 asT € A..kiS cU n►;►j J~ ~- -~~ rINi@-KO, :  
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-ozakközópi.:1  /ipz.r;/ /her.-vend.;/ /mezőg.;/ /közi;.•,/ /eU.  

-szakraunkga:/ipar; / /ker.-vond.; / /mezc5g.;dgyéb:  

`A k,al masar3,xi rvns i vég eménv : Álkulrmas : igen-  nem 
 

ti tanu•ó .Elemzése  /«z oazt úlyfőnök töltötte ki/:  

Közepes képes^égü tanuló. illand6 és rendszeres felkészülés mellett  

jobb érdemjegyeket érne el. Ön•álláan, lassan tanul.Szülei nem tud-
nak segiteni a tanul.ishan. Végtelenül jóindulatu tanuló, a fizikai  
munkát nagyon szereti.K!: zügyessége is van. gármil,yen munkát ezivesen  
elvállal. Ezt pontosan, lelkiismeretesen el is v é•gzi.Meghizható, segi-
tCkész.Társai szeretik. Elméleti anyagit szószerint t golva tanulja.  
Az uttöre mozgalomban az osztály krónikása. Szülei igyekeznek a nyu-
godt körülményeket hiztositani a tanul<ishoz.  

;AL4t1btunu1: gE~  - nem; Ha  igen,/ ' vagy  2. helyen/  
-  Lima.:/ / 41t.tant.; / / tagozutos:  

D/ítum:1974. ‘0  hóik‘  
#!esjeRVZés : ,  -TN3q-14  f 
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nem; Ha igen, 	vagy 2. helyen/  
- A;imn.:/ / últ.tant.; / / túgoz_jtos:  
-szakköz  5ui.:1 /ip: r•/ /ker.-vend.:! /s:ezőg.;/ /közi;. ;/ /aÜ. : 	, 

-ezakmunkcis: 	ipar; f ker.-vond.; / /nezőg.;.egyéb:  

A tanuló 4allemzépe  /'z oaztályfdnök töltötte  

XxxX / X.Y. /csaldi körülményei az utóbbi idSben javultak.fdesanja  

az anyagiakat igyekszik megteremteni, de személyesen nem tud j6 kap-
csolatot kialakítani nagyobb gyermekével. Neveltapja nem foglalkozik 
a tanuló gondjaival. 
Egészségi állapota javult, miután szanatóriumban korábban kezelték.  
Közepes képese:égü, írásban nehezebben fejezi ki magdt.Szeret olvasni.  
f'rzelmi életét a barát keresés, jószándék határozza meg. Közvetlen  
természetü.!evelőivel tisztelettudó.  
A közösség életébe bekapcsolódik, szívesen vállal munkát, amit becsü-
lettel meg is old.  
Szorgalma javilt, sok biztatási igényel.  
P5lyaválasztásót helyeslem, felvételét javaslom.  

Dátum:1974. 	hó 
OVlegvzés :  

V-0.>34.kft . 
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::_izasiagirowanhiabs 	 144;i   
	`111.$  

nom; Ha  igen ,/ 1.  vagy 2. helyen/  
- Limn.:/ / 	/ / tagozAtos :  
-spkwö36ui.:/ /ip..r;/ 	 ő /ker.-vend. / /mez . .~ /köz r.• i 	g i 	6 ► / /Qü.  
-azakmunkcís:  Agar;  / /ker.-vond.; / /mező8.;246y6b:  

b _tanuló 4e11emzéoe  /4,z oaztúlyfőnök töltötte ld/:  

Közösségi és erkölcsi szeml elete kielégitő, a társadalmi tulajdon  
iránt érzett felelőssége kiv°nni valót hagy maga után, de megfelelő  

nevelési eljárásokkal nevelhető. Az önkormányzat szervezetében és az  
utt . őrőcsapatban végzett tevékenysége megfelelő. Tanulisholtvaló  vi-
szonya gyenge,de ettől eltekintve dolgozni szeret, a manuilis kész-
sége jő,  jcivaslom a v4lasztott szakmára.  

%A:UAW' i`&4114 
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~2'o 	 n ul: igen ~- nem; Ha  igen,/~  vagy 2. helyen/  
/ 	/ / tasoz ,4tna: ~~_..- __ 

/meZ5g.;/ /közg.j/  /ei► 
-szakmunkás: iy /ipar; ~~ /rer.-vend.; / /mezc3g.;2.gy4b:  

iakamaaa i ,  orvosi véleménv :  Alkalmas igen nem  

A  tanuló jellemzőse  /r:z o3ztólyfőnök töltötte ki/:  

cé ességü, viszont v ~íltozó szorgalmu tanulóik. Nagyobb ambiciával 
ánŐ is lehetne. Ami érdekli, végtelen lelkesen, precízen ellétja.  
Eta, szépet szerető kisliny.Kéaügyessége nagy. Szépen.precizen rajzol.  
54s 	varris tanfolyamra jrír évek óta igen lelkesen  
?tgazdag, leleményes.Nagy érdeklődési körű. Szerény egyéniség.Közös-
en szívesen dolgozik.  

A  TANULÓ  JLLLLVIZL)L  

Datum :1974. 
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' á 1nul : i .r  r~ -  nem;  Ha  igen,/ 1D  vagy 2. helyen/  

- g~.,_.:/ / 41t. tant. ; / /  

/. ,A,er.-vend  ,  ;/ /mez  zL.;/ /közg.;/ /ea.  
-azakmunkés ,:6/ipar; / /ker.-vend.; / /nezőg.;.dgy ;401- L`~ 

dia-galmnaatiA .orvosi vólemén,y :  Alkalmas: igen- nem  

Á 'tanuló liellemzóae /r:z osztályfőnök töltötte ki/:  
t. 

,L. Két idősebb testvére van.A gyerekek segítik édenanyjukat és  
gyon szeretik. Kati gyenge szellemi képességekkel rendelkezik, dr  szor- 
lmdval sokat regit ezen. Kézügyessége rendkivüli jó, igen szépen rajzol,  
rr, festeget, apró disztirgyakat is készít. Kedve.; bariitsigos, nagyon  
szindéku, lelkiismeretes. A r4bizott feladatokat maradéktalanul telje-
ti. Segítőkész és önzetlen. T'rsai,tanárai szeretik.Tisztelettudó.  

eretetre vigyó, ezért jól érzi magot a közösségben.- T?alkszavu, de  
ónként feloldódik. A dicséret serkenti, munklra ösztönzi, sohasem bizza  
magit. Képességei. a "villalkoz snak" megfelelnek, tehát jó szakmit  
lasztott, ami a szellemi munkit illeti, azt a szorgalmival el tudja vé-
zni. Nagyon jó k(' zügyessége miatt feltétlenül javaslom.  

Datum:1974.  ; hó 

	 Lztadwi ~~~~ ~t~~~~ ~  
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A 624 . sz. Szakmunkásképző Intézet tanulóinak KODJAI 

624/9o1-1/R/ hutorasztalos 

i.Papp Antal 	itXxxx Ruzsa 
2.Maróti János 	')eszk  
3.Abrahám László 	Al ~ ,yő  

II. /624/9o1-2/P/ épületasztalos  
l.Nagy Lajos 
2.Kispól László 
3.Onozó Lriszlá  
4.Kakuszi György 
5. Bakos  Iih ly 
6.Kovács Ferenc  

Maroslele  
XXXI Maroslele  
2XXXX Kiskundorozsma  
Sándorfalva  
Al győ  
Sándorfalva.  

/ 624/301/??/ autószerelő 

l.Sárkány László 
2.Veres Sándor  
3.Fürdök László 
4.Klinkó Illés 
5.Varga István 
6.Sehők Csaba 
7.Abrah4m Ferenc 
8.Szekeres Zoltán 
9.Kiss István 

Szóreg  
Zsombó 
Szeged 
Kistelek 
Szeged  
Domaszék 
Mórahalom  
Szeged 
Szeged 

IV./ 624/14o5-2 ,,/Bf női szabó  

l.Antal Zsuzsa 	Szeged  
2.Csipak Éva 	Szeged  
3.Kuesera Brigitta Szeged 
4.Pusztai Erika 	Szeged /áll gond.  /  
5.Szücs Agnes 	Szeged  
6.Nagy Ildikó 	Szeged 
7.Bretka Ilona 	Dég /,áll. gond.  /  
8.Zsiros Szilvia 	Pmvhely /411.gond./ 
9.Tartóczki Katalin Séndorfalva 



.szimu melléklet  

A szegedi  Kereskedelmi- ás  Trendéglitőipari Szakmunkisképzó  
Ixtéze.t.be,  jelentkezett tar.ulÓk jellemz f sei és kódjai  

. ~ . 
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xsv_tanulO~,~- nem; Ha igen ,/ 	vagy 2. helyen/  

- i,imn.  :/ / (11t. tant. ; / / tagozutos : 	 

-azakwöz5ui.:1  /ip.x;40r/ker. -vend. ;:'  /m.ez3g.;/ /közlt.;/ /©ü..  

-szakaunkgs:/  /ipar; 0,/ker.-vend.; / /mezng.;k:gyéb:  
2,7-00.5.1 

 

w7  almnasíxi orvosi vOjeIDér3,Y: Nlknlmas:  igen- nem  

409119,4 e ].e zrís e  /tAz oaztályfőnök töltötte  

Nyugodt, rendes családi körülivények között 41. Szülei kevés nüvelt- 
séggel rendelkeznek, de törődnek iskolai aunk ~á jóval. Több otthoni se-
gitséggel 45 szer. gaéemr9al mintha jobb eredméynt is tudna felmutatni.  
Közepesen fejlett testalkatu, nec' érzékeny betegségekre. .fagyon ide -

ges, izgulós, érzékeny idegrendszerű. Szófogadó kislány, de otthon is  

zárkózott, csöndes.)Jószivű, tagaszk•dó kislány, kissé raelankólikus  
hajlapu, elég komoly.  

Lassu észjarrisu, elég nehezen tanul. Elég jó az emlékezőképessége.  
Indulatain nehezen tud uralkodni. Elég ügyetlen a•zgásu, félős, de  

kissé makacs is.  

Pajtásaival jó viszonyban van, ragaszkodik hozzájuk. A közös munká-

ból szivesen kiveszi a  részét.  

Pályaválasztását e;T4niségélleit.valónak ta141si', azzal egyetértek,  

felvételét javasolom.-  

Datum:1974._  ú  	hó  

$ek jegyz4s:  
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-szakraunkgs  :/ A'  /ipar; / j ker. -vend.; / /mezői;.;  r;gyéb:  

ni nrvo;,   ' vé emé : Al 
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r' 	~ti.:  ~  , 	~ c3i  ~  [ 	-Q-Lt  

 

    

b tanuló el1emzéee ,Eriz osztályfőnök töltötte  

Nea gyors felfogó képességü, de egyenletes szcrgalau és felkészült-

ségü tanuló. Végtelenül jóindulutu, jó nagatartásu. Szabad idejében 
sokat olv„s. A fizikai murkút na.,;yon szereti. K6Zügyess4ge is van.  

t3&rmilyen munkát szivesen elvállal, azt pont sav és lelkiismeretesen  
el is végzi. Megbizható.  

Torsai szeretik. Szülei bizt3sit jók a nyugodt körülményt ré,'zér.e,de  
segiteni a tanuLasban necc tudnak.  
Tudatosan törekszik a fejlődésre.  
AZ  uttörő apzgaleaban jó munkAt végez, az osztálytársai szeretik, az  
osztály faliujság delelőse.  

N TANULO JLLLEüiZi::3E  
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nem; Ha igen,/ 1. vsay  <_.i helyen/ 
/ 41t. tant. ; / / túgoz:atos:  

-szakközécti , .  :/ /ip..r;/ /ker. -vend.;/ /mező6.; / /kéizg.;/ /61.  

-azakraunkkis,: 	ipar; 6/ker.-vend.; / /inezőg.;Eig&-c.  

: 7 &ai magai: 	Alkalmas: igen- nem  

4■r  

tunu ó jellemzése  /r'z oszt ályfőnök töltötte  

Kétszobás lakásban hatan élnek a nra`yaLam ával.Két idősebb testvére  
dolgozik.Mindkét szülő dolgozik, anyagi helyzetük jó.  

Közepes képességű, változó szergalmu, feleléskor gátlásokkal küzdő.  

Nehezen, szószerint tanul, az összefüggPseket csak sezitséggel ismeri  

fel. A testvérei segitik a tanulásban és ellenőrzik.  

Órákon ritkájVjelentkezik kifejezésbeli gátlasessága miatt. 'agatar-

t ósa nyugodt, szerén y.Megbizhrató,őszinte. ráz osztály- és az uttörő _  
munkából szivesen kiveszi a részét, kisdobosvezető. ti iegbizatásokat  

p 	lelkiismeretesen teljesiti.Osztálytársai szeretik, minden- 

kivel jó barátságban van.  

Szeleti a fizikai munkát, sokat segit az otth ,3ni munkában. Szabad-

idejét, játékkal, sétával, olvasással tölti. az ifjusági reg4 yeket 

kedveli. 
Különösebb éedeklődése nincs..Testileg fejlett. A szülők javaslatára 

választatta a kereskedő szakmát. Felvételét javrxseloa.  

Datum:1974.:‘ 	hö  
#tesie~r.vzgs   :  
a2cc  1 : G' ~'~ `E- --.-~~ 



kitartó, értelei fejlő-

általában a felnőttek- 

vállal .:3unkát, .kötele ,a- 

— 

h ^1r,iYULÚ JaLL:XIZiSE  

Köd:  ~t V Z 
	

esf-Akt,om  ~.  

~ ._ 
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lakalmagjOix A 6.0rbán f616vkor: 	ar:11_,; szimtanl 	; ürösz i,,,1,;  
c 	~~ -  ' ' +LAYja :  

b ,unul: igen  - nem; Ha igen  ,/  iW  agy  2. helyen/  

- gimn.:/  / últ.tant.; / / tagozatos:  

-azakköz5Ui , .:/  /ip:.r;/ /ker.-vend.;/ /mező[. ;/ /közlt.;/  /Qü . 

-azakIaunkgs: 	ipar; (/ ker.-vend.; / /mező[.;.  gyéb:  

`~ 1 kori mag 3,x1 orrvasi vélemény: 41kulmas  : igen-  nem  

A  tanuló jellemzése  /gaz oszt ályfőnök töltötte XV:  

Nagyon renden családi környezetből kikerült kislúny. Az  anya nem  
dolgozik, a nyugodt otthoni élet meglútszik Éva magatartásán. Nagyon  

házias.  
Szerény, kedves,j6 aodoru kislAny. Figyelne  

dése jó. Szolgálatkész a nevelőkkel szemben,  

kel szemben tisztelettudó.  

Osztálytársai szeretik. Uttörőben szivesen  

ségtudó. Jó megjelenéaü.  

vslasztatt szákára nagyon alkalmas.  

Datum:1974.  ! 	hó  

4v eK1exyz   és :  

1i91ii1 a11'rsrrl „14c».áasill  ~►:+~ : 
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,. 	unY.ltl:  

t°-vrbt`=u?: b
~:r -  .nem;  Ha  igen  

- groin.:/ / 41t.  tant.  ; / / tag oz.it3s :  

-szakköz :íui.: / /ip..:r;/ /Ker.-vend.;! /meze;.;/ /közlt.,/ /egy•  

-szakmunlcge:  , /ipar; 	kor.-vend.; / /mezői  .;r;gyéb:  

_~a1 k al mag ~ sa.7i nryasi vtilemén.v :Alknlma:s :_ i ,en- nem  

.--^--~- -----~...~ 

b tanu30 . 19mzése ,  /riz oiztúlyfőnök töltötte  

Egy nagy és két kisszobában lakik szüáeivel és testvéreivel. A  szü-

lők dolgoznak, anyagi prob14raáik vannak. Nagyon gyenge képességű, 
alapvető hiányosságokkal küzdő, melyet még rendszeres k@rrepetálissal  

sem sikerült kiküszöbölni. V áltozó szorgalrau, mindig segits^gre vár, 

de maga nerx igyekszik. í)rákon csendes, érdektelen. Csak állandó segit-

sé ;;gel tudta az osztály,kat eddig is elvégezni. 

Zárkózott, könnyen sértődik, ozst%llytársaivan nem barátkozik, csak a  

nálánál kisebbekkel. Közösségi megbizatásakat elvégez - tőle telhe-

tően. 

Testileg fejlett. Otthon segit a házi raurkkban, önmüvelésre nincs  

igénye. Szülei és b átyja javaslatára vrllasztotta ezt a szakmát.  ti 

kevés szellemi erőfeszitést igénylr? fizikai _4unkát birja.  

~ 
 rq 

D~ítum:1974 .  _ ~9 pc)  
40esjeKYzés:  

a)4y~~2sN):,t; flack  

_],,.%vJay 2. helyen/  
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;ALpabt,,,.inr al: 	- nem;  Ha  igen,/ 1. vagy 2. helyen/  +~ 

- Lim_n.:/ / 41t.tant.; / / tügoz:mtos : ,  

-szakköz5pi ,.:1 /ip..r;/ /ker.-vend.;/ /mezág.;, /közi;';  

-szakmunkgs  ipar; t ,/ker.-vond.; / /mezőg.;.66yéb:  

ffs/  
,

l  L► 1 kA mansi-Lyi nrva„i vé] r~v emé :Alknlmtms  : izen-  nem 

ti tanuló .j1emzi3e  /r'z oszt úlyfőnÜk töltötte  ki/:  

Szsba - konyhás lakásban szüleivel  U.  Testvére nincs, Anyagi hely-
zete jó; Testi fejlettsége korának megfelelő. A szülők dolgoznak, de  
rendszeresen törődnek gyermekük tanulásával. 
a'özepes képességü l  szorgalmas, igyekvő. Kifejezőkészsége gyenge, nem  
elég értelmesen tanul. `yen tud átfogó kérdésekre válaszolni, ragasz-
kodik a részletekhez. j eleléskor idegeskedik, könnyen zavarba jön.  
Magatartása nyugodt, kissé félénk, ezt az utóbbi időben igyekszik  
leküzdeni. Az órákon figyel, de ritkán jelentkezik.  

Az osztályközösségben jól érzi magát, mindenkivel barátkozik, társai  

szeretik. szereti a kisebb gyermekeket, kisdobos őrsvezetőként lelki-

ismeretes munkát végez. Az osztályban is önként vállal feladatokat  

4s azokat pontosan elvégzi.  

Szerénység és őszinteség jellemzi. Szabadidejében if jusági•regényeket  

olvas és kézimunkázik. és segit az' itthoni munkában.  
Szeret emberekkel foglalkozni, ezért választatta a kereskedői pályát,  

Pályaválasztása reális, javaslom.  

Dátum:1974. (-1-1  hó  
"e ~e vzés ,  ~'~  ~ ~ ~ 	
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Igagjasagilas, a 6.41*.ban i'616vkor: rn syar:_;sxtir.ttan! Z  ;orosz:  
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nem; Ha iccn,/ 1. vagy 2. helyen/  
/ ült. tant. . ; / / ta0z:3tos : __-.__ 

-szakwö46ui.:/  /ip<:r;/ /ker.-vend.;/ /mezőc.;.;/ /közg.;/ /Qü.  
-szakmunkás:/  /ipar; e/ker.-vond.; / /mezőg.;,J6yvb:  

a t i,.al macaá- ervosi véi eménv : Alkalmas  : igen- nem  

tana ó iNemzése,  /ri.z oaztúlyfőnök töltötte ki/:  

Kétsz3bás lakásban öten laknak. Két felnőtt testvére van. tsz apa drl-

gozik, az anya nem. Anyagi helyzetük jó. az édesanyja és a nővére  

rendszeresen segit a tanulásban. Szerény képességü, gyenge kifejező  

készségü, tőle telhetően igyekvő. Csak nagy segitsó„gel és állandó  

ösztönzéssel tud lépést tartani a követelményekkel.  

Jóindulatu,készséges, a segítséget szivesen veszi és igyekszik felhasz. 

nálni. Ura alatt csendes, d e  passziv, figyelne hamar fárad. i`eleléskor  

ideges, kapkodó, tevékenységében bizonytalan. 

Testi fejlettsége riiegfelelő, beír elég sokat betegeskedik.  

a közvssé ben jól érzi magát, 'mindenkivel barátkozik.. -fiz uttir-ó mun-

kából .kiveszi a -  részét, s .:ategbizatsáeokat elv?gzi.  

Szabadidejében olvas, játszik, segit édesanyjának a házi :Munkában.  

Kereskedői pályára akar menni, ujly érzi, tt megállja a helyét.  

Elképzelését támo, atorx.  

Dátum:1974._ 	 
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;sva unu~ :l. ~~f: - nem;  Ha igen,/al.i  vagy 2. helyen/  

/ at.  tant. ; / / tagoz::tos :  

--azakköz6ui.:/  /ip..r;/ /r:er.-vend.;/ /mezőL. .;/ /közg.;/ /ea.  

-azAkcaunkás  :pipar; 	/kcr . -vend. ; / /nez(56. ; 4yft :  

_Al+ m aua sW  nryali y4U,emé y : alk:llma:3  : iz;en- nem  

q, tanu ti.iellemz;.: e/wz oüztÁlyfBnök töltötte kj,/:  
ttendezett családi körülmények között nevelkedik.:)tthen szülei  nem  

tudjak a tanulásban segiteni. 'restvérével esetenként együtt tanul,  

akivel  egy osztályba jár.  Sokat gegit szüleinek a aezőgazdasági mun-

kákban. Szelleai és fizikai fejlettsége korrának megfelelő. Átlag-  
képességii, kötelessPgtudó gyernr  k. Az órákon  figyel,  sokat jelentkezik.  
Tanulását imkább a szószerinti tanulás  jellemzi.  A  8. o-ban nagyot  

fejlddött.Szorgalraa sokat  gavult. 
Ügyesen rajzol.Gyakran készit faliujs,á6mt ,  plakátot.ti. g ,yak.órálco~u is 

. 	 ., 	 . 	 ., 	 ... 

kitunik kézügyess6gével. Szépen varra  

Az  örsb 'eri mint őrsi pénztárom tevékenykedik. Az osztály legaktiv:ibb  

tagjai  közé tartozik. Minden aegbiz ~atast pontosan tel jesiti.Űszinte,  

szókimandó,Tursairiak megmondja a véleraényét.Magatartá8m, önfetyelae  

sokat javult.Tanáraivai, Qz idősebbekkel szemben udvarias.k _nu,rksüban  

	

parites, é s .:.wars. 	 f r .: ,., 

Szsabadicle  

jóban nem vesz részt, mert otthon a szülei ezt nem engedik.  

ly választása helyes, feltétlenül javaslom.  

Datum
(
:
7
1974 • 

1~ !e~ E'F1; ~ Yzas. 	
~ 

a  

~ k~~~~~ 	 ~`  

j{.ben - olvasni szokott, valamint tv-t néa. S-zakkörö. uunká ,:  
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:147,14A1;u1u  :  !~  nem; Ha  igen  ,/ ].. vagy 2. helyen/  
r' mr . :/ / ú1t.  tant.  ; / / tusozutos: ,~ 	

/  • . 	 ~ r 	nl~z z~. d  ~kÖz ~~'  / /ea. -~~akwözhc~i../  /ip.:r; /  /i:er . -vend.;/ / 	~ ~ 	6 ~  
. 

-pzakr~unheáe:~/ipar; ~ /ker. -v2nd.; / /oez ~1;.;i ~yéb•, 	 .--. 

„Airribl.a. ofl xata;  nrvasi  vdrimé Y:  Alkalmas:  14o1L nem  

a tana ó je lemz~e 

 

oazt6lyfőnök töltötte kV:  

Kendezett otth®ni kötülnények között él. Ikerpár egyik ta,jaként szü-

letett.` 6 született másodikként. Fejlődésében a testvéréhez viszo-

nyitva erősen lemaradt a fejlődésben. Kisnövésű, vékony kislány. Fejlő 
dése a 7. és 8. o-ban felgyorsult, de még i gy  is elég kisnövésü. Dtt-
hon testvérével sokat segitenek szüleiknek a munkában. Egyedül tanul. 
szülei A tanulásban nem tudjkik segiteni. &z órr&kan sokat jelentkezik.  

Otthoni tanulása ingadozó.Gyakran megesik, ho gy nem  készül.Szorgalna 
változó.Nagysbb szorgalommal jobb eredményt is elérhetne. Az  osztály-
ban, attól függetlenül, hogv6 a legkisebb, 5 a vezér, irányitó, ve-
zető=szerepet tölt be. Minden közösségi munkából kiveszi a részeit. 
AZ  uttörőben is sokat doTgotik, ő az u.csapat ujszágiffelelőse. Megbi-
zatását lelkiismeretesen ellátja. A - tanultsnaál jobban szeret dolgoz-
ni. t, munkaiban nagyon szargalmas, fürge. Kézügyessége is fejlett.  
Pályaválasztásút helyesnek tart9m és felvételét javaslom.  Elsősorban  
mint élelmiszer eladó.  

DtAum:1974.  W hó  

i~!ei;Jegv z és: 
 n 
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? NU`/w0  

1 Q 1_r:,—~maa an tii nrv  r;é~ ymé ,~ :Alkalmas :  igen-  nem .~-~  

tana ó ' o 	orzós /~iz oaztúlyfőnök töltötte:  

A  tanulót özvegy édesanyja neveli. Szeríny anyagi körülmények között  

4lnek, de a tanuló szánára biztositottak a nyugodt isiunka felt - telei.  

népességei, készsé gei átlagosak, tanulmányi eredménye nerc éri el az  
erős közepes szintet. Tudásának elmayitésére nem tesz akarati er5-

feszitéseket, érdeklődési köre szükkörs, elsősorban környezetére és  

önmagára irányul.  

Syakorlati érzéke fejlett, ügyes kezű, fürge raazg:Ssu kislány, -Felta-

lálja pagát minden helyzetben,baratkozó, kedvois modoru. Tele v:+n ér-

vényesülési vág;;yal, a mivel a tudásban nem tud kitünnz, a  közössé'-

ben igyekszik irányitó szerepet játszani.  

Jóindulátu, jó irányban alakítható egyéniség.  

A  választott szákág megfelel gyakorlatias béállitottságának,  tevé -  
keny e.;yériiségének., 	,  

n 

 

g3t~3iir'`is.`am— ;e,„ Su+rr~~ l•,r. -  .:,..1~ ...~. 

q1313S:áaS.+l1~  

Dátum:1974.,  ti  hó  
eC.legy  zés%  
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- nem; Hn'  igen,/ 1. vagy 2. helyen/  

-imp.:/ / últ.túlnt.; / / t.igoz°itos:  

-szakköO i.:/ /ip..r;/ /f:er.-vend.;/ /mezői;.;, /közi;.;/ /ea.  

-szakmunkás:/  /ipar;  C/ ker.-vend.; / /mezőg.; a+b:, 	 
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~' Attianu : re - nem; Ha  igen,/ 1. agy 2. helyen/  
-4m4. :/ / 41t.  tant.; / / tagoz:itos •.  

-szakwöz64.:/  /ip.;r;/ /i,er.-vend.;/ /mez56.;.* /közg.;/ /Qü,  

-azakcaunlcgs:/  /ipar;  6::/ker.-vend.; / /mezdg.;4y4b:  

jhuikuallstAlt.7_i nrvnni vtAmérILI  Alkalmas:  ig.o- nem  

tanu ó 'e 	zóa ~~z ouztúlyfófök töltötte kit : 

Harmonikus családi légkörben tevékenykedik. 	adottságai össz- 

hangban vannak közepes teljesitményszintjével. Llgikai g.nd.lkiidása  

lassu, szóbeli megfogalmazásaiban g holt, bizonytalan. Emögött f4-
1énkség, önbizal•ahiány van. Punkrá j:it kitartó rzergaloaor al, rendsze-

resen végzi.  
Az  isztályközösség megbizható, becsületes tagja.Magaturtása példamu-

tató. Kötelességtudása fejlett, környezetének tagjaihoz —helyesen  
viszonyuk, külső megjelenésében önmagával szembeni igényesség Ai trau-

tatkszik.  

Pályavalasztdsát reálisnak tartsa. A tanuló cAltudatisán kézül rá 

és munkaszeretete alapján meg fogja állni a hielot.  

Datum:1974 . ~~ f 	hó  

ik".esiesvz  s:  

✓  
,2c1 J ~ t~.  ~  ~ ~,~~~ -Qs 



v  

N  TANULÓ  J~LL~iLlt:il; 	
riÓd: kCr\f  2;0t2  !"z(e4414  +   

•  

d mV flu  -  ~~  , ijle~, t ~t~: ~ V; ~,a l~aáy3,:  ea; ~- falu -tanya  

XA~rr 000.1, a 8.0-bon f6ltivkor : magyar: 3 ; szAr.ttan: 2 .; orosz  

l 
	i ' 	

a 
r► é~ i+- 	~i 11; ' ! Y1' • ti~l í1v ~ 	'~-~ --"4 	• .r..~` 	 • 	 .r./"- 	 -----~. 

T v' 	unu :(tge6)- nem; Ha igen ,  1 vagy 2. helyen/  
/ 41t. tant. ; / / twgozutos :  

-sza4ö;^ui.:/ /ipz.r;/ /ker.-vend.;/ /mezős.;/ /közi.;. ;/ /0a.  
-szakntünkás:(2)/ipar; / /ker.-vend.; / /mezőg.;4gyébi  

AlAigaSLA Q í~ .7t  nryQ~~ vét ~md :: Alkalmas:  igen-  nem  

Lapu ó •e 	razése 	ouztlyfőnök töltátte:  

Csak anyagi javak rüttésdvel törődő fizikai dolgozók gyermeke. A  

gyermeknevelés az etetéssel ?s iXXXXXKiX ruházattal való ellatással  

náluk kimerül. Az apa brutalitásával tartja kordában 	csaldot.  

A tanuló jó testi felépirésü, jól foklett, osztályismétlések miatt  
tulkeros.  

Jóeszü, de tanulni nerc szeret, Z tánczene, a mozi Eis a fiuk töltik 

ki érdeklődési körét. 

A  fizikai faunkár pontosan, vendesen v4gzi, Uttörőnunkára nchóz rébe- 

szélni. Erősen tüdja brffoly ásölni társ ai  közül  a nala gyengébb 
 

aka- 
ratuakat. 

 
 ;:z os ztalyközösségből  csak ketten  hallgattak 1r11, a többiek  

elitéli_k'`vis'ekkedését és fe1fegását. Testv6ref 1e $zül csak  egy  v?gezte  
el  az -ált .  iskolát, a  többi raind tulkorosan'taaradt ki.  

,v';"'i« s~,',rr ,,~ • 7.' 
~iT  

!2 5 

Dtitum:1974.,  q 	hó  

1$4'esJegvzés   :  



A  TANULÓ  JUL,LMZ  

Kód:  

Neme: fiu 	leLi 	í letkora:.~~ 	~~v  Lak.ás ~~~ óros 	falu ~ 	 ~ ~ 	 - 	 - tanya 
Tanulm.eredrn.  a b.o-ban félévhor: rmsgyd.-.3 _; szeltin: -.] ;orosz: '_';  
Szülei foglwl:,oz :sa : a ~r J a :  At lm ~ 	

r  ..  any Ju'  ~L~ I ~  ` .  
2'ov:ibbtanul: GD - nom; iín igen, / 	v:' t. ,4v ?. helyen/  

- 0.nln.:/ / últ.tant.; / / tagoz3t .7)s,  
-szakközdoi.:/ /ip:,r;/ /i:cr.-vend:.

- 	 , 'mezág; .:' l'-özg.;/ /eü.  
-szakrsunkgs  :/ /ipar, 	/ker. -vcr.c' ; .' /Qez68. ; Lgyób:  

Alkalmassági orvosi vélemény:  Alknlmas t ion- nem  

a tanuló iellemzése /1,z o;;zt: lyfőnök töltötte ki/: 
 

Átlagos, vagy annál kicsit gyengébb képességü l  matgas v4kony ki ts-  

lány.Szorgalna föltétlenül fölülmulja adottságait. A közepes tanul-
mányi eredményt sok munkával tudja csak elérni. Különösen sok munkával  

küszködik a gondolkodtató feladatok megoldásakor. A lexicai tudást  

szorgalmával igyekszik megszerezni. Az órákon eléggé bátortalan, rit-
kán jelentkezik. Egyébként is csendes, kevés heszédü, igen szerény ki&  

lány.  
A közösségben tanusitott magatartása jó, a közös munkától nem huzódik,  
azivesen v.gzi azt. údvaria, Wedves, szerény egyénisége az eladói pá-
lyára feltétlenül alkalmassá teszi.  

Datum:1974.  ( 	hó  
egiegyzrs:  

(: .2.00 Ẑ   ~ v-elJ-4  ` '{~ t( 
	Lei-litkAkkri 

~_ Q~~z~= ~4~' ~ ~ ~ i~. ~~  



h TA[VULÓ JELL:.;LiZ:;»i;  

Kód• V-0 20'02  '  QWb ,etI2 
 

, 	° 	 -' 	 -4"21a)-tanya 
~dem~. fiu - e ~; 	Lletkora  ~ 1 .  év; Lak  :  > ~. ° ~r~ i  ros 

	 ~  anulr~ . eredm. a  8.o-ban  . o-ban f  é l évl~  or : ma k;Y "" ~ ~ 

	

~~ 	
a ._ 	_; n z t~r~l t:~n: --~ ; orosz :.~t Szülei fo ;1a1:;oz ás ~~ : ai~ ja : 	- ~ ~  	~ 	 ~ 

‘ , r~y ja , 	V•c  
1ováb btaZU l :  ~

~ 
 -  non;  í . i ~ n,/ 

`J  
 

V  ,  
, T~. 

 

  2,  helyen/— 
` 
 

mir  ,to ~_r~n••/ / 4lt• tant. ;   / 	/ t ::goz:~  r.o:.; :  
-9zakwözdui • 	P;  /  . . / 	 ---..~.  /i :r; 	/ ~ :er.-vend  : ° 	mez;:-. . ~ 	~ ,..... 

	

-sza~;rauiikas :/ r /1 ar • ~ 	1-  , 	 , 	
~ ° ! 	, oz~, ° : / /ea ♦ 

	

P a % 	/~,~,r ° -vend  , 	 ,  /Qezc~~;° i Lgyéb:  
Alkalmassd7i orvosi vé 	~  ~, ,  .Iemé~ t►~ t..z ~mas < -.~ ~ ,~ 

~ 	 : A1-  nem  

A lanülÚ j 1emz se /z O;izt <lyf Ünök tÜ 
 .  ~'; J'; ~e ki/:  

Fgyszerüen berendezett, két szobés belterületi hzhan leknak.?`desapja  

ut-&r az Utépite ttlllalatnól, édesanyja növénygondozó a relyi tsz -ben.  
Anyagi helyzetük szükös.`Tdrom testvére van; a csalidhan együttélók szi. 
ms 7 fd. A szülők műveltségi szinvonala alacsony.A tanul Zshan nem szo-
rul szülei segitségére, tanulószoh4bs.ir.Közepes növésit vékony, egész-
séges. rdeklŐdése szükkörü, a biológiai szakkör tagja. Cnilló véle -

ményalkoteisra törekszik. Kritikai készsége jó, reilis.Megfigyelései 
pontatlanok, felületes, figyelme lanyha..Magolva tanul.  
Manualit'ísa jó, aaritkozó, könnyen ra gközelithetó.Jóindulatu, segitő-
kész. 
Felelősségérzete nem teljes.'?izalma nagsobb a szülőkben, mint a neve-
l6kben. A közösségnek aktiv, szervező tagja.^aritsga tartós. A munkit  
saj4tj4nak tekinti, ériekli az eredmény. A közösség és a nevelek kri-
tikéjdt elfogadja.  
Magatarosa jó, szorgalma voltozó.  
A tanuló munkaszeretete, segitCkészsége kiemelkedő, ezért felvételét 
javasolom élelmiszer eladónak. 	_  1 

tum:1974.  



or) 
A  TaNULÚ J.aLLNi'L :. 

: H, 	4v; 

Kód : kN lo r2  

o.~  z 	~  ~;~  

Neme:  fiu - 	 4 le. 	i3y-s Lletrora  La 	~  ,ráros -(61-13-tanya  
; sz ~~ r.~t  :~ 	• 2 	;  or  Tanulrr. eredm.  a b. o-ban f6l évLor : 

ázülei f'oF Ia1.- oz-ís ~~ : 	at~j~: 

	

) ' (14  

	

. 	 , 

~~  

	

 anyja' . 	 ~ 

Tov'íbbtuaui  : 	naci; H& igen,/ 1. v::>4: ,? , helyen/  
- ;imn,.:/ / ú1t. tant. ; / / tagozat.o 

 

-szakköz6ui.:/  /ip.'r;/ /ken -vend 	.'mez ő • '  

-szakmu:ik_.s  :, /ipar; 	/kcr . -vend 
 ,  

Alkalmassági orvosi vélemény: Alkalmas: i  r yn- nem  

A tanuló .jellerizóse /L.z o.szt_3lyfónök töltötte ki/: 
 

Jól berendezett kétszobás belterületi hizukhan laknak. r'lesapja s.m. a-v  
és Mél,yépitő Vállalatnál, E'desanyja a h5ztartisban dolgozik.  

F ;r;y testvére van, a csalódban az együttélák száma 17 4. A családi lég-
kör jó, a tanulis otthon hiztositott. Közepes növésű, aranyos testal- 

	

katu,egészséges. Érdeklődése tigkörü, yx1, 	hasznos szenvedélye nincs.  
Felfogók'pessége nehézkes, megfigyelése pontatlan, figyelme tudatos.  
Szószerint tanul. Képzelete alkotó. Rajzkészsége, manualitisa j6; ké-
pessége az ének ős a sport területén kiváló.Környezetében kapcsolato-
kat ken;ső, de félénk, önbizalma kevés; szüleiben, nevelőben mindig  
megbizik.Jóindulatu, segitőkész. Akarata gyenge, könnyen befoly' sol-
hatö. A közösségben aktiv, de rem szervező.  
A munkít saj át jinak tekinti, érdekli az eredmény. 9arátséga tartós,Egyé-
niérdekeit alárendeli a közösségnek. Tisztelettudó, nyilt 'szinte.  
Megbizat•ísokat ritkán vállal. A közösség, a nevelek kritiki ját elfo-
gadja.Ma-gatertisa jó, szorgalma változó.  

Miután a tanuló a munkiban meg_íll ja helyét; kedves  ős alkalmazkoc?ó,  
ezért ,javaslom felvételét élelmiszer eladónak.  

/mezón. ;  .egyéb  : 	  

Dátum:1974.  Q 	hó  
eea.je~,yzcis :  

(2; ha);AJA; ~ 



A  TANULJ J:LLLML ` L  

Kód: 	2002 1 4441' 44--R  

Neme:  fiu i:letkora  :  M év; Lakáros - falu  
Tanulm.eredm.  a ís'o-ban fól ,óv%ror: rna•F;ya^  °  ._;szár.itan:  
Szülei t'a1ozÁsa: .Adja:  t ~1Z  an.}` j  a ..  /S • NJ  

2'ovábbtaaul  : 	nom;  Ha  igen,/ 1  v: 'ay  ,  2 , helyen/  
- / 41t. tunt. ; / / t-ug ozit ;:..; 

-azakközc,oi.  :/ /ip<,r;/ /;: cr. -vend  . 	'mezóg.:,' f':özg. i/ /e d .  
-uzakrnu~i~ :/ /ipar; 	/}_er.-vend  ;  4  mezG8.; gyéb:  

A ka massá'i  orvosi   vs lemén. • Alkalmas: 
 

-  n mT , 	. 	~-~ 
 
cti-.Q.c.a ,  

A  tanuló 'ellemzóse /4,z oazt_`lyfőnök töát i; tte ki/:  

Egyszerüen berendezett, egyszopós majori hózukban laknak. fdesapja  
illatgondozó Makón a Kossuth TSz-ben, édesanyja s.m.a DLÉP-nél.Test-
vére nincs, a csalidban az együttélók szóma 2 fó; édesapja elvölt. A  
csalid müveltségi szinvonala alacsony. A tanuló a napközinek tagja.  

Közepes növésű, arányos testalkatu, erős. Gyenge látása miatt szemüve-
get hord.ÉrieklCdése sokolgalu, zenei tudósa figyelemremeéltó. Gon-
dolkodósa lassu, felfogóképessége nehézkes. Megfigyelése felületes.  

Figyelme lanyha.Emlékezete mechanukus.Képzelete élénk.Magolva tanul.  
Környezetében haritkozó,kapcsolatokat keresű.Cnértékelése re'ilis.Fele-
lős sógérzete, 4ldczatkészsége még nem alakult ki. Yevelóihen meghizik.  
Akarata gyenge, könnyen hefoly•isolható. Baritsóga tartós. A közösség-
ben kevésbé aktiv. Meghizatisokat ritkrin. v411a1. A közösség, a neve-
lők kritikójót elfogadja. Magatartása jó, szorgalma  vóltozó. 

Felvételét javasolom élelmiszer eladónak.  

02.). 
 

~ 

Dátum:1974, 	
~ hó  

ik=egiegvz's  :  

~~ -z~
~ ,  

~ ( xj-  



almassá'i orvosi vélemé  : Alkalmas:  i r ei~- n~m  
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•  
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gog: fiu -(4,i idletkara:  Í  I évs _ La uaasidros - falu a a  

Tanulms9rgdsa r  a 8.  e••iaa f4141rkor  s  
    

s~/a r : _ ~   ;  a  *iat~f
`
.

~ 

 ; rses : 
~ Szülei fo4slkoz4ea: apja: ~~~ , ;  anyja:  - 

  

2`ovabtanul:  gen. , -  nem;  Ha  igen, 1. vagy 2. helyen/  

- gimn. :/ / 41t.  tant.  ; / / tagozutos :  
- szakúöz: eí.:/ /ipz:r;/ /ker.-vendr;.  .'mezőg.;! /Vizg.;/ /eU.  

-szai.munkas:~/ipar; / /ker.-vend,; / /mezdg.;.dg,ydb: 	 

„_tanuló  3e11emzese 	osztd2yfórs8k ti3ltötte  

Két szohis .  tanyai házukban laknak, anyagi helyzetük já.  .  desapja állat-
gondozó a helyi tsz-ben, édesanyja a háztatást hezeti. Egy testvére 
van, a családban az együttélők száma 4 fő. A szülők müveltségi szín-
vonala alacsony.A családi légkör nem ideális; az apa részeges és dur-
va. A tanuláshoz szőleitől nem kap segitséget, a tanulószobát nem veszi  
igénybe. Magasnövésü,vékony,gyenge. trdeklódése szükkörü, leginkább az  

irodalom érdekli. Felfogóképessége felületes, megfigyelése pontatlan,  
figyelme lanyha.Emlékezete mechanikus jellegű, magolva tanul. Önérté-
kelése reális, önbizalma kevés.  . 
Környezetében visszahuzódó.Felelósségérzete még nem alakult ki.Gyenge  
akatatu, befolyásolható. A közösségnek aktiv tagja,JŐindü1atu. Meghi-
zatásokat szivesen vállal, főként irodalmi müsorokharry'versenyekeri. ._4. 
közösség, a nevelők kritikáján nem mindig fogadja el..Igaza mellett  

nem tud meggyőz`,en érvelni.Maglatartás ajó, szorgalma változó.  
Felvételét javasolom élelmiszer eladónak.-  

Dátum:1974.  ~( 

	

ó 
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1 CC  

K Ó  d:40  0- l7( 4
111 '  e--~-  

ledriy; Lletkgta:  ~  ~ év; L~~ 1:  údros - falu  tar~Yr~ 

Tönu].ms  eredm. ,  a 8.0-ban f 616vkor : magyar: 	; szgrita.ia a_ 	;erase:  1@g2,  
Szü~,gi_ fo~lu koz ~sa: 

 

apja:  -61' ~  	; uny ju :  

2'oVbbtanul:  ige - nem; Ha  igen,/ 1. vagy 2. helyen/ V-=-  
- rbimn.:/ / (at.tunt.; / / tagoz atos:  

-vakköz5pi.:/  /ipz.r;/ /ker.-vend.;  ' /mezőg.;: 'v=zg.;/ /ed.  

-szakraunkils:/  /ipar; / /ker.-vend.; / /mezo'g.;.egyób: 	 
4lkalmassék4 orvos"  véleményI  Alkalmas:  igen- nem  

Á. tanunó_ iellemzése  /Az oazt_zlyfőnök töltötte ki/:  

Szülei tsz—tngok.A szülők gyermekük tanulás4t nem tud jak segiteni.  
Átlag képességü gyermek.Ké• • zügyessége fejlett; gyakorlati foglalkozi-
sokon igen ügyes, munkó.ót becsülettel végzi. Ezt a képességét szive-
sen használja fel a közösség érdekéhen.  

Tanyáról vonattal begóró tanuló, a napköziben csak étkezik, sokat 
segít a szüleinek a házkörüli mur.kákhan. Ez sokszot a tanulós rová-
sra is megy.  

Jó kedélyű, mindenkinek rokonszenves. Szereti osztályt'irsait, azIDk 
is 't. Négy éve tagja az uttörőnek, nem vezető egyéniség.  
Továhbtanulisra javaslom. 	 . 

N TANULÓ 43.LL,;1.11..` >E  

Datum:1974. 	hó  

;k!e~je~vzr~s: 
  

 ~~ tAl3t  

7k)o ~ ~ ^~ ~~ 
 4.,  



h 1'r1NULÚ JELLEMZ:áE  

Kód:  (y  2-1 G ̀ q E iinatx,0  

Neme:  fia - leúny; Lletkorá:   N  5v; Lak,s.L. .'áros  -EL/-tanya  
Tanuams eredm.  a 8.o-ban félávkor: magyar. _`_; szcárit ~An: 	;orosz:  s ; 

Szülei fogltAlkoz,:lsa:  apja:  

'ovabbtunul:  i reng- nem;  Ha  igen,/ 1. v ; t;! 	helyen/  
-r 	 .:/ / alt. tant. ; / / tagozatos:  
-pzakköz pj.:/ /ipz.r;/ /ker.-vend 	'mezág.;,' / :öz ; ; / !eü.  
-szakmunkgs:/  /ipar; 

	

	/ker.-vend., 	/mező .; gyéb: 	 
(  

Alka].masaú L7i  orvosi vélemény:  Alkalmas:  ic '.' - nem  

A  tanultiL lemzóse /t.z oozt:ilyfönök tültöt re kit:  

A szülúk nagy gondot forditanak a tanuló iskoldha j1rat'sara.Min-
lent mgtesznek annak (', rdekében, hogy tanmlminyaiban előrehaladjon.  

Tirsaihoz viszonyitva gyengébb fizikumu, de egészséges..Vidim ter-
mészetű, könnyen nevelgető, szüleivel, nevelúivel szemben tisztelet-
tudó.  
Közepes tehetségei, Cie tehetségéhez mérten iparkodó.  
A közösségben szívesen villal megbizatisokat, tirsai szeretik. Az  

őrsben villait megbizatisait mindig példamutatóan teljesiti.  

Választott czakmójira régen készül. Helyesnek tartom pélyavdlasz-
tdsát.  

Am ~ 
  " 	

anyja:  AJQSAI. ~ tAL1  

Datum:1974 ,  'A 	hó  
lti!eg.1e,gYz 6 s'  ~ 
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Kód:Of 2-1  
1 

Neme:  fiu - leú~  Lletrora:,  ~~ .  év; Lak,:sa  I  iÓros falu , tanya  
Tanulm. eredm.  a b. o-ban f ólévko: ma f ar 

 ,.  ~;  szAr.lt3n: 	; orosz : \ • 
at~ ja : 	

, 
~ ~  ~   Szülei fo~;lal~:oz ~sa: 	~; 	 ~ ~  	a~, j a; ,  

;.'ovabtanul:  i•E>n  '  naci;  Ha  igen,/ 1. vagy 	elyen/  
- 'm_...,n. :/ / 41t. tant.; / / tagozatos:  
-azakközéui.  :/ /ip.:r;/ /ker.-vend. 	. 'mezóg• ;.' /`'özb•;/ /e(i.  
-szakQunlcáa :/ /ipar; /(12/ker.-vend.;    .   / /mez6g. ; r4syéb: 	 

(7' 
 

a~ntassa  ►i orvosi vélemén• ,~ : Alkalmas: 	 en-  nem  

_tanuló_ íellemzése /4.z oaztqyf6nök töltötte ki/: 
 

Szülei tsz-tagok.Rendes, szép csalidi életből kikerülő kisliny.Tanu-
l4s4t szülei közvetlenül nem tudjk segíteni,  de iskolai  munkdjét 
rendszeresen ellenőrzik.Otthon a zavartalan tanil'is lehetősége biz-
tositott. Tanulminyi eredménye az 5-8.oszt'lyhan 2,5-2,9 között vél -
takozott. 
Szellemi és fizikai fejlettsége korinak megfelelő. 

Felfogóképessége kissé nehézkes, sokat és szorgalmasan tanul.Megfi-
gyelése nem minden esetben lénveTre irinyul. Szeret olvasni, főleg  
szépirodalmi regényeket.  

Manuil . is készsége jó, gyakorlati foglalkozisból mindig 5-ös érdem-
jegye volt. A fizikai  munka végzéséhen szivesenvesz részt, nagyon  
szereti a sütés-főzés tudoranyónak gyakorlis4t.  

Nagyon yedins, kellemes modoru, udvarias kisldny.Magatartsa példis,  

munkafegyelme j6. Tanirait szereti, a kritikit elfogadja.  
Az osztély közösségi munkijéból aktívan _kiveszi a rszét, osztflytdr-
sai szeretik.  
Pflyavélasztóséval egyeCrtek, felvételét javaslom.  

h TANULÓ JI,LL.:P.;Z_ • 

Datum:1974.  ~ ( hó

{{}} ~~~~  ~ G<lJ~--`~~  
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1'ovábbt ~a
~l

n
lr
u

~
l:  y ~;Ern  - nem; Ha  .igen,/ 1. va`y 	helyen/ en/  

f  ~1. •/ / 41t. tCiált. , / / t4 ~~o~iA~v:)s  ° 	 ~  
-VŰakaio záU  •/ 	' 	..~ i .. 	iip ~ ;r;/ /ker.-vend,.: 	'mezőg.;.' t söze / /ea. .;  
-azakrnunkr.s :/ /ipar; /f:/ker. -ver_d ;  .  /  ~..~ 	 ,  /mezc~g.; ~gyób:_ 

~  

Alkalmass6f-0. orvosi vélemLány, Alkalmas: iL <;,n- nem  

H. tanuló  ,jellemzőse /r,z oszt_ lyfónök töl
'i,ö t te ki/:  

Munkásszülők vermeke, Uj lak'ásuk és gyermekeik is mindig tiszták. A  

tanulók munkáját szülei mindig figyelemmel kisérik, de elfogultak ds  
minden hibát az iskolára hárítanak. 

Közepes képes égü, de nem ha szhál ja ki. Csak a legszigorubb ellenőrzés  
mellett tanul.Lassu. I-8. osztályban matematikából bukott félévkor.  
Az anyagot nehezen érti meg.  

Uttörő, A közösségben szívesen vállal apróbb munkát és azt teliesiti  
is.  
Szüleivel, taráraival szemben tisztelettudó. Nyugodt, A  Nehézségeit 
segitséggel tudja leküzdeni. Inkább mások után megy, -Hint ú kezdemé- 
nyezzen. 
Vé'ony, gyengébb fizikumu gyermek. Azemével elsős kora óta probléma 
volt. Műtötték, de mivel nem javult, ismét mütét előtt áll. 

Egészségi állapota miatt választotta a cukrász pályát, melyre felvé-
teldt javasolom. 

KÓd: ~~~~Lt~~'j`~ ~ c; ~  

~----1  

)tátum:1974,, Lu 	hó  
HgJeKYZ£?s t 	('~ „ 
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h TANULJ JELLZMa:iL  ••? qvic.c~ 

K6d: 	(r.  2'ol  

HAW 	leány; l~letkora:'Í~   év; Luk,ís4t  Város -C1D -- tanya  
Tranul,m. eredrn.  a 8.o-ban i'A  1  6vkor : ma r  ar : 4 ; s zámtan : ~: _ ~ yor  os  z  : ~ ; 
Szülei foglalkoz ,isa:  apja:  	~ 	~ uny ja: 	 

2'ovibbtanul:  bE:n  nem; Ha  igen  ,/ 1. v agy 2. helyen/  
- 'bimm.:/ / at.tunt.; / /  tagozat  ,.  

-szalcköz"oi.:/  /ipar;/ /ker.-vend.  . 	 'mez.![_;.;! ~'~ ' '/ /ea. . 	 ~ 	~ 	öZ ~,.,  

-szak-nunk.s: 	ipar; f•/ker.-v end.: / /Qez6g.;Zgyéb: 	 

Alkalcnns86 {=i orvcsi vé1.eMc:u' Alkalmas: 1.3-en-  nem  

a tanuló ,jellemzése /t.z osztlyfőnök töltötte ki/:  

Neveltetése biztositva van.Alacsony, de j61 fejlett, izmos, fOrge.  

2gészséges. 	 . 

rdeklódé`se:sport, ének ?  sütés  -  főzés. Akarati tulajdonsága kialaku-
latlan. J61 beilleszkedik a közössigbe. Nevelőihez általában udva-
rias. Szorgalma viltoz6. Dolgozni tud,  ha akar.  
Az uttórőben tevékenyen vesz részt  

:  
Datum:1974.  	hó  
,c•eKjeiwz  ás:  

	

.101_2% kiti 1 - 	►"xot_At  
-<km-s ‘   ~  ax k6  .  "  
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a TANULÓ JELL1:l:iZL3E 	
Kód' YCri2 	ellyciP.40  

	 1edny; l:letkora•,  kév. La; r:o; -(Ea-tanya  
Tanulm.eredm.  a Es. o-ban fAlóvkor : rna8yar 2..:; sz«r.i -t:an:  22   ; orosz  : ~` 

Szülei fo -1 ~;lkoz  ~sa: ai~  ja . 
 `~~ -'~~~1~ 	~nyjs 	 ~~ ~.a~l~' 

 ' ' ~~  •  	~~  
1, 

	.  • 	~~ 	 ,  P 	 ` 	 .....,..r.. 

ov ~bbtunul.~f~  nom; Ha igen,/ 	Ir„qv 20  helyen/  
- p;imn.  :/ / 41t .  tant . ;  / / tagozato;, :  
-szak'.á.öz5oi.:/  /ipz.r;/ /ker.-vend.:. 	,'r.nez8g.; ' 	' '°:(~ z  r  . ~ 	~ 	g ~ s / /@ü.  
aszskraurlkgs:(2-'/ipar; / 	'r,er.-vend.'  / /mezőg.;Egyéb: 	  

Alkalmassdgi orvosi vélemé 	Alkalmas:  •i  
(77-  . PSAIL  

n- nem  

A tanuló jel leűzőse /4,z oz t-lyfőnök  iü1 	e ki/: 
Szülei jólkereső üzemi dolgozók.Két kisebb testvére van. A tanulót  

elsősorban a nagyszülők nevelik, mivel szülei vidéken dolgoznak.Az  

m•sodszor ment férjhez, igy a gyermek neveltetésével több probléma  
adódik. 
Fizikai., szellemi fejlettsége kor4nak megfelelő.f.rdeklődése szükkörü, 
szakkörök munkijóban nem vesz részt.  
Gondolkodisa nehézkes, felfogóképessége 1^ssu, frlületes.Keveset 
olvas. Figyelme vlltakozó, ön4llóan, de keveset tanul. Panya6, felü-
letes.Relyesirisi, olvas isi készsége gyenge. 

Oszt4lytórsai kevésbé szeretik, mert kötöszködő, dacos beállitsu. 
Gyenge akaratu, könnyen befolyisolható. 

A közösség munkójban nem vesz részt. Az ifjuségi szervezetnek csak 
2 évig volt tagja.  

A tanuló plyavilasztésthelyesnek tartom, ezért felvételét javasolom 

Datum: 1974.  
e z és  '  

hj  



h TANULJ  

Kód!V , 2kol  

neme:  fiu - leány' íletro_ru:  (`t  ,6v; Lak,;st : áros -- Cf ~` 	-tanya  
Tanulm.eredm.  a 8.o-ban i'61 ,6vLor: raagyar: ~ ;szár:lt:3n: 2 ;oroszR ;  
Szülei foglal.oz,isa : apj1:  1`424-E.2_15A  

~,
.  anyja: 	 

Továbbtanul:  ~gf~  - nem; Ha igen,/ 1. vagy ). helyen/lr,  
- 141Gln../  / 41t.tant• ,  / / t'.~gozatos . A  

-szalc>Öz:  Ul.:/ /lp<:r;/ /4;er.- vend.;: 	:fl:eZv . , ~ ,~ 'lÖZ .' ~ i 	6 ,/ /eü.  
-szakmunkás:/  /ipar; /ef'/ker. -vond,, ; /mezŰg.;.dgyéb: 	 

Alkalmassági orvosi vélemény.  Alkalmas: 	 nem  

A  tanuló ,jellemi 	"~ 	 /:  . 	,ése  /t.z o; ~utalyfoaök tö1 . í:ötte ki  

Csalni környezete rendezett.Ketten vannak testvérek, ikrek.fIesany-
juk otthon van és nagy gonddal neveli. a 1inyokat.Lakisuk tiszta, ren-
des. Iskolai felszerelésilY és ruhizataY gondozott, kifog stalan.  
Egészségi 611apota j6. Jól fejlett, ar4nyos testalkatu tanuló. 
Értelmi képessége és logikai készsége közepes, amit a tanul:ishan_szor- 
galmival igyekszik pótolni. Mechanikus emlékezet jobb, mint a logikus.  

Igen jó kézU gyessége van. Szépen kézimunkizik, ezt a közösség javira  
is kamatoztatja; albumokOX boritóit, kézimunka ajándékokat szívesen 
készit.  
Torsai szeretik. Nevelőivel udvarias, tisztelettudó és szivesen be-
szélget filmekről, ruhikról, stb. 

Pilyival4szt.séhan szülei és nevelői segítették. 

Dátum:1974. 	hó 
ik-ftgjegY z 6 s  `(

'
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h TANULÓ  J:LLEMLSL  
Kád!  Mirt2 	f2tQ'::  c-~ 

Pdem~ :  fiu -(/ea 	Lletkoras  Í4,  ;4v ;  Lakas<L.ri; - falu -tanya  
Tanulm.eredrn.  a 8.o-ban f61 ,6vkor: rnagyal. :4__; szárit .: 3  

',m,82 ~~ .;. 	. "ÖZ ~ • ~ / 

 
Szülei í'ol1ulkozsa:  apja: 	-0 	•,  anyja:  

Továbbtanul: 	nom; Ha  igen  t /(7.; vr: gy  
- 	/ últ.tant.; / / tugozai.c: ;: 

/ip.;r;/ ,fker.-vend.  ,  
-szk~í5:ipar; 	ker.-vond,  

helyen/  

 

/ea.  

/oezd8. s  Lüyc.sb: 	 

Alk almassá ;i orvosi vélemén y  ° A1k i1mas : :;.gon- nem  

A  tanuló ellenzése 	osztZ.lyfónök tölt e tte ki./:  
Erós, kövér kisl•ny. Csal4di körülménye elég rendezetlen volt, e`) hen  
az évbenrendez6dtek körülményei. 
Szellemi képessége gyenge közepes.Eelfog:isa nehézkes, npm tud' a  k0-
vetni a logikus menetet a tanórán és igy, hór figyel, lemarad. 

Magatart'sq viltozó, szorgalma erősen ingadozó.Szeretetre vAgyó gyer- 
mek, s ahol ezt megkapja, mindenre kapható. Nagyon ragaszkodó, szive- 
sen vállal a köz'issét»en munkit és azt el is végzi. Jó közösségi tag. 

Tanrait becsüli, szereti, hozz4juk mindig tisztelettudó volt.  

Szakma v4lasztdsit helyesnek tartom, javasolom felvételét.  

.orosz:  ~ ~ 

Datum:1 974  r  U f  hó  

A'eg  jeprz?s  ? 	
` 	

? (`t OS-2 ' ~~1 triL.%‘-
, 	 t 

"Y)   • 	 ~ -~~ ~~ tud  4‘1 
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h TANULJ JaLLtáLSE  
Kód:tNr  2 

    

Pd,, 231: {fiu - ledny;1~letYora:! ~ ~~ ; . Lakfisw  táros -(fal J -tanya  
n_ ~a~ u~1,atA,_r~ ILy a 8.o-ban f6lóvkor: magyar: :9 .: ;  számtan:_;  orNasz: 47-: ;  

,

' 	
_ 

Szüle~ fof;l~ oz  s~• a;~ja:~'V  v~i ~ 	
, 

any ju: ~~!d2m' Am .c&---1  

2'ovákbtunul: 1gFln  - nem; Ha  igen,/ , 1. vagy 2. helyen/  
-ibialr}.:/ / últ.tant.; / / tagozatos:  

-tzakközriui.:/  /ipar;/ /ker.-vend.;! /mezőg.;! /közi;.;/  /ea.  
-pzakmunkás : 	 / ipar; f/ker.-vend.; / /mezői  . ;L1y;yéb' 	 

AllaloasstiAi orvod vélemény:  Alkalmas:  igen- nem  

A  tcanu3ó 49.11emzóse  /4.z oaztályfőnök töltette ki/:  

Rendes csalidi életből kikerült gyermek. Apja gkv., anyja a helyi tsz.  
tejüzemében dolgozik.Ketten vannak testvérek, A  szülők gonddal nevelik  
gyermeküket, de sokat van egyedül otthon. 

i tlagképességü, igen változó szorgalmu tf,01,41X tanuló. Tanulminyi . 

eredménye nem a gyenge képességét, hanem ink-ibb a nemtörődömségét  
mutatja.  

Szellemi és fizikai fejlettsége kor.rak megfelelő.  
f4rdekládése: elsősorhan XIXPOWXXIXIXXXOCE a sportra irinyul, ehhez  
jó .fizikummal rendelkezik. Az osztilyhan hangadó, azonban a közössé-
get nem befolyásolja mindig a helyes ir_.nyhan; a pozitiv rhatsokta,  
a jó szóra azonban hajlik. 

Tan4raival, a felnőttekkel udvarias, tisztelettudó. 
A vilasztott szakmíhoz megfelelő adottsigokkal rendelkezik.  

Datum:1974. _ 
o'yJesvz és:  
rE 11;c" -1:-1 4`' 
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dea : fiu -  leúny; i: 1,~..1.1gga: [ Liddy:,  ,Lakasa,tVAree -,(t~_1 u)-tanya  
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f616vk r: magy 
 
ar: -L;s zgirtan:  
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.41Ailasticas 	co04,4141  V4:1 

 

... 	 .. 

Á 1,ms gá i or Ybli é mént : 

 

igen nen; Ha igen  ,/ 	vagy 2. helyen/  

-bimm.:/ / ült.tunt.; / / tagozatos  

	

/ip.:r;/ /ker.-vend.;/ /mezőg.;! 	zg.;/ /eut  

-szal rpn'cás:/  /ipar;  d  ker.-vend.; / /mezőg.;s yébt  

Alkalmas: i&en-  nem  

	.r  

b tanulá_tellemileg h.z oestályf8nök töltöttae- 7Ci,tta  

Jó csalidi körülmények között éló tanuló. Arszül6k rendszeresen j'ira t-
jik az iskollba. n.etkorinak megfelelően fejlett, egészséges. 
Az 5-6. o-han sokszor probléma volt magatartásával,  ez azonban  a  7. és  
különösen a S.  o.  han me gszünóben van.  
A közösségbe jól beilleszkedik, ott szívesen vállal meghizat' sokat  

és azokat teljesiti is. Vélt igatárak tudatában - felelősségre vo- 
`  nás alkalmával  -  időnként megmakacsolja magát, de néhiny meggyőző  

ó utén feloldódik! 

V lasztott pily'a jóra régen készül. Plyavlasztásét hely enke tartom.  

.--, 

Dátum:1974._~hó 

nles jep.vzé  :  
, 
~41C2oe2  
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a.ma: fiu - eóny•: 1 etk w N. év; Lu~~`y~  ~ 
falu -tanya  

ar 444atas,  4 ki,.e-han f6l6vkor : magyar: ' 71 ; szAratan:-~ ;
~ 1
o
~
r

~
o
~
sz  ;orosz; ~ t .  

C~ h i '17 s  i .k  7 y , a 1 >< 7 ' ~~s "~~= =.r..a+~~~~~.r- "=-~.i :3iW  a4l+,~„=~ ,~ ~  JJ ~+ e u-l~  _-.. 
:gaullptialwriz. nem; Ha  igen,/ 1. vagy 2. helyen/  

/ ú1t. tant. ; / / tagozatos:  

-gzukwiiz5ui..:1  /ip..:r;/ /i:er.- vend.;/ /mezág.;l
,_ 
 /közg.;/ /ea.  

-gzaknuntkís:/  /ipar; / /ker.-vend.; / /nez6g.;4Eyébt  

m 	: lkllmas : igen-  nem  

~ ttin ó_  4ellemxéae 	0est:=1yf  őrök töltötts  l~ a 

Közepes képességű tanuló. TT'Anyzik nila az állandó, rendszeres felké-
szülés is. Felfogó képessége elég jó. Pa  az anyagot megérti,tartós.  
Megfigyelése pontos. Figyelme néha szétszórt. Orik alatti magatar-
tésa jó, figyel, de nam aktiv. Ön.4llóan, lassan tanul. Otthon a ta-
nulóshoz segitséget nem kap.  

S , éreti a fizikai inunk t, szOpen énekel, it-en ügyes kezü tanuló.  

A közösségben szivesen 	munk .4t, azt rendszer sen el is végzi.  

Szülei elv..ltak. Édesanyja uj'ól férjhez ment.  

Az uttörő mozgalomban az os.:tily krónikisa. Sokat foglalkozik a kis-
dobosokkal, mert nagyon szereti a gyermekeket.  

Pólyavcilasztisa érdeklődésének és képességének megfelel.  

Dtítum:1974.  ` I  hó  
il`esiegyzfs(7'N  i2c7.  



Kóds  VJ i2i,.2,4  41;  . ~ ~~? • 
/   

(V.u.)- le tiny í].etkue: 	 év;  	falu -tanya
~...__.._..~  

14aglallitagiu a 4140-ban f616vkor : Magyar:  712 ; sztímtan: 	orosz; 22  
~i7.ÍlÍ  $i  f~t~-1 e~ 1.~1 

g :'.aeryt +~t,t: 	 k` 	F3~~ ,.  

- 	 W..r ~✓- 	 ~  ,^.-~ril^..~.-.r~.  

*+~— 

 

	

nem; Ha igen,/ 	vagy 2. helyen/ 	 - 

-r~imn.:/ / 41t.tant.; / / tagozatos:  
-gzakkiiz'iak.:/  /ipar;/ /ker.-vend.;/ /mező.;/ /közg.;/  
vazakauppia;:/  /ipar; 61/ker.-vend.; / /mezág.; elgydbs  

(L . 

y tai1 ai ryi  -  arvc vtar v : Alkalmas:  igen- nem 	~—  

Águtitaó ie lem7.~~ e 	v+at=iZ,yf 3niik  táltö~s~► ,ky~ s 

h 

 

Fizikai dolgozó szülők gyermeke, rendezett anyagi ős csalidi körül-
mények között é1.Korihoz képest kicsit tultiplllt, erCsen rövidlitó.  
Gyenge képessógü, ingadozó szorgalmu tanuló. Osztólyzatai 2-3 körül  
mozognak. Rendszeres tanul1sra csal állandó felügyelet mellett ké-
pes. Idejét legsziveserhen jitékel, kerókpirozissal tölti. trdekle- 
dési k öre szüle, olvasottsiga az itlagos alatt van. Negezen Tánzl, hamar  
felejt.  Tanulmmnyi inunk i jáhan itőnként trsai ős nővére segitik.  
Közönségi munki061 - ha  teheti - kivonja magit, meg-- ondolatlan. Nem  
ro^szindul atu, de  gyakran van vele probléma.  
A vil sztott polyira alkalmasnak tartom, íblvótelét javaslom.  

Datum;1974 .  u hö  
ik!erjelzyz6$:  

'L i 2iZ-  I  4INL-*0  

( :‘,)1% ~. ~A~  ~w ~    

e~ 
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A  TANULJ JUL;.:GiZ:i ' ~L  

ec:ny; í:letkora: C  1  óv 	~ ~~-  ; Lak:~~ ~ {ro 	falu  -tanya  
Tanuld.eredm. a 8 .o-ban falavkor: maivar ~ . ;sz ~r~t:~n: Z-' orosz: ~~ •  _._ 	 ;  

Tov ,ibbtalul: lbe - nom; du  igen, /(i;/via r, helyen/  
- k;lrtln.:/ / últ.tunt.; / / t >.:gOZit:)a:  
-ozak iözábi. :/ /ip.:r;/ /r:er. -vend  . - mezúg.;,' ,~ 'röz 6 ~Y,. 

. 
: / /e d .  -szakmurik6s  :/✓̀,/ipar; 1J/ker, -ver:d

. ,  .  ,' 	~ 	~  ~ 	 /mezo ~;.;Lgyéb: 	 

Alkalmasstígi orvosi valem~~  Alkalmas: 	nem 	rr
--_ 

 

l;  
tanuló jellemzése /4,z o.,zt_ályfdnök tö li )t :e ki/: 

 

Szülei elvaltak A tanulót s.m. navalóapja és munkós édesanyja neveli.  
Otthoni tanul-ísa bór biztositva van, db ellenőrzésével acsalid keve-
set törődik.  
Jó képességü tanuló, szabad idejében inkibb idősebb fiuk köréhen  
jótszik, ezért csak közepes. Szetet olvasni.  

A tant&rgyak közül egyiket sem részeniti előnyben. A gyakorlati mun-
T kaban jó eredméynt ért el.Társai között szeret dirigalni. "aratait  

nem a 1 ,  gjobb körökből vileszt ja. ??efolyósolható.  
Uttörő.  
Tehetséges sportoló rejlik benne. Főleg a lahdajótékokban tünik ki  

ügyességével. Szemével az iskolaorvos mar negyedikes korában =OM  
szemorvoshoz küldte.Azóta rendszeres ellenőrzés alatt ,ill. Szemüve-
get kapott, de nem viseli. Jelenleg müteni fogjak. Férfi szabó sze-
retett volna lenni, mivel szeme miatt e pólyóra alkalmatlan, a "fel-
szolgaló" szaknőt valasztotta. A pólya követelményeivel foglalkozik.  
A sportorvos véleménye alapian egészségileg alkalmas.  
relvétdlét javasolom.  

Datum:1974. 	hó  
iV. eg,j egy z é  s~, `~C `~-  ~ i Q.ALt~.~~~~Xb  
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A  TANULJ  

Kód:  or/2  ~~~2 11(   ~ 
 

--•.,. 	 ---•, 
Neme: fiu - l 	i;letkor3: 	. év; La Yas;: ro - falu -tanya  
Tanulm.eredm.  a8 .o-ban fél ,ávkor: magyar:  T; szr..ltanr 	; oroa ~ : :22;  
Szülei fo~ lulkoz,isa• apja: 	 any  ju•  

.'ov6bbtul-iul: i~~ - nom; Ha  igen,/ 	agy 2. helyen/  
- '~mn.:/ / 41t.tant.; / / tagoza -tos:  
-:azakwöz^pi. :/ /ipz:r;/ /t:er. -vend  ; 	. 'mezőg.;,' f ~özg.;/ /ea.  
-szakmurik6s()/ ipar; /ker.-vend ; , / /mez8g.;.egyób: 	 

klkalmaesd~>i orvosi vélemé v:  Alkalmas: igen- nem  

1~tanuló .íellemzóae  /r;z ot3ztályf6nYk töltötte ki/:  

Gyenge képességü, viltozó szorgalmu tanuló, Az utóbbi időben szorgalma  
nagyon sokat javult. Idős szülei vannak, gondosan nevelik.  

Testi fejlettsége korának megfelelő.  

Érdeklődési köre szűk. Az órákon fegyelmezett, k'pességének magfelelően  
dolgozik. Gyakorlati foglalkozáso kon ügyes.  
Az osztályközösségben aktiv. Térsai nagyon szeretik szerénységéért,  
secitókészségéért.  

A szakma iránti érdeklődését, szeretetét édesanyjától örökölte, aki  
szintén a vendéglátóipar'an  dolgozik. 
A kislánynak minden adottság-a megvan ahhoz, hogy ezen a területen  
jól dolgozzék.  
Pályaválaszt4sával egyetértek.  

Dótum:1974. 4A  
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EKÓd:  42T( 
 

Lakas4°tirdros - falu  - an 
ag,ryar. : y ; szgmtsn: i ;orosz: —PT ___.. 

anyja: 	 ~  

Továbbtanul: ge - nem; Ha  igen,/ 	v.3Ly 2. helyen/  
- gimn.:/ / ul t .tan t .; / / tagozatos:  
-az,ak ~özóUi.  :/ /i p .:r; / /ker.-vend. . 	r'm ~;z8 ~ 	' 	'; 	* • / ./eü.  •_ 	

~^, 	 ~• ~ , 	/ öz~,.,  
- ~~zak.ra~.  nkgs•

~ip ~̀ r`  4' ,;/ker.-vend; -  / /mezc3g.;r:gyób:  

A1kalmassevIi  orvosi vélemény: ,.lkalmas : . ::.1- nem  

ti tanuló je? lemzóse 	o8zt lyfőnök töltötte ki t:  

....M4ria tanuló 6-osztólyos kor4han jött iskolánkba a belterületi  
iskoli ból. Egy esztendd alatt beilleszkedett iskolink rendjébe, szelle-
mébe, itvette a többi tanuló lendületét, szorgalmit és fokozatosan, ki-
tartó szorgalommal mind b iztosabban foglalt helyet az eres közepes  
tanulók köz ött. Ezt a helyet a 8.o-ban is tartja.  

Magatart4sa kifogistalan1caendes, 
kkban irn rne e szivesen  
ha figyelmesebben közdöttek volna 
eredményt is elérhetett volna.  

A vendéglótó szakm'aban való tovibhtanuldsit javasolom.  

a TANULJ Ji;LLLLL`;E  

Neme:  fiu - le any' l:letkor3:_tbv;  
Tanulm.eredm.  a 8.o-ban föl óvkor: m  
Szülei folalkz:4sa: apja:  ANA.-\.  

inkihb visszaruzódó. Közörrégi rnun-
részt vesz. Taln a szüldi h4zban, 
a mulaszlAs .  ellen, a tanuló jobb 

~~Ddtum:1974.~ 

,i'. egJegyz(s'  

~ )11-1.4t-  



Kereskedelmi- és Vendéglátóipari Szakmunkásképző Intézet  
kódjai  

••••••••■..  

\t./ Élelaiszer eladó / 2®.2/B/  

1. Turi Mária 	Bake  
2. Markavics Erika  
3.Majláthára 

E 4. Veres Éva  
y. Kószó tignes  
6. B.dnár. Eva  
7. Juhász Agnes  
8. Papp Mária  
9.Papp Irén  

1.. Tóth Aranka  
11. Halász Mária  
12. Laudisz Erzsébet  
13. Pigniztki Imre  
14. Mart•nssi Gizella  
15. Huszka R•zália  
16. Laczkó Rozália  
17. Sia.vics Aranka  
18. Bagi Teréz  

~I. 
 

Szakács /2163/B/  

1.Berta János  
2.Kóazó Gizella  
3.Patóc& György  
4. Maeth János  
5. Szelecskei Lúazló  
6. Szilágyi Irén  
7. Elekes Anikó  

•••••■•••••  

VII.Fels.zalgáló /21.22/B /  

1. Heged'üs Sándor.  
2. Bagi Zoltáni  
3. Czu or Zsuzsanna  
4. Basa Ferenc  
5, Pribék Tamás  
6. Sőregi Olga  
7. Papdi Mária  

Szeged!  
Szeged  
Szatyaaz  
Szeged  
Szeged  
Szeged  
Zákányszék  
Zákányszék  
Szeged  
Szeged  
Szeged  
Kistelek  
Szeged  
Ópusztaszer  
Ópusztaszer  
Ópusztaszer  
Ópusztaszer  

Ferencszállás  
Röszke  
Szeged  
Sánd•rfalva  
Magyarcsapád  
S ánd arf  alva  
Szeged  

F.rráskut  
Klárafalva  
Szeged'  
Szeged  
Szeged  
Szeged  
Szatyaaz  
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U T M U T A T Ó 

az általános iskolából továbbtanulásra jelentkező tanulók 

pedagógiai jellemzésének elkészitéséhez. 

/ A 10091/1967.számu közlemény melléklete / 

A tanulók jellemzésének célja 

A továbbtanulásra jelentkező tanulókról azért kell jellemzést készi-

teni, hogy a középiskolák és a szakmunkástanuló iskolák sokoldaluan 

mérlegelhessé$ a továbbtanulásra jelentkezőket, s közülük a legérde-
mesebbeket vegyék fel az iskolák I. osztályába. Minél alaposabb ez a 

jellemzés, annál biztosabban lehet remélni, hogy az iskoláztatás hi-

bái csökkennek, hogy a középiskolák és-a szakmunkástanuló iskolák 

nemcsak osztályzatok, tanulmányi átlagok, hanem a tanulóról nyerhe-

tő közel teljes kép alapján döntenek a felvételról.A jellemzésben 

éppen ezért világos képet kell adni a tanuló szociális helyzetéről, 

az általános iskolában tanusitott magatartásáról, alakuló világné- 

zetének fejlődési irányáról és megállapitható elemeiről, további 	✓  
képességeiről és pályaválasztásának helyességéről. 

Az általános; iskolai nevelőnek lehetősége van arra, hogy több év 

alatt megismerje tanitványai fejlődésének irányait különös tekin- 

tettel a kamaszkor átmeneti jellegére- és ezeket őszinte reális 

jellemzésben leirja. Előfordul, hogy tehetséges gyerekek az otthon 

gátló tényezői- hiányos müveltségi környezet, rossz családi élet 

szociális nehézségek- következtében nem fejthetik ki az iskolában 

képességeiket megfelelő mértékben, igy az osztályzatok nem tükrö- 

zik a tanuló " rejtett " értékeit. 

A tanulók müveltsége, tájékozottsága, fellépése az adott általános 

iskola  személyi,  szakmai, technikai és anyagi feltételeitől is 
függ. Bár nem törvényszeríi, általában az osztatlan és részben osz- 
tott iskolájakevesebbet tudnak nyujtani tanitványaiknak, mint az 

osztott iskolák. A, jellemzésben erre is ki kell térni, mert ez a 

helyze t. is előidézheti, hogy egyes tanulók képességei nem fejlőd--

hetnakIoptimálisant 



Az alapos jellemzés egyben pedagógiai tapasztalat átadás is, se-

gitség, jelzés az " átvevő " intézmény nevelőinek, mivel szempon-

tokat ad a gyermekkel való bánásmódhoz.Szempontokat nyujthat a le-

endő osztályfönöknek abban, hogy az I. osztályban a neveléshez szük-

séges előfeltételeket- munkaterv, előkészítő szülői értekezlet,ide-

iglenes ifjusági vezetők kiválasztása-- korán megteremthesse. 

A jellemzés tartalmi kérdései, szempontjai. 

,A jellemzés a következő kérdésekre terjedjen ki: 

1. A tanuló családi és iskolai körülményei,' egészségi állapota 

2 t  a tanuló személyiségének legfontosabb jekyéi; 

3. a tanuló munkája, magatartása a közösségben; 

4. a fentiek alapján a pályaválasztás indoklása. 

A tanuló családi és iskolai körülményei, egészségi állapota 

a./ családi környezete; a: szülők foglalkozása, anyagi viszonyaik, 

a gyermekek száma, a családdal együtt elők száma, a család 

lakáskörülményei, a család müveltségiszinvonala. 

b./ a tanuló helyzete a családban: 

Milyen a családi légkör? Biztositott-e a tanuló fedődésé-

hez szükséges családi harmónia? Rendezetlen családi viszo-  

nyok, széthullott családok esetében - mi volt annak hatása a 

gyermek fejlődésére? Mutatkoznak-e környezeti ártalmak követ- 

keztében rendellenessAgek.5 tanulónál? 

Milyenfeltételei vannak a családban a tanuláshoz, kap-e a 

tanuláshoz segitséget szüleitől- esetleg  mástól? 

c./ Milyen hatások érik otthon a t anulót ? . 

d./ A tanuló iskolai körülményei. 

A tanuló osztott, részben osztott vagy osztatlan iskolába 

járt-e? Az iskola székhelyén szüleinél vagy másoknál lakott? 

Bejáró volt? Alapvető tantárgyakban ugyanaz vagy'több tanár 

tanitotta az 5.-8. osztálybanT 

e./ A tanuló egészségi állapota. 

Milyen a tanuló egészségi állapota, fizikai fejlettsége? 

Hósazantartó sulyos betegség, testi vagy érzékszervi fogya- 

tékosság jelzése' abban az esetben; ha annak hatása volt a 

tanuló munkájára, tanulmányi eredményeire. 



- 

2. A tanuló személyiségének legfontosabb jellemzői 

Az osztályfőnök a tanulóra leginkább jellemző személyiségjegyek 

ismertetésére törekedjék, 

a./ Értelmi tulajdonságok. 

Az érdeklődés területei, mélysége, állandósága. Sokoldalu, vagy 

szükkörű az érdeklődése? Milyen tantárgyak iránt érdeklődik kü-

lönösen? Van-e valamilyen speciális érdeklődési köre ? Milyen 

szakkörben és tanórán kivüli tevékenységben vett részt ? Milyen 

hasznos szenvedélye- gyüjtés, fényképezés, zene stb,- van.? 

A tanuló gondolkodásának sajátosságai: gondolkodásának eredeti-
sége, gyorsasága, lassusága, probléma,egoldásra , önálló véle-

ményalkotásra való törekvés, vitatkozókészség, kritikai kész-

ség. 

Felfogóképessége: gyors, lassu mélyrehatoló, felületes, lénye-

get meglátó, nehézkes stb. 

Megfigyelésének pontossága, pontatlansága. 

Figyelmének koncentráltsága, tartossága, , tudatossága, lanyha- 
sága. 	. 	 . 

Emlékezetének biztossága, tartóssága, infant:1=4ga pontossága, 
terjedelme, mechanikus vagy logikai / gondolati / jellege. 

Képzelete: reproduktiv és alkotó, képzeletének élénksége, ötle-

tessége, gazdagsága. 

Tanulási képessége: önállóan, gondolkozva tanul, vagy inkább 

magolva, szószerint tud tanulni, Könnyen vagy nehezen tanul t  

milyen tárgyakban mutatkozik ez meg ? Tanulmányi teljesitmé- 
nyei-összhangban vannak-e  képességeivel ? 

Olvasása, .olvasottsága: keveset, sokat olvasT olvasmányainak 

tárgya: szépirodalom, ismeretterjesztő irodalom, természettuv 
dományok. 	 . 
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Jártasságai, készségeil helyesirási, számolási készsége, rajz-

készsége, manualitása. A jártasságok mmiklettés készségek álta-

lános ismertetése mellett azokat emelje ki a jellemzés, amelyek-  

re különösen szükség van a választott iskolatipusban.A jellemzés  
tájékoztassa a felvevő iskolát arról, melyek azok a tantárgyak,  
amelyekben a tanulónak kiemelkedő, vagy az átlagosnál jobb,  ille-
tőleg amelyekben az átlagosnál gyengébb készségei vannak.  
Térjen ki a jellemzés az értelmi tulajdonságok jellemvonásbeli  
vetületére is, különösen a következő vonatkozásokban:  
- milyen a tanuló önismerete, önmagával sziolhax és társaival •  

szembeni igényessége ?  
- a tanuló kötelességtudásának fejlettsége.  
Az iskola a tanuló értelmi tulajdonságait a pályaválasztás szem. 

pontjábólvizsgálja meg, és foglaljon állást a tanuló pályaválasz-

tásának realitását illetően.  . 
b./ Az érzelmi élet sajátosságai . 

Az érzelmi élet sajátosságait inkább konkrét leirással, minta e ' 
sajátosságok kategoriz álásával fejezze ki a jellemzés. Az alábbi-
akban - példaként. - emlitünk néhány lehetőséget az érzelmi élet  
leirására.  

Az érzelmi élet terén: viszony a családhoz, osztálytársaihoz,  
környezetéhez / barátkozó, kapcsolatokat kereső, könnyen meg-

közelithető vagy zártfozott, gátlásos, félénk, visszahuzódó. /  

Önbizalma: reális önértékelés vagy önteltség, önbizalom vagy  

önbizalomhiány, biztonságérzet vagy kétségbeesés. A környeae  

tével szemben: jóindulatu, segitőkész vagy dacos ellenséges be-

állitottságú.  

A jellemzések az érzelmi személyiségjegyek jellemvonásbeli ve-
tületére az alábbi vonatkozásban térjenek ki:  

A tanuló felelősségérzete / iskolai feladatokért, közügyekért,  

társaiért /, áldozatkészsége, igazságszeretete, szembefordulá- 

sa a tapasztalt visszásságokkal, munkaszeretete, tudatos tö-

rekvése a fejlődésre, optimizmusa, bizalom a szülőkben a neve-  

lőkben.  



Az-akarati élet sajátosságai. 
A; cselekvés akarati tényezői közül arra térjen ki  a jellemzés, 
hogy a tanuló erős vagy gyenge akaratú-e, törekszik-e  önállóság-

ra, vagy befolyásolható, akarati elhatározásait a motivumok ma-
gasabb / pl. tudásszomj, igazságkeresés stb. / vagy alacsonyabb 
kategóriái / pl. hiúság, törtetés stb. / váltják-e ki ? Kirivó 

negativ vonások esetében utalni lehet ezek környezeti okaira. 
d./ A tanuló fejlödő világnézetének megnyilvánulásai. 

A cim tudatos kérdésfelvetést tükröz'. a 1.3-14 éves gyermekeknél 
kialakult világnézetről még nem beszélhetünk. Két lényeges vonást 
kell vizsgálni: A tanuló megértette-e, elsajétitotta-e a termé-
szettudományos és materialista gondolkodás elemeit?- Magatártasá-
ban, tevékenységében alakuló  világnézetének  milyen oldalai tün-- 
nek ki ? 
Érdeklődik-e a tanuló politikai, társadalmi kérdések iránt? Miben 
nyilvánult meg az érdeklődés? Részt vett-e az osztályban ilyen 
irányuvitákban? Mennyire tudott meggyőzően érvelni igama-mellett? 
Erkölcsi magatartásában, szokásában megcsillannak-e a szocialis- 
ta erkölcs elvei? 

3. A tanuló munkája a közösségben, viszonya a közösséghez ? 

Milyen helyet foglal el a közösségben : aktiv, szervező, tevé-
keny tagja-e a közösségnek, vagy passziv, esetleg a visszahúzók 
csoportjához tartozik? 
Milyen kapcsolatban van osztálytársaival, szivesen részt vállal-e 
a közösség feladatainak megvalósitásában, egyéni érdekeit alárende-
li-e a közösség érdekeinek; munkájával, birálatával hozzájárul-e 
a közösség fejlődéséhez? 
Barátaihoz való viszonya„ magatartása; barátság tartóssága, tar- 
talma és jellege? 	 . . 

Az ifjusági mozgalomban milyen megbizatásokat töltött be és milyei , 
szinvonalon látta el megbizását az utt .örőszervezetben? 
Hogyan  viselkedik  a tanuló a tanórákon, az ifjusági szervezetben, 
iskolán kivül ? Milyen lényegesebb magatartási problémák jelentkez-
tek nála az általános iskolában? Milyen jutalomban, kitüntetésben 
részesült? Hogyan reagál a közösség, a.nevelők birálataira? 



4. Az osztályfönnk .véleménye, állásfoglalása a tanuló . pályavá-- 

lasztásáról. 

a./ A tanulé elképzelése élethivatásáról. 

Van-e határozott pályaválasztása, készült-e erre, miben mutat- 

kozott ez meg / szakkör, utt.örőházi foglalkozás, tanulmányi 

verseny stb. /? Érdeklődési körének és képességeinek megfelel-e  
a választott pálya? 

b./ Az osztályfönök véleménye a tanuló továbbtanulásáról 	. 

Javasolja-e a tanuló felvételét a választott iskolatipusba?--, 

ha igenmiért, ha nem miért nem? / rövid indoklás / 

II. 

A  tanulók  jellemzéséhez szükséges adatók és'tagasztalatok 
összegyüjtése. 

A tanulói személyiség megismerésére irányuló adatszerzésnék és 

tapasztalatgyüjtésnek sokoldalunak kell lennie. . 

Bár a Rendtartás elsősorban az osztályfönök számára irja elő, 

hogy " törekednie kell a tanulók személyiségének sokoldalu, 

alapos megismerésére " / 6. § K./3/  /ez a munka csak akkor lehet 
eredményes, ha az osztályban tanitó valamennyi pedagógus, a nevelő 

testület egésze kollektiv feladatának, oktató- nevelőmunkája 

szerves részének tekinti a  tanulók  megismerését. A tanulók sokol-
dalu megismerése nem külön munka, hanem azt jelenti, hogy az okft 

tató-nevelő tevékenység folyamatában a természetes feltételek ál-

tal adott nevelési helyzetekben, életszituációkban, tevékenység-

ben figyelemmel kisérjük a tanulók különböző megnyilvánulásait, 

a zokból pszichológiai és pedagógiai következtetéseket vonunk le !  

A tanulók személyiségének megismerését szolgáló adatgyüjtés és 

tapsztalaszerzés többféle módja közül a pedagógus számára legin-  
kább hozzáférhető módszer a tanuló tevékenységének, magatartásának 

fejlődésének megfigyelése. Óvakodni kell azonban attól, hogy a 

tanulót a pedagógus szubjektiv alapon itélje meg. 

A tanulók megfigyelésének legkézenfekvőbb lehetősége a tanitási 

óra, ahól képet kaphatunk a tanuló értelmi képességeiről, érdek-

lődéséről, szorgalmáról, - kötelességtudásáról és fegyelmezettségé-

ről. De a tanitási órán kivül más helyzetek is adódnak a megfigye- 



lésre. A tanulók magatartása, tevékenysége, szerepe az uttörőcsa-  
patban, kirándulásokon, szakkörben, sporttevékenység közben, nap-
köziotthonban, tanulószobában, a diákotthonban- mind alkalmasak a 
tanulók megfigyelésére *  Más oldalról ismerhetjük meg a gyermeket 

otthon, a családlátogatáskor,. családlátogatás alkalmával derül- 

het fény a gyermek otthoni magatartására, kapcsolatára szüleivel, 

testvéreivel. Megismerhetjük otthoni kötelességeit, a családban vá1r 

lalt és teljesitett munkáját, szabad idejének eltöltését, könyveit, 

játékait, egyéb időtöltését, melyekből következtetést vonhatunk le 
a gyermek fejlődésére. 

Nem lehet megelégedni csak az alkalomszerű megfigyeléssel, hanem 

folyamatosan és rendszeresen kell végezni a tanulóra vonatkozó ada- 
tok gyüjtését. Szükséges, hogy a  nevelők az észlelt tényeket és a 
hipotéziseiket megkülönböztessék, azokat többoldaluan ellenőrizzék. 

Különbséget kell tenni tipikus, a leginkább jellemző ás az esetle-

ges jelenségek között. Egyetlen tünetet sem szabad izoláltán érté- 

kelni, hanem igyekezni kell minden jelenséget a személyiség egészéti 
nek szemszögéből megitélni. 

A tanulók teljes személyisége még, a legdifferenciáltabb megfigyelés 

esetén sem tárulhat fel a maga teljességében. Ezért szükség van e-

gyéb módszerek és eljárások alkamazására is. A megfigyelés értékes 

adatait kiégészithéti a beszélgetés / egyéni vagy csoportos, szabad 
vagy irányitott / és a kikérdezés.: 

Gazdag anyagot szolgáltat a megismeréshez a tanulói tevékenység 

redményeinek elemzése / szóbeli feleletek, irásbeli dolgozatok,nap-- 

lók, rajzok, szakköri munkák, gyakorlati foglalkozáson készitett,'_ 
munkadarabok, önálló " m xiaxmi " művészi " alkotások stb.  / 
A felsoroltak mellett alkalmazható a "pedagógiai helyzetteremtés" 

néven ismeretes módszer is, amely mér túlmegy az emlitett eljárá-

sokon azzal, hogy nemcsakazt veszi számba, ami mér adva van, hanem 

speciális helyzetek teremtésévelolyan feltételeket hoz létre, ame-

lyek közdtt megnyilvánul a személyiség tanulmányozandó tulajdonsága. 

/ pl, a tanulót hxzx megbizzák valamilyen osztály-, szakköri, ut--
törő feladattal a kötelességteljesités, öntevékenység, felelősségér-
zet tanulmányozása céljából./ 

Önmagában egyetlen módszert sem tekinthetünk tökéletesnek. Ezért 

arra kell törekedni, hogy igazodva az okató-nevelő munka természe-

tes feltételeihez, lehetőleg több eljárás egybekapcsolásával ismer-
jük meg tanulóinkat. 
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A  pedagógiai  jellemzéshez szükséges adatok összegyüjtése, a tanulói 

személyiség fejlődésének időnkénti rögzitéséaz általános iskolai 

évek folyamatában valósitandő meg. Az évek során rendszeresen veze-

tett feljegyzések segitségével alapos, reális és felelősségteljes 

jellemzés készithető. 	 . 

AAjellemzések elkészitésének néhány tartalmi és eljárási 

elve .  

Alapvető szempont mind a négy kérdéscsoport elemtésénél, hogy c14 

éves, fejlődésben levő tanulókról, még nem kialakult személyiségek-

ről, hanem formálódó serdülőkről van szó. 

A jellemzés elkészitésénél okvetlenül figyelembe kell venni a tanuló 
több évi magatartását, gondosan elemezve eddigi fejlődését. 	. 

Messzemenően törekedni kell arra, hogy a nevelők a jellemzésben minél 
több könnyen igazolható ténnyel érzékeltessék a tanulók környezetét, 

személyiségjegyeit. Elsősorban a pozitiv tulajdonságokat kell szépit-

getés, jelzői fokozások nélkül megrajzolni, a negativumokból pedig 

főként azokat és akkor, amikor a tanuló / gyakran a szülők vágyai / 

pályaválasztása nyilvánvalóan helytelen. 

A jellemzést az osztályfönöknek kell elkészitenie az. osztályban ta- 
nitó pedagógusok, szakkörvezetők, az uttörőcsapat-vezető, továbbá a 

napközi otthoni nevelő, tanulószobavezető, vagy a diákotthoni neve-_ 

lőtanár közremüködésével / ha napközis, tanulószobás, vagy diákott- 

honi tanulók is vannak a jelentkezők között./Az osztályfönökök 

az általa készitett jellemzés- tervezeteket afentiekkel beszélje meg 
és igy alakitsa ki a végleges jellemzést. Az igazgatók biztositsák. 
az osztélyfönökök és a felsorolt pedagógusok együttmüködéséte, a 
jellemzés elkészitésében. 

A 8. osztályok osztályfönökei a jellemzések elkészitésekor ügyelje-

nek arra, hogy a tanulók személyiségének lényeges jegyeit sorakoz-
tassák fel *  Nem szükséges és nem is lehetséges minden kérdésre vá- 

laszolni, csak azokra, amelyek segitik a felvevő iskolát. A jellem-

zés rövid, tömör legyen. Amennyiben a jellemzés a jelentkezési nyom-

tatvány megfelelő rovatában nem fér el, ugy azt pótlapon kell elk- 

sziteni, és a jelentkezési nyomtatványhoz kell csatolni. 



Kérjük az általános iskolák igazgatóit, osztályfönökeit és tanárait, 

hogya tanulókról készitett pedagógiai jellemzéseket és azok előmun-

kálatait igen fontos pedagógiai feladatuknak tekintsék„ 

IV , 

Minták a jellemzés elkészitéséhez. 

1. H.I, 8, osztályos tanuló jellemzése. 

Szülei termelőszövetkezeti tagok, A család élete kiegyensulyozott. 

A szülők gyermekük tanulását közvetlenül nem tudják segiteni, de 

iskolai előmenetelét rendszeresen figyelemmel kisérik,Szoros kapcso- 

latot tartanak az osztélyfönökkel és a tanárokkaltanácsaikat megfogad-' 

ják,Kétszobás lakásuk van; a zavartalan tanulás lehetősége biztositott. 

Három általános iskolás kord testvére van. Testvérei tanulmányi mun-

káját segiti,, 

Tanulmányi eredménye az 5.-8. osztályokban 3,9-4,6 között - váltakozott. 

a társadalomtudományi tárgyakból azonban legtöbbször 5-ös volt. 

Szellemi, fizikai fejlettsége az életkorának megfelelő. 

Megfigyelése pontos, lényegre k 	irányroló, Gyors felfogásu, könnyen 

és gyorsqn megérti a tananygot, ezért a tanulásban / a memoriterekben/ 

időnként felületes. Feladattal való ellátás és rendszeres ellenőrzés 

mellett azonban  a pontossága fejleszthető .  Emlékezete tartósú xp és 
porakós. A megtanult anyagot huzamosabb ideig képes megtartani, s azt 

pontosan felidézi. Az órákon aktív. 

Képzelete eleven, szivesen olvas kalandos utleirásokat ás ifjusági 

regényeket.Feleleteiben az olvasottakat gyakran felhaszmálja,Probléma-- 

látása fejlett, a problémamegoldásban azonban  bizonyos  mérvín következet- 
lenség, türelmetlenség tapasztalható nála. / Feltehetőleg képzeletének 
csapongása miatt / 

Ismereteit könnyen tudja felhasználni, részint a régi és az ujk részek 

közötti összefüggések meglátása, részint azok gyakorlati alkalmazása 
terén.--»Stilusa gördülékeny, választékos. Elsősorban az irodalom és a 

történelem iránt érdeklődik. A történelem szakkör tagja, részt vett . _a 
falumuzeum számára a község multjának feldolgozásában. Jó a nyelv- 
érzéke is. Könnyen tanulja az oroszt; már 7. osztályos kora óta rend-
szeresen levelez szovjet pajtásokkal. 

Érzelmi ' életére a  kamaszkor-  bizonyos mértékü-- kiegyensulyozatlansága -  
jellemző, indulatain azonbantud uralkodni. 

Tanáraihoz ragaszkodó tanácsaikat megfogadja. 

Nyilt, őszinte. Magatartása, munkakegyelme jó, A közösség aktiv tagja. 

Jó szervező, Barátaihoz ragaszkodik,Az osztályközösság kiaikitásában 



lehet rá támaszkodni.Politikai események iránt érdeklődő„ 
J6 sportoló, az iskola kosárlabda csapatának tagja.Pátl raválasztása: 
mivel elsősorban elméleti érdeklődésü és a társadalomtudományikx± 
tantárgyakból igen jó eredményt ért el, gimnáziumi felvételét helyes-
nek tartom, és javaslom. 

2 9  T.A. 8. osztályos tanuló jellemzése. 
Nagyon rendes, szép családi életből kaxtkIX kikerült kislány, Apja, 
textilipari munkás / müvezető / anjya üzemi adminisztrátor / bérel-
számoló / Mindketten azonos munkahelyen dolgoznak. Nagy gonddal és 
szeretettel nevelik két kislányukat. 
T.A. átlagképességü, kötelességtudó gyermek. Feladatait a napköziben 
végzi el, mivel otthon nem tudnak neki segitséget nyujtani a tanulás-
ban . Sokat és szprgalmasan tanul, igy éri el a négyes átlagot. A szö-
veges tantárgyakat szereti, elsősorban a földrajzot és a biológiát. 
Kézügyessége fejlett. Szépen kézimunkázik és varrogat. Ezt a képessé-
gét szivesen használja fel a közösség érdekében is: az örsi összejöve-
telekenő tanitja társait a varrásra, á különféle horgolási mmntákra l  
himzésekre.A napköziotthonban is közkedvelt. Szorgalma, segitőkészs .é-
sége és j6 kedélye mindenkinek rokonszenves. Kötiisségi megbizatásait 
akadályt nem ismerve, töretlen lendülettel végzi. 
Ruhaipari szakközépiskolában akar továbbtanulni.Választását reálisbak 
tarton, felvételét javaslom. 
3.F.P. 8. osztályos tanuló jellemzése. 
Szülei j ól kereső üzemi dolgozók. A gyermek tanulásához az anygi 
feltételeket biztosítják. A család élete kiegyensulyozott. 6 a csa-
ládban az egyedüli gyermek, ezért elkényeztet4 ellenőrzését, nevelé-
sét nem végzik kellő szigorral és körültekintéssel; Napirdndjét, a 
felkészülésre forditandó időt F.P. önmaga határozza meg, igy rendszer-
telenül tanul, és gyenge tanulmányi eredményét ez indokolja. 
Tanulmányi eredménye az 5.-8. osztályokban 3-3 1 5 között váltakozott. 
Nem kedveli az elméleti tantbárgyakat. Figyelme dekoncentrált, a tani--
t.ási órán elkalandozik, a tanári magyarázatot nem követi. Munkájában 
általában rapszódikús. Érdeklődése elsősorban a sportrairányul, ehhez 
jó fizikummal rendelkezik. A testi erőt nagyon tiszteli, barátait is 
ennek megfelelően választja meg .  Az osztályban hangadó, azonban a kö-
zösséget nem befolyásolja mindig helyes irányban? a pozitiv ráhatások 
ra , a jósszóra azonban hajlik. 
Fizikai munka végzésében szivesen vesz részt, ebben élenjáró. Jó kéz-' 
ügyessége és technikai érdeklődése van, a gyakorlati foglalkozásból 
mindig 5-ös az eredménye. E tárgyból társainak is mindig segit. 



Szülei szeretnék gimnáziumban továbbtatittatnm, a tanuló azonban nem 
rendelkezik ilyen iráriyu ambicióval. Ipari tanuló szeretne lenni, 
a szerszámkészitő szakmát akarja t anulni. A tanuló pályaválasztását- 
s szülői törekvésével ellentétben - helyesnek tartjuk, a választott K 
szakmához megfelelő adottsAgokkal rendelkezik. 

Müvelődésügyi Minisztériuit 
Közoktatási Főosatálya. 



g o számu melléklet 

Részlet 

a szegedi R6kusi Általános Iskola nevelési 

értekezletén elhangzott el 'üdés szövegéből 
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"Az osztályban tanitő tanárok együttese végzi el azt a munkát, 

amelyet az osztályfőnök az osztályfNnöki órákon - csak szinté-

zisbe hoz. Ismételve: az osztályban tanitó /'hevelő/ kollégát nél-

kül azonban légüres térben tevékenykedne. 

A szaktanárok a tantárgymkban rejlő lehetőségek felhasználásával, 

az összefüggések és a párhuzamok ismeretével és tudatos felhasz-

nálásával teftemtik meg a pályapedagógiai tevékenység/osztályfő-

nöki koordinációs tevékenység/alapját. 

Ezen kívül: az osztályfőnök rendtartásbeli kötelessége - a pá-

l'yaválgsztási .felkészitő munka befejező mozzanataként - a jellem-

zés és a javaslat összefoglaló elkészitése. Miben tud számára 

segitséget nyujtani az Iszt .ályban tanítóő tanárok együttese? /.../ 

Az iskolában, az osztályban tanitó nevelők /szaktanárok/ együtte- 

sen olyan mennyiségü információ birtokosai, amelyek b6ségesen 

elegendőek a tanulók képességeinek, irányulásainak, motiváltsá-

gának és az, akarati tulajdonságoT plasztikus, tehát sokirányu 

és árnyalt elemzésére. /Gondolatban vessük ezt össze az un,jel-

lemzés-minták kompillációival !/ 

Fogyan valósulhat meg az információk közreadása a gyakorlarban? 

Lássunk erre egy igen egyszerü példát! A magyar-orosz szakos 

osztályfőnök a 8. osztályban a személyiség aktuális státuszá-

nak megállapitásakor óhatatlanul egy, éppen ezért'csak mezhatá-

rozott irányu Is szempontu képességek, tulajdonságok, irAnyu-

lások megfigyelésére ás leirására vállalkozhat - reálisan. Mit 

jelent ez a gyakorlatban ? Amennyiben  a tanuló képességeinek 

megfelelő az:. irányulás /ez alapeset a pályaválasztási gyak©r-

latban/, és ez regegyezik az osztályfőnök szakmai beállitődásá-

val /amely ugyancsak igy épül fel/, akkor a nyelvek tanulását 

választó fiatal esetében az ugyancsak hely-szakos osztályfőnök 

vitathatatlanua előnyös helyzetben van. Ennek megfelelően a 

pályaválasztásra vonatkozó legalapvetőbb kérdésekben, igy pl.az 

alkalmasság tehetségbeli összetevőinek megállapitásában, a pá-

lyakövetelmégyek rendszerének és a tanulói személyiség lehető-

ségeinek összevetésében nagy biztonsággal nyilatkozhat.Most egye-

zik a képességstruktura és a pályakövetelmény. A két személyiség 
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megitéléséhez megtaláltuk a "közös nevezgt." Most tételezzünk 
fel  egy  másik alapesetet. ugyanezen osztályfőnök /magyar-orosz 

szakos / egy másik tanulója a matematika-fizika-műszaki rajz alap-

tárgyakat feltételező viliamosberendezés és -készülékgyártó szak 

felé orientálódik. Mi történik azonban ekkor? Az irányulásnak 

megfelelő képességstruktura megitéléséhez, leitásához, valamint 

a beválás, megitéléséhez - bár ez sok más egyéb szempont függvé-

nye is - csak a matematika-fizika, valamint a'gyakorlati foglal-

kozást tanitó kollégák véleményének kikérése is szükséges .. Az 

osztályfőnök szakmai irányunása és a tanuló irányulása között 
most nincs "közös nevező". 

Csak a szakmai irányulásnak megfelelő  nevelők bevonásával lehet 

a tanulói pályaválasztási döntést helyesen megitélni, egyáltalán 

képet alkotni a tanuló jövajét alkotó pályaelképzelésOről..Ezzel 

a megoldással a nyelv-szakos osztályfőnök az általa ismert sok 

pontos és megbizható,. de mégis a tanuló egész.. habitusának csak 

bizonyos szempontu megitélését a jövő számára realizálja. Az ál-
talános ismérveket, amelyeket az általános alapképzés /és neve-
lés/ során kapott a tanulóról, most sajátosan,a választott irá-

nyu.szakképzés szempontjából prognosztizáltatja azokkal a kollé-

gáival, akik ugyancsak részesei a neveltestület egységes hatá-

sánaklaz illető tanuló: személyiségének fejlődésébeni A nézőpont 

azonban más. ts ez a lényeg.: Most a tanuló és a  reál-szakos kollé-

gák között alakult ki a "közös nevező, ;a képeeségstruktura és a 

pályakövetelmény most igy egyezik meg. 

A választott pályakör /matematika ,  fizika, elektromosság, . szerelé-

sek pontosság, fegyelmezettség, higgadtság; gyors helyzetfelis-

merési képesség, döntésbiztonság/ felé a nyelv-szakos tanár kép-

telen lenne a személyiség alkalmasságát megitélni. Ezze l  a min-

dennapos gonddal iskolák /nem kivánjuk becsléssel meghatározni 

számukat vagy arányukat/ és nevelőtestületek naponta találkoznak. 

/.../ A két példa remélhetően érzékelteti ennek az eljárásnak a 

lényegét: a tavábbtanulás elbirálásához szükséges' aktuális szemé-

lyiség leirása soktényezős rendszer.  Ennek megfelelően néhány ve- 

zérlő gondolattal szükséges a tanulók személyiségének "körüljá-

rása". 	. 



Felvetődik., hogy milyen szempontokat célszerű figyelembe venni 

ehhez? 

1. mindenek előtt a választott szakma, a képzési irány egybeve-

tése a nevelői megfigyelésekből következő véleményekkel, a 

képességekkel. 
2.. Az eredmérry es tanuláshoz mozgósitani kell az akarati tula j-

donságokkat. Tehát a képesség és a teljesitmény együtthatója 

fontosabb számunkra az abszolut teljesitmény értékeknél.. 

3. Tgy véleményt mondhatunk a tanuló pályaválasztásáról. von-

tos annak megértése, hogy nem arra van szükség,, hogy "itél-

kezzünk" vagy pálcát törjünk a fejlődő, a most bontakozó ta- 
nulói személyiségről. Ezek helyett - mert ezt pedagógia elle-

neló magatartásként elítéljük - rávezetéssel és meggyőzéssel 

irányítani kell a tanuló érdeklődését. pl.;"ívek alatt meg-

ismert lakeggrantetuen az a véleményünk, hogy az .X pályán is 

megállod a  helyed.  Azonban az y pályán ugyanakkor ennél még 
nagyobb sikereket és eredményeket éthetnél el. Véleményünket 

bizonyitani is tudjuk a következőkkel:...Ezért gondolkodijál 
ezen, foglalkozz ezzel az y pályával. vizsgál meg a pálya 

követelményeit és képességeidet, szorgalmadat, kitartásodat 

a. munkavégzésben. Ddntened magadnak kell,. de  mi /az osztály-
ban ttanitő tanárok, illetve a nevelőtestület nagyobb egysa-
gei/ ugy véljük, h6gy ezzel a választással szerencsésebb 

lenne az életed." 

Valahogy igy inditható, kezdhető el a beszélgetés a tanuló . 
és gyakran a szülők, valamint az osztályfőnök között. /... / 

A nevelés valóban egyetemes pedagógiai alapfogalom. Bele tarto-

zik mindaz a szervezett és spontán hatás, amely a gyermek fejlő-

dő személyiségét ttervszerüen és spontánul éri; arra hatást gyako-
rol pozti .v vagy negativ előjellel egyaránt. 

A szocialista nevelőiskola célja és feladata: a társadalom cél-

jait,ann:ak feladatait értő, azokért tenni  is akaró fiatalok neve-

lése. Elkötelezett embereket vár a társadalom az iskolától. Ez 

pedig nagy felel0 sség . éa kötelesség. " 
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8/ a osztály 	Magyar nyelv és irodalom 

Á.R.:Figyelme nem: kitartó, hullámzó. Türelmetlen. Fantáziája jó, go-

galmazásban, irádban igen jd. Helyjesirása átlagon aluli. 

Szorgalma hullámzó, olvasottsága közepes. Véleménye nincs, 
Emlékezete közepes. Irása, Relyesirása a szintet eléri. 

R.E. Ismereteinek a kötne gazdag. Tudásvágya, érdeklődése állandó. 
Figyelme kitartó. A szépirodalmat olvassa. Irása, fogalmazása je-
les. Órán aktiv. 

R.A.:Megbiaható munkájában. Érdeklődése sokoldelu. Az irodalmi műve- 
ket kritiku an elemzi. !elyesirása, fogalmása kitűnő. 

D.IU•:J6indu>atu. &rdeklődó, de mind írásbeli, mind szóbeli teljesit- 
ménye %j" minőségín .. 

E.Gy.:frdeklődése érzelmi állapotához" kötődik. Régebben aktivabb volt. 
Irása a szintnek megfelelő, tudása is, de előbbi években jobb volt. 

!' •: J.:Irása, , helyesirása nagyon elmaradott,  00 bár fogalmazni tudna. 
Szóbeli kifejező képessége j6, de szolgalma v421410. munkája nem 
megbízható. 

Gy.Zs.;ir-ása, helyesirása nagyon rossz. Figyelme dekox entrált, kapko-
dd. Tudása, szóbeli kiféjező képessége elégséges. . 

Gy.T.:Beszédhibáje akadályozza szóbeli munkáját. Irásbeli munkája 
közepes. Figyelme, szorgalma hullámzó. 	 . 

K.F.: . Tehetságe kiemelkedő. Mind irodalmi, mind nyelvtani tudása át- 
lagon felüIi.Szintet zálásra képes e,gyedíii, önállóan is. Aktiv, 
megbizható. . 	 .. 

K..:IE9clalmi tudása szinten felüli, elemzőkészsége is! Irása csak 8. 
osztályra érte el a megfelelő szintet. 

K.F. :Nelyesirása -  °tudatos .,. hibátlan. Szóbeli kifejező képessége, elem- 
ző képessége kifogástalan. Aktiv, megbizható. 

K.K.: 'Trásbeli munkája jó, szóbeli munkája szorgalom hiányában közs pes . . 
Nem érdeklődik. 	. 

K.p.:Nagyszerü itélőképessége van. Figyelme kitartó. Nemcsak a szépi- 
rodalom, hanem a term.tud. művek is érdeklik. Irásban kitúró. 

L.T.:Csak szorgalom hiányzik. Különben közepesnél jobb képességü.Fan-
táziája jő, iráse is "jő". Emlékezete is megbizható. WANT Lassu!  
/iányzik.az iskolai munkára megfelelő szoktatás./ 

M•J• ;Gyors, kapkodó. és nem kitartó. Irásban kevés a hiba, de fogal-
mazni nincs türelme. szóbelileg érdektelen. 



N•M•:Irása, fogalmazása igen j6. Elemzőképessége szintén. Érdeklődő, 
olvasott, aktív. 

S.Gy•:Irása a javulás ellenére közepes- Elemi hibákat is követ el.Szó- 

belileg igyekvő, Gondolkodni, szintetizálni, nem tud. 

Sz•Z.:Irása, fogalmazása közepes, bár a tavalyinál sokkal jobb. Szó-
ban megfelelő. 

Sz.R.:Irása szép, helyesirása "j6", szóbeli kifejező készsége közepes. 
frdeklódé 'se közepes, munkatempója lassu. 

S%.E.:Sz6beli kifejező készsége igen j6. Idodalom iránt érdeklődő. 
Irása csak "jó", vannak hibái. 

Sz.g.:frdektelen. Irásbeli munjája közepes. Fantáziája nincs, önálló-
an nem gondolkodik. 

T.Zs.: :Rendkivűl j6 fantáziája van. IdodalombóÍ, nyelvtanból egyaránt 
kitüriő. Irásbeli munfájs a szintnek megfelelő. Olvasott ! 

m.Cs.:Irásbeli muntája igen j6, szóbeli kifejező képessége is j6,.de 

ujabban érdektelezi. Elemző képessége a szintnek megfelelő. 

O 



8/ b 	Magyar nyelv és irodalom  

~ • • sJ61 tudja figyelmét a tanulási tárgyra öisszpontositani.sdépiro-
dalmi műveket olvas.  Beszéde gyors. Elemző készsége j6.  

Bella E.: Gondolkodása kissé lassu, de elmélyiilten, gondolkodva ta-

nul. Szeret olvasni. Fogalmazási készsége jő. Versmondási készsé-

ge fejlett. Helyesirása kőzepes .. 	 ;  
Berta I.:Magolve tanul. Fogalmazása dagályos. Olvasási késze kőze-

pes. Versmondási készsége jó. Helyesirása közepes.  
g.É.:Magolva tanul. Szépirodalmi műveket olvas. Elemzési készsége kö-

zepes. Helyesirása jő.  
B.A.:Olvasási készsége jő.Fogalmazásai közepesek. Helyesirása gyenge.  

g.E.;Önálló:an, gondolkozva tanul. Fogalmazási és helyesirási készsé- 
ge jő. A tanult költeményeket mély átéléssel tudja előadni. . 

E•K Tanulásának szinvonala közepes. Fogalmazásának stilusa nem elég+   
választékos 	Fielyesirás .i készsége közepes.  

p.Cs.:•Tanulás•ának szinvonala alacsony. Olvasási és fogalmazási készsé- 

ge közepes.  
G.L.:Tanulásának szinvonala közepes;. Fogalmazási és olvasási készsége  

jő, helyesirása is.  . 

G.Á.: Önállóan, gondolkodva tanul. Szép kiejtéssel beszél, olvas.  

Fogalmazási, helyesirási, elemzési készsége j6.  

.A.: Önállóan, gondolkodva tanul. Fogalmazásai választékosak.. Olva-

sási és beszédkészsége, helyesirása j6. . 

K.M. Tanulásának 'szinvonala közepes. Jól, értelmi hangsullyal olvas,  
mond verseket. Fogalmazásra és helyesirási készsége jó.  

K.L•:Tanulásának szinvonala alacsony. Olvasási, gogalmazási és helyes- 

irási készsége gyenge.  

K.É.:Magolva tanul. Olvasási készsége közepes. Fogalmazási és helyes-

irási készsége gyenge.   
K.A.:írtelemszerűen, önállóan tanul. Elemzési készsége jó Fogalmazá-

sainak s •tulusa nem elég választékos .. Olvasási készsége j6.  
K.J.:Magolva tanul. Olvasási és fogalmazási készsége elég jő. Helyes-

irása nagyon gyenge:  

R.F.:Magolva tanul. Olvasási készsége és fogalmazásai elég jók. H ,/y0  

Felyesirási készsége, nyelvtani ismeretei gyengék.  
N.J.:Öbálióan, gondolkozva tanul.. Fogalmazási és olvasási készsége  

Jő. sokat  olvas. Elemző készsége és helyesirása is j6.  
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R.Z.:Fogalmazási és olvasási készsége gyenge. Nyelvtani ismeretei és 

helyesirdsa közepes. 	. 

R.J.: Önállóan, értelemszerüen tanul. Olvasási és fogalmazási készsége 

közepes. Helyesirása is  közepes  szintre. 

Sz.L.:Őnáll6an, gondolkozva tanul. Olvasási és beszédkészsége jó. Fo-
galmazási és helyesirdsi készsége sokat javult. 

Sz•O.:Őnáll6an, gondolkozva tanul. Uj.ismereteit  a  givel össze tudja 

kapcsolni. Fogalmazási készs-ége és helyesirása j6. Mély átéléssel 

tud verseket eió'adni, 
T.Á.:1rtelemszerüen tanul. Reszédkészsé ge j6. FogalmazSsábam .a°v4lasz-

tékosségra törekszik. Helyesirási készsége és nyelvtani ismeretei 

jók. 
7.2s.: Tanulásának azinvonala alacsony. Fogalmazási és olvasási készsé-

ge elfogadhatd., .Helyesirási készsége közepes. 

T.p.; Tanulásénak azinvonala közepes. Fogalmazási, olvasási, helyesi-
rási készsége is közepes. 	. 

T.g.; mgolva tanult rogaalmazási és olvasási készsége közepes. Helyes- 
irása javult. 

T.Oy.:Őnállóal, értelemszeraen tanul. Fogalmazási és beszédkészsége . 
Jő. Helyesir4sa kőzepes. Szépirodalmi müveket olvas. 	. 

T.Z9.: Magolva tanul. Feszéd, olvasási, fogalmazási és helyesirási 

készsége gyenge. 
V.L.:Tanulásának színvonala közepes. Jól olvas, fogalmaz. Pelyesirásán 

sok a . javitani való. 
P•t• Olvasási, gogalmazási és beszédkészsége jó. Nelyesirása közepes, 

Szépirodalmi müveket olvas. 

V•Oy.: Tanulásának szinvonala közepes. Elemzési készsége, - fogalnem z4sa, 

helyesirása is közepes. 
Zs.Z.: Tanulásának színvonala közepes. Beszéde lassu, vontatott. Fogal-

mazási és helyesirási készsége jó. 
Vtelemszerüen tanul. Beszédkészsége j6. Nyelvtani ismeretei biz-

tosak. Szépirodalmi müveket olvas. J61 fogalmaz és helyesirésa is jó. 
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8/_ osztály 	yagyar nyelv és -irodalom 

A.F.: rog.készsége jó. TTelyesirása közepes. 

.Gy.: relsziresen tanul. Togalmazási, elemző készsége közepes. 

,.f. • 

 

rogalmazási készsége elég jó. FTelyesirása közepes. neszéd közben  

néha gátlisos. 

.~'.: választékosan .f. ogalmaz.Olvasott. 7elyeslrási készsége is jó.  

Versmondási készsége fejlett.  

'ogaltpzási és hek . esir •ási készsége közepes. Előadására a há-

tortalamság a jellemző. 

Cz.1.: Tanulása felszines. Tia tanul, magol. nyelvtani ismeretei bizony-

talanok. TTelyesitása gyenge,  

r... ~ . ; 

 

önállóan, gordol'kodva tanul. választékosan fogalmaz. TTellesirésa  

és elemző készsége jó. Olvasott.  

G .G.: 	i'gyesen fogalmaz, fantáziája élénk. Elemző készsége és helyesi- 

rása/ jó. Olvasott.  

Gy.O.: tnáll6an, gondolkozva tanul. rogalmazási és helyesirási készsége 

j6. Trásbeli munkái szépek. 

választékosan fogalmaz, sokat olvas. Teszédkészsége jó. TTelyesi-

rása igen jő.  

T-T.?s.• nondolkodása lassu. rogalmazási és helyesirási készsége elég jó. 
u, ~'. • 

 
önállóan, gondolkozva tanul. rogalmazási és helyesirási készsége  

jó'.  

7.7.; Gondolkodása lassu. rogalmazási és helyesirási készsége közepes. 

J.R.• 	Felfogó képessége gyors és biztos. Fogalmazási és helyesirási 

készsége jó. Nyelvtani ismeretei szilárdak. Olvasott. 

K.K. :  
K.A.; Kissé lassu a gondolkodása.. r  ogalmazási és helyesirási készsége 

j6.  
L.P.:  Tanulásának a szinvonala magas.Oivasottálasztékosan fogalmaz.  

uelyesirása és nyelvtani ism. biztosak. 

TT. .; Gondolkodása igen lassu, Togalmazási készsége közepes, helyesirá-

si készsége gyenge. 

.. • (~nállőgn, gondolkodva tanul. választékosan fogalmaz. Telyesirási  

készsége igen j6. t` gyes versmondó. 

p.E.: Felfogó képessége gyors. gördülékenyen fogalmaz, helyesirása jó. 

Olvasott. Nyelvtani ism. biztosak. Gyors beszédű. 

R.G.: 	y,assu gondolkodásu. r 0galmazás, helyesirási készsége elég jó. 

Tfogikei készsége nem elég fejlett.  

R.T.r.:ftállőan, gondolkozva tanul, rogalmazási, beszéd és helyesirási 

készsége fejlett. Trásbnli munkái szépek. 



Tanulása felszines. Fogalmazási készsége jó. TTelyesirása köze-

pes. Sokat olyas. 
gch.f.: neszédkészségére jellemző a szószaporitás, ez érződik fogalma-

zásán is. 7elyesirása jó, olvasási készsége szintén. 

Sz.m.: Lassu gondolkoz4su. LOgikai készsége nem elég fejlett. f:Egesen 

fogalmaz, helyesirása jö. Olvasott. 

S.F.: 	Lassu gondolkozásu. rogalmazási és helyesirsi készsége. elég jó. 

$z.Zs.: Cinállóan, gondolkozva tanul.. 'gyesen fogalmaz,  helyesirása jó. 

Olvasott. Beszéd és olvasási készsége megfelelt. 

S.Os. 	önállóan, gondolkozva tanul., gördülékenyen fogalmaz, hely irása 

jó. Olvasott. 

Sz , ; ,T.Tr. ; Cmillóan , gondolkozva tanul. választékosan f. oltalmaz. TJelyesiráaa 

hib tlan. versmondó készsége fejlett. 

(mállóan, gondolkozva tanul. egyesen, gyorsan  fogalmaz,  telyesi-

résa jó. #adarva beszél. Irása rendetlen. 

T.Zs.: T)ondolkodása lassu, magolva tanul. Fogalmazási, helyesitási 

készsége gyenge. 

7.R.: 	meszéde kissé ladsu. Fogalmazási 4s helyesir- si készsége'elég 

jő. 	 . 

- X - 
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Orsi és angol nyelv 



8/ a 	Orosz 

1.H.:Lmeta:, flegma, szókincse kevés, nyelvi alapok hiányoznak, nem . 
is igyekszik. 

P.L.:Visszahuződ&, nem aktiv, de mozgatható. 	. 

T3=E.:Nagyon igy,.ekv6, sokat fejlődött, aktiv, figyelmes, J6 nyelvérzékű 
13.A.:J6 képessé"gü, biztos tudásu, aktiv. Célratörésében némi önzést 

Iátok. Jő beszédkészsdg, beszédmegértés. 

D.D.:Szerériy, de aktiv, szorgalmas .. Orosz tudása biztos, de nem mindig 
„mutatja". 

E.Gy.:váltózó ezorgalmu, ismeretei nem automatizáltak, nincsenek kész-
ségszinten. 

F.J.:Nyelvi alapok hiányoznak, kis szókész/I let, lassu, felületes. Szop 

galommal többre jutna. 
Gy.Zs. :végtelendl gyenge, olvasás_szint alacsony ., kevés szókincs, 

nyelvi alapok hiánya. Figyelmetlen. 

K.K.:Gyenge beszéd, olvasás, ir-áskészsdg. Változd szorgalom. 
K.p.:Változó szorgalmu, de általában aktiv. Apróbb hiányosságok a 

nyelvtani alapokban, de jó.beszédkfszsé `g, kiejtés. 
L.T.:Visszahuzódá, lassu, közepes képességek, készségek. 

p.J.:'igyelmetlen viselkedése, szorgalmé kifogásolbat6. Gyenge m elvi 

alapok. 

N.m.:giztos beszéd, olvasás-, iráskészség, jő beszédmegértés. Riztos 
nyelvi alapok. Aktiv. Itt is némi önzés, egyéni érdek. 

S.Gy.:Nagyon alapos, igyekszik,]&l értékeli tudását, képeséégeit /m4- 

sokét is/ Hiányos alapok miatt mégis közepes készségek. }szreve-

szi az élet emberi összefüggéseit. 

Sz.Z.:Aktiv, m©zgathatő, de változó sziotgalmu. Segit$kész, közepesnél 

Jobb ismeret és készségszint. 	 . 

Sz.R.: --- 

Sz.E.: 

Sz.K.. 	-- 	 . 

T.Zs.: 

V.0 3 .: 
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$/ b 	Orosz  

A.É. :Csak az utóbbi időben aktiv, most sokat fejledik.Segiti az órát,  
de nem biztos tudásu. Igyekvó. 	 . 

g.E.: Szintés sokat  fejlődött, aktiv ,  de.bizonytalan a nyelvi tudása.  

u.~.; Az órákon aktiv, néha fegyelmezetlenségbe csap át. Beszédkész-  
sége jő, nyelvtani megalapozottsága kőzepes °.  

rT.A.:frde-kXtelen, passziv, pr_odukciőja s=zélsősé gees. Tud jól is. Nyel-

vi készségek alacsony szinten. 	. 

T'•E•: Aktív, érdeklődő. Irásbeli munká ja gondos. Nyelvi ismeretek , . 
készségek jók.  

E•K. ; Trisszahuződó, félénk, de igyekvő '. .Köz:epes nyelvi készségek.  
frdektelen ,  nye-gle, figyelmetlen. b+iinim:4lis nyelvkészség, gon-

datlan munka.  

G.L.: Szorgalma változó. . Figyelme megoszlik. Közepesnél jobb.  
Szorgallryjas, szerény, aktív; segitőkész.Jó nyelvi kásZségek,  

biztos nyelvi alapjuk.  
TT.A.: us.. mint G.L. , csak "élénkebb" 	 . . 
K.M.: Nem egyenletes a munkája, Néha igyekszik. Közepes.  
K.L.:Jőndulatu, de gyenge. Iráskészség, olvasási készség minimális,  

inkább nulla.  
K.. .: Felelőtlen, flegma; passzív, érdekleten. Gyenge tudásszint.  . 
K.A.:Figyelmes, aktív, jő beszédkészség, nyelvi tudás. Szorgalamas,  

gondos irásbeli munka. ELór-evisz .i az órát.  
K.J.: Gyenge nyelvi alapok, nem is igyekszik ., rendetlen írásbeli munka.  
M.E•: Lassu, nagyon gyenge. viányos nyelvi alapok, nincs nyelvérzéke.  
N.J.: Attiv, sz&rgalmas,. jő beszédkészség, beszédmegértés. magas nyelvi  

szint. _ 
R.Z.: Időnként aktivizálható, de nagyon gyenge.  
R.J•: Nagyon aktív, figyelmes, bár tudása nem megalapozott. Szóban  

sokkal jobb. Tgyekv6, _  segitőkész.  
Sz.L.:Lassu, nem érdeklődik, passzív. Többet tud, mint  amit  mutat.  

Sz.p. . :Aktiv, de ° szerény. Szorgalmas. Sokat fejlődőtt 1  "Jó" /4/ ké-

pességek, készségek.  

T.4.: Aktiv, nagyon szorgalmas, segitőkész. Jó nyelvérzék. Irásbeli  

munkája gondos. . 
T.Zs.:Nem érdeklődik, passzív. Gyenge nyelvi készcégek. Alacsony  szin-

tű irásbeli munkák.  

T..p.:Passziv,.flegme, rendetlen. Gyenge , hiányos nyelvi ismeretek.  



-1u5--  

T.K.: Az utóbbi időben sokat fejlődött, aktivabb. Észrevetette ma-

g4t. Közepes nyelvi szint,  de = fejleszthető.  

T-Gy• r Aktiv, az&rgalmas, mindig érdeklődő. ~J6'•/4/ tudásszint,  
gondos írásbeli munka.  

T.Zs. Jóakaratra, idónkdnt aktiv, de nagyon gyenge nyelvi ismer-e-

tek, gyenge iráskészség. 	 . 

rr.L.:Közepes ismeretek, készségek. Passziv.  
v.Á.:.Igyekvő, de bátortalan. Közepesnél jobb nyelvi ismeretek és  

készségek.  

IT.Gy. ;Csak az utóbbi időben aktivabb. Igyekvő,. jószándéku. Közepes.  
Zs.Z.:szorgalma viltozó, .  időnként kiemelkedő.Aktiv.Közepesnél jobb  

ismeretek és készségek. .. Irásban.jobb, füzete gondos.  

tT. ~+ •: Figyelme, szorgalma változó. Általában aktiv. Közepes.  
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8/d osztály orosa és angol nyelvek / bekezdéssel elválasztva/ 

7özepes ismeretek, készségek, néha figyelemreméltó teljesit-

mény is. 
Nyelvkészsége közepes, szorgalma változó, felkészültsége hiányos. 

A•Gy•: szorgalma változó, éltalában aktív, néhe fegyelmezetlenségbe 
csap át. 

g. A. Közepesnél jobb nyelvi készségek, változó teljesítmény. 

Nyelvkészsége jó, szorgalma változó, alapfelkészültsége hiányos. 

B.f.: Szorgalmas. Közepesnél jobb nyelvi ismeretek, készségek." 

Nyelvérzéke közepes. Logikai készsége gyenge, szorgalma jó. 

R.?s.: Nagyon aktiv, segi"tőkész, de nem megalapozott nyelvi ismeretek. 
Jó beszédkészség. 

Cz.S.: Oroszból is. /!/ 

Nyelvérzéke gyenge,  szorgalma változó. Alapfogalmak ismerete 
gyenge.  

T. 	Aktív, de szerény, jó beszédkészség, nyelvi ismeretek. 	. 

G•G• : Passziv. "jón/4/  ismeretek, készségek. 

Gy.O.: Passziv. 
Nyelvérzéke jó.. Szorgalma változó, alapfogalmak ismerete hiányos.. 

N• I - . Aktív. Alapos nyelvi ismeretek, jó beszédmegértő és beszédkész-
ség. gondos irásbeli munka.. 

H.?s•: Szorgalma.. változö, közepese ismeretek, készségek. 

Nyelvérzéke közepes, szorgalma változó, felkészültsége középszerü, 

H.F.; Közepesnél jobb képességek, készségek. Sokat fejlődött, szorgal-
mas. 

Nem aktiv, de szorgalmas. Megfelelő ismeretek, jó /4/ készségek. 
ryelvérzéke ° 4 , gondolkodása lassu, beszédkészsége közepes. Szor- 

galmas.. 
J.P.; trtelmes, de hanyag, nyegle, nem érdeklődik. GyorS gondolkodás, 

jó beszédkészség, de hiányos ismeretek. 

A •F-. 



K.K.: !em aktiv, jó /4/ szintü ismeretek, készségek.  

rTyelvérzé}-e jó. Szorgalma változó, Alapfogalmak hiányosak.  

Ti .?i.: P?ages ismeretszint, készségek. fltalában aktiv, példamutató  

viselkedés, irásbeli munka. 

ragas ismeretszint, jó beszédkészség. alapos nyelvtani isme-  
re tek.Aktiv. -  

rT.f.: 	piányos alapismeretek, de igyekvő. Á-talában aktiv. 

TTyelvérzéke gyenge. Szorgalma közepes, alapfogalmak hiányosak. 

A!tiv, `ö nyelvérzék, alapos ismeretek, pontos irásbeli munka. 

p.F.: esem tul aktiv, de jó nyelvérzékü, megfelelő nyelvtani alapokkal, 

jó beszédkészség. 

R.G.: Általában aktivan dolgozik, hiányos nyelvtani ismeretek, ingado-

zó szorgaloi;.  

?Nyelvérzéke közepes. Szorgalma ingadozó,  alapfogalmak hiányosak.  

R.T.F.:TTam aktiv, de munkájában alapos, jó nyelvtani alapok, j6 nyelv-

érzék, beszédkészség.  

T~ •F.R ~ F.: ~lta:lában aktiv, de tiiányos nyelvtani ismeretek. Jó beszédksz-  
ség, beszédmegértés. 

Sch.Z.:Rengeteget fejlődött, nagyon aktiv, figyelmes, pótolja hiányait. 

Jó beszédkészség. 

Nyelvkészsége jó y.Gondolkodása kapkodó, szorgalma ingadozó. 

S~ yr. Trisczahuzódó, szorgalmas. Közepesnél jobb nyelvérzék, ismeretek.  

rTyelvérz.éke gyenge.T,ogikai készsége gyenge, felkészültsége köze-

pes.  
S.R.: passzív. váltakozó szorgalom.Közepes ismeretek, készségek.  

Nyelvkészsége jó. Szorgalma változó, Felületes.  

,z.Zs.:Sokat fek1Cdött, aktivvá vált. Jó /4/ ismeretek, jó nyelvérzék,  

szorgalmával többet is elérhet. 	 . 

$.Gs.: Aktiv, de változó szorgalmu, néha felóletes. J -6 /4/ ismeretek,j6  

nyelvérzék, beszédkészség.  

nyelvkészsége sió, beszédkészsége Jó, de sokszor feldletes. Szor-

galma változó.  
Sz.A.: Fagyon aktiv, biztos tudás. Jó nyelvérzék, beszédkészség.  



T.P.: Aktiv, biztos tudás, j6 nyelvérzék. 1rdekl6d6, gondolkodó. 

T.Zs.:Aktivizilható, de gyenge nyelvi ismeretek. Hanyag munka. 

Nyelvkészsége gyenge. Logikus gondolkodsnak nyoma sincs. 
Passziv, visszahuzódő. Közepes ismeretek, készségek. 

Nyelvkészsége közepes, gondolkodása lassu. Szorgalma változó. 

--x 



Történelem 



8/ a 	Történelem. 

Á.H.:Órákon passziv, érdektelen, időnként tanulja csak meg a leckét.  
u.A.:Hiányesen végzi feladatát, szeretne jó eredményt, de nem tanul. 

órákon passziv.  
B.E.: Aktivitása jó, a tantárgy iránt érdeklődést mutat.. A jó ered- 

minyt inkább a szorgalmával, mint képességeivel éri elr  

4.A.:ór4kon való szereplése dicséretet érdemel. Gondolkodása lényeg- 

látó, logikus. Rendszeresen készül'  

!7.D-.:Szorgalma válioI , érdekleidŐ, .  de képességei szrényebbek.  

E.Gy.:trdeklődő, de szorgalma hiányos. Érti az anyagot,  de  nem tanul-

já meg rendszeresen.  

F.J.:Az ó'rákr-a ritkán készül fel . , óra közben passziv, csak segitség-

gel tud felelni. 	. 
Gy.Zs.:Gyénye képességüt érdektelen, nehézkes gondólkodásu,° figyelme  

szétszórt. 	 . 

Gy.T.:Érdekl&dó",; de  dadogása miatt passzív, bátortalan. Közepes ké- 

pességü.  
gr. R. .  :Orákon aktiv, megnyilatkozásai értelmesek, gondolkodása lényeg- 

látó, szorgalma j6. 	 . 
r 

K.t.:A történelem iránt különösen érdeklődik. Arai aktivitása dicsé-

rete:s, tudása pontos, megbizha;tó.  
K.E.:Nagyon szorgalmas, de rn m érti a- történelmet. Felelésre csak  

akkor képes, ke  «bemagoltan a leckét.  i 
K.K.: .Ismeretei alig;  érik el az elégsége-s szintet. Orákon passziv, 

szorgalma hanyag. 

K•P• :Jó képességű, a tantárgy iránt, érdeklődést mutat. Orákon való  

szereplése jó`. szorgalma nem mindig megfelelő.  
L.T.:Csendes, órákon 81613 nyilatkozik  meg, bár figyel. Közepes képes-

ségu, szorgalma is változó. 

.~.: 

 

Szorgalma erősen kifogásolható, ideges, figyelmetlen alkat.. A  
történelem érdekelné, yme  de megtanulni mér nem képes. 

N•F• :Tudása és érdeklődése kiemelkedő, órákon dicséretesen aktiv,  
szorgalma példés. 

S. Gy.:Az, anyagot hiányosan tudja.  
képes, szorga 'lms változó.  

Sz. Z.: trdeklódő ! aktiv az órákon,  
szertelené gondolkodáspf/módja. 

Sz.R.:Passaliv, nem-érdekli a tantárgy, felelni csak segitséggel ké- 

PesaKé:pességei jobb eredményre tennék képessé.  

Összefüggések felismerésére nem  

szorgalma j6. Kicsit kapkodó, rend- 



Sz.E.:Tudása biztos, gondolkodása lé"i glát6, azpi 6rékon aktiv, szor-

galma példamiitat6. 

Sz.g.;gezd érdeklődni a  tantárgy iránt, közepes képességű, eredményt 

csak nagyobb szorgalommal érhetne el. 
T•Zs•rfr-telmes, az ismeretenyagot megtanulja,  de az összefüggéseket 

nerc látja. 
V.C's.:fr-dektelen, a tanulás csak néha foglalkozik.  Ezért ismeretei 

hiányosak.. Csak nevelői figyelmeztetésre fog murkéhoz 

• 



8/b 

-- 152, 

Történelem 

É.: Érdeklődik a  tantárgy iránti, szorgalmas, órákon csendes, kissé 
pas.sziv.- 

g.É.: Órákon való" munkája jő, érdeklődő, szorgalmas. Az összefüggések 

felismerésére nem: mindig; képes-. 

°•J.: 
 

elég nehezen érti meg az anyagot, valószinfleg ezt a sok mu-

lasztás is befolyásolta. 	 . 

7.É.: Arákon passaiv, figyelmetlen ,  mással foglalkozik. Nehezen tanul, 

nem szorgalmas. 

11.A.: A tantárgy és a tanulás nem érdekli. Órákon passziv, csak ta 
nári felszólitásra dolgozik. - 

P 
R•E•:Órákon aktiv, figyelme kifogástalan, de a történelmet nem érti. 

Ezértmagolva tanulja. 

órákon -nagyon csendes, passziv. Történelmi  képzelőereje . szegé-
nyes, szorgalma változó.

E.Cs.:Nem érdeklődő, értelmi képességei gyengék, szorgalma hanyag. 

Alig éri el az elégségest. 
G.L.: Értelmi képessége, órai munkája, otthoni tanulása közepes szin-

von al u. 
G.Á.: Rendkivül szorgalmas, értelmi képességével kiválik társai kazal -. 

órákon aktiv, társaival szemben segitőkész. 

A•A•: Értelmi képességei jók, szorgalmasan tam ul, de képes egy-két 

lecke kihagyására is. Órákon aktiv. 
K.M.: Időnként ügyes megnyilatkozásai vannak az órákon, máskor pesz-

sziv, szorgalma nem kielégitő. 
K.L. Gyenge képességi, órákon a figyelmét csak rövid ideig tudja 

összpontositani. Alig elégséges. 

K.É.:Egyáltalán nem  tanul,  az órákon már semmihez sem tud hozzászíalni, 
olyan minimálisak az  ismeretei.  

K.A.: Értelmes, órékon figyel, érdeklődik, aktivan részt vesz a tan-
anyag feldolgozásában. szorgalmas. 	. 

K.J.:Közepes képességű, a tantárgy nem érdekli, passziv azét órákon, 
przwok szorgalma hanyag. 

M.E•:A tananyagot kevésbé érti, inkább szőszerint tanul. Ujabban 

nagyobb aktivitást muratat. 

N.J.: Szorgalmas . , j6 értelmi képességekkel rendelkezik, órákon akti-
van szerepel, tudása megbizható. 

R.Z.:Gyenge képességű tanuló, de a tantárgy iránt érdeklődést mutat. 
i 
Órákon figyel, de csak tanári segitséggel tud  felelni.  



R.J.:Nagyon érdekli a történelem, érti az összefüggéseket, órákon 
aktiv, otthoni tamuldsa jó. 

Sz.L.: Érdeklődik a tantárgy iránt. Orákon figyelmesen dolgozik, 

szorgalma jó. 
gz.O.: Érd(eklód$, tanitási órákon aktiv, szorgalma azonbaal változó, 

ezért nem ér el jobb eredményt. 
T.Á.: szorgalma, óra alatti aktivitása, a tantárgy iránti érdeklődése 

példamutató. 
T.Zs.:Értelmi képességei gyengék, órákon sem érti meg a tananyagot, 

szorgalma ne . kielégi.tó. Alig elégséges. 
T.P.: Ismeretei rendkivül kiányosak, órákon passziv, mivel nem érti 

az összefüggéseket, ezért gyenge. 

T•K• : Rendkivül gyenge képességín, szinte semmit nem ért meg, emellett 
szorgalma is hanyag. 

T.Gy.:. Közepes képességű tanuló, órákon passziv, szorgalma változó. 
Jobb eredménye -ket-is képes lenne elérni. 

T.Zs.: Képességei nagyon gyengék ', órákon teljesen passziv, szorgalma 
nincs, alig tanul X  meg valamit az anyagból. 

V.L•:Gyenge képességű . Orákon figyel, de a tananyag feldolgozásában 

passziv, szorgalma változó. 
n.f.: Közepes képesség, az összefüggéseket nem érti. Órákon csak 

időnként aktiv, szorgalma változó. 	 . 

v.Gy.: Képességei nagyon gyengék, órákon passziv , nem érti a törté- 

nelem lényegét, szorgalmatlan. 
Zs.Z.: Órákon figyel, érdekiődik.a tantárgy iránt, de képességei alig 

jobbak a közepesnél, ezért nem ár el Jobb eredményt. 

g.M.: A tanitási órákon fiz figyel, aktivan részt vesz. A leckét 

szorgalmasan megtanulja, de képességei nem kiemelked8'ek. 



8/d osztály 	Történelem  

A.F.: Logikus gondolkodásra képes, tudásanyaga jó, szorgalma változó. 

A.Gy.: Közepes szorgalmu, az Órákon csak felszólitásra dolgozik, tudá-

sa hiányos. 

13.x•: Gyenge képességű:_, nem érdeklődő, az órákon való munkája erősen 

kifogásolható, tudása hiányos. 

p.f.: Nagyon szorgalmas, az ősrákon aktívan dolgozik, érdeklődő, mun- 

kája dicséretes, eredményeit elsősorban szorgalmával éri el. 

E.Zs.: trdeklődik a történelem_ iránt, az órákon aktiv, de  nem elég 

szorgalmas. 
Munkafegyelme erősen kifogáaolhgEle 

, 

jesen passziv, otthon nem 

	

tanul . , tudésszint;je alacsony. 	 . 

r.p.; .Tudásanyaga jó, órákon aktivan dolgozik, szorgalma példás,pssze- 

függések rre glát.á'sára °nem mindig képes.  

G.G. 

 

rákon elég passziv, bár érdeklődik a tárgy iránt.l'Tagyobb szor-

galommal jobb eredményt érhetne el.  

Gy•o.:Nehezen boldogul a történelemmel, de javulás mutatkozik.szorgal- 

	

mas, de gátlásos a felelésnél. 	jól  
A•I•: Szorgalma példamutató, tudása.megbizhat tja az összefüggéseket.  
F.Zs.: Lassu gondolkodásu, az összefüggések felismerésére nem képes.  

szorgalma változó, órákon elég passziv.  

N•E•: rákon aktívan dolgozik, szorgalma p€ldás, tudása me'gfelelá.  
rákon keveset jelentkezik, bár figyel. Eredményét szorgalmával  
éri el.  

J.E.:Nagyon érdekli a történelem. &rákon aktiv, rendszeresen készül,  
tudása jó.frdeklődik a politikai kérdések irént.  

K.K.: Nagyon szorgalmasan tanul, az órákon aktivari
t 
 dolgozik.Tudásan ag

~
a 

K.A.: Tudásstintje' magas, szorgalma példamutató. órákon figyel, de ne flt`~ 

elég példamutató:.  . 

L.P.: Tudása nagyon alapos, szorgalma példamutató, politikai kérdések  

iránt érdeklődik.  

órákon figyel,  de képessége és változó sargalma miatt tel jesit-
ménye közepes  sz,intű.. 

?VT•!•: Nagyon szorgalmas, de a történelmet nehezebben tanulja meg. Tudás-

anyaga jó, órákon az aktivitása fokozódik. 

P•E•: 

 

Tudásszintje kiemelkedő, órákon alkotó szorgalma példamutató. 

Összefüggések meglátására képes.  



R.G.: Közepes képességű, változó szorgalmu tanuló, tudásszintje is 
közepes. 
i 

R.I.F.:Orai és otthoni munkája dicséretes. Tudásszintje magas, órákon 
aktiv, érdeklődő. 

R.nrt.FT. :Közepes képésségü, az órákon figyel,  de otthoni munkájában hiá-
nyosságok vannak. Teljesitniénye is közepes. 

Sch.4.:frdeklódő, de figyelme rövid ideig összpontosul az anyagra. 

Szorgalma változó. 	 . 
S. y .: oráTron figyel, de a történelmi összefüggések meglitására nem -

képes. Szorgalmas. 
e 

S.F.: Közepes képesE, égü tanfaló, az órákon csendes, passziv, bár figyel. 
Szorgalma változó', tudásanyaga hiányos. 

Sz.x7s. :Szorgalmasan tanul, órákon figyel, aktivan dolgozik, tudásszint-
, je magas, érdeklődése, munkája dicséretes. ' 

S.Cs.r Politikai érdeklődé`sü, érti és szereti 	történelmet, tehetséges. 
SZ.A.: gt?egbizhatósága, szorgalma példamutat6.Tudása jó, gondolkodási 

képessége já. 
T.M.: Jól látja az összefüggéseket, órákon aktiv, politikai kérdések 

iránt érdeklődik, tmdása jó. 	' 
T.Zs.: Közepes_képe®eégü, órákon figyel, de nem tud' bekapcsolódni  a' 

munkába. szorgalommal érhetne el eredményeket. 
I V.F. 	Orákon passziv, gondolkodása.r_em lényeglátó. Rendszeresen tanul, 

de  nem  képes jobb eredmény elérésére. 
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8/ a 	giológis / földrajz . 

s 
Á.TT. :Munkája 8.-ban sokat javult. Igyekvő. 

R.A.:Szerényen, irányitással dolgozik.. 

R.F:.;Leske s, j6 szaktudással. rendelkezik. Önállóan dolgozik, Tsme-

reteit jól alkalmazza. 

R.A.:Lényeglátó, céltudatos, figyelme tartós. Önállóan dolgozik, 

D.D.: Tudásában hiányosságok vannak. Szorgalma, aktivitása pótolja. 

,.Gy.; frdekl6'dő, aktív. szereti  a biológiát 5.osztály óta. szive-

sen vállal feladatot. 

E. T.. frdekl8dése igen j6. rsmerete felületes. Órai munkája jó, de 

irásbeli feladatai gyengék. 

Gy.Zs.;pigyelme ravid ideig tartó. Irányitással dolgozik. Dicséret 

lelke siti. . 
Gy.T.: Munkája] kielégitő, de laasu. Biztatással végzi el a feladatokat 

K•TT. Tudása jó. Alkalmazni képes. Önálló muntiája példás. frzékeny 

a kritikára. 

K.f.; Munkája értékes, logikus, lényeglátó. Igyekvő. 

K.E.; Irányitás nélkül, példás szorgalommal dolgozik. 
K.K.:. 'iányos ismerettel közepes szinten dolgozik. Aktivitása változó. 

K.p.: Jő szellemi képességi, munkája ezt nem tükrözi. Irásbeli fela-

datai közepesek. 

L.T. : változó szorgalmu, 8.. osztályban javult. Igyekvő az utébbi 

időben. 	. 
! .J.: Képességei jobbak, mint eredményei. !langulatától függ, hogy 

jól vagy gyengén dolgozik. 

N.M.: Az osztály egyik legértékesebb tagja. Szerény, figyelmes, tudása 
példás. 

S.Gy.:Fejladő1cépes Igyekvő, céltudatos, de lényeglátása, összefüggé-

sek látása terén javulnia kell. 

Sz.Z. Gyors, lelkes azA órai munkában. Szófogadó. Önállóan tanul. 

Megbizható a munkában. 

Sz.R.; Biztatásra végzi e& feladatát, nem talál benne örömet. 

gz.E.:Munkája színvonalas, kissé verbálisan tanul. Igyekvő, céltudatos! 

Sz.K.: Segitségre szorul a munkábam. Utóbb sokat javult. 

T.Zs.:frtelmes, pozitdvan befolyásolja az óra eredményességét.Soket 

olvas, gyüjt a bio.-ra. 

v.Gs.:Elvégzi feladatát, de plusz munkát$ nem vállal. változó, órai 

munkája kielégitő. 



81 b 	Biológia / földrajz 

A.É.:Szerényt  megbizható t  érdeki&dó. Tudása közepes szinte. 014116. 

B•E•: Igyekvő s  képességei a szellemi munkákon közepesek, a megfigye-

lései pontosak.  

B.I. 8. o.-ban . sokat javult, képességei fölött  dolgozik.  
B.f.:. saivesen vállal feladatot, kapkodó, a dicséret pozitivan be-

folyásol ja. 

g.A.: passzig, komolytalan. Közösségi munkát nem vállai. Gyenge 
tudá'su. 

B.E. : szerény, figyelmes, tudása. j6, alkalmazni kevésbé tudja  /test-
nevelés/. Megfigyelései pontosak. 

E.K.:Gyenge _tudásra, logikai készgége minimális. Irányitással elvégzi 

a munkát. 	 . 

p.Cs.: Munkafegyelme alcsony szinvonalu. Passzív. 

K.L.:Betegsége befolyásolja munkáját. Gyenge  !. 
K.f.:Kényelmes, irányitani, biztatni kell. 
K.A,.:Pigye . me tartós, logikus, memóriája jó. Szorgalma nem egyenle-

tesen jó ! ' 

K.J. Képességei alatt dolgozik - olykor tanéri utasitásra. 

N..E.::Nem érdekli a szellemi  m»nka, a tanulás:, Irányitani, segiteni 
kell ! 

N. J.: Értelmi képességei igen jók. Szorgalmas, pontos a munkában. 
Cnálló. 

r 
R.Z.:Orai munkájára alapoz, őrón kivül semmit. igyekvő, irásbeli 

munkája csunya. . 

R.J.:Igyekvő, , de  önként nem vállal feladatot. Megfigyelései ponto-

sakT  Tudósát közepes szinten alkalmazza. 

Sz.L.:Elvégzi feladatát, de nem lelkes.. Megfigyelései pontosak, tu-

dását alkalmazza. . 	 . 

Sz ..O.: frtélmi képességei jók. Aktiv, szorgalmas a 8.6.-ban..Tudásá-

baar régebbi hiányosságok vannak. 

T.J. Képességei felett. dolgozik. Aktiv, önálló. Megfigyelé si pontosak. 
T.Zs.:frdektelen. Irányitani . kell, önálló munkára nem képes. 

T.P.:Tudása közepes , alkalmazni nem tudja. Irányitani kell. Orán . 
dolgozik.  

T.K.: Gyenge szellemi képesség. Passziv. A rábizott feladatot elvégzi 
képességei szerint.: Önállótlan. 

T.Gy.:Értelmes, gondolkodó. Tudását önállóan alkalmazza. S"zrény, igyek- 
v6. 
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T.Zs.:Igen gyenge szellemi k—épessógü, de igyekvő az órán . Fizi'sai 
munkát szivesen végez.  

v.L• Passziv. Gyenge tudásu. Logikai gondolkodásra nem képes.  
Képességei szerint dolgozik. Megbizhatő a munkában. 

V.Gy.: uiányosak ismeretei Gondolkodási képessége • gyenge. A rábízott  
feladatot szivesen végzi. 

Ts.Z Figyelmes,, érdeklődő. Javult 8.o.—ban. Önállóan dolgozik, is-
mereteit alkalmazza. 

.~~.: Fullámzó tel jesitménnyel dolgozik. Aktiv — ismeretei hiányo-sak.  



8/d osztály 	biológia és földrajz 

A.F.:rullámzó tel j'esitménn_yel dolgozik. Ha megkomolyodik, értékes lesz,  
A.Gy.: Utóbbi időben javult, ellenőrzésre szorul, nem kitartó a munká-

ban.  

~.Á. 	Irásbeli feladatai jobbak. tarai munkája j6.Szivesen vállal fel- 

adatot. 

P. f.: Megbizható a munkában. ppntosan elvégzi a feladatokat. 

R.Zs -.: Figyelme r5vid ideig tart, önállóan közepes  szinten dolgozik.  
Cz.S.: Folyamatosan visszaesett. munkafegyelme alacsony szintü. Tudása 

hiányos.  

F.P. 	Teljesitménye jobb mint adottságai. IgyekvŐ, de az összefüggé- 

seket nebezen látja. 

G-G.: Lényeglátó, aktiv,igen jő memóriája van. Irásbeli munkája j6.  
sy.I.: Megbizható, pontos.Orai munkában szerény,-de alapos. Irásos fel- 

adatai példásak. 	 . 

F.I.: .Pontos, lelkiismeretes.Tudása alapos. Alkalmazása igen. jó. Lé- 

nyeglátó, segitőkesz. 	. 

R.Zs. Biztatással, irányitással dolgozik -. Közepes tudásu, igyekvő. 
7.E.: Önállóan dolgozik. Szivesen vállal plusz feladatot 
H.Ed.: munkájában segitségre szorul. Becsületesen dolgozik.  

J.R.: Igen gyorsan, egyértelmüen dolgozik, gondolkodik. Teljesitménye 

igen jó. Munkafüzete nem szép !  

K.K.: Okosan dolgozik, önállóan. Örömmel vállal feladatokat. 

K.A. 	írtékes a munkája. pontos, alapos. Tárgyi tudása igen j6. 

L.P.: .Igen alapos, sokirányu az érdeklődése, segiti a közös munkát. 
M.t.: változó teljesitménnyel, jószándékkal dolgozik. Irányitani kell. 
M.A. 	Szorgalmas, törekvő, tudása jó. Megfigyelései pontosak.  

Lényeglátó, ir-ásos, de főleg szóbeli feladatai példásak. Iskolán 
.iivül szerzett ismereteit haIIznosan alkalmazza. 

R.G.: Jól dolgozik,Önállóan.Tgyekvó. 

R.I.F.:Alapos,.példásén dolgozik.. Irásbeli munkája is igen szép. 
R.U.?-.:Igyekvő •. Tudása főleg szorgalmi feladatokból adódik. Megbizható.  
Sch.L.:Hullámzó teljesitménnyel dolgozik. Tgyekvg, szorgalmas. 

S•A.: Csendesen, lassan, segitséggel elvégzi a rábizott feladatokat. 
S.r.: Biztatással dolgozik. önálló munkára képes. 

Sz.Zs.:írtékes, alapos,igyekvő. Tudása biztos, jól alkalmazza. 	. 

S.Cs.: drai munkája értékes. Kicsit kapkodó. 

Sz.A.: Megbizható, pontos a munkája. Sok plusz munkát vállal. 



T.Y. :  Bml  élvezete tartós, felfogöképessége tiax±3Ex gyors. r."unkája ön-
4116, aktív.  Trósheli mur_kl ja csu aya. 

T.Zs.: változó szorgalommal dolgozik. Frunkafegyelme még biztosa n ja-

vulni f  og. 
V.R. 	Csendes, a rábizott feladatokat jól elvégzi. Irónyit•ísra szorul. 



8/ a 	Számtan / fizika  

A.F•:Probléma-felismerő képessége jó l  csak kér, hogy a megoldásban  

kapkodó.  
R.A.:Matematikai alapismeretei megfelelőek. Lassu a rekciós-képessége.  

71•E•:A matematikai anyagot gyorsan általánositja. A fizikai jelenségek  
közötti ősszefüggéseket jól látja meg.  

R•A.:Jó itélg és kötetkeztető képességgel rendelkezik. Munkájában  

állhatatos, kitartó.  
D.D.:frdeklődik a matematika iránt. Kitartó a feladatok megoldásában.  

Aktiv a fizikában.  

E•Gy.:A matematikai feladatok megoldásában megfelelő önállósággal  
rendelkezik. A fizikai jelenségeket helyesen elemzi.  

F.J.: Matematikai érdeklődése minimális. A tanult ismereteket nehezen  
alkalmazza.  

Gy.Zs.rAz anyag me gértéséhez, alkalmazásához: hosszabb érési időre  
van 04  szüksége mint társainak. 	 . 

Gy.T.:Megfei iS készséggel rendelkezik a racionális számokkal való . 
számolásbori. Lassen Dandolkodik.  

g.F~.;Jól következtet, élszerü megoldási menetet választ. Gyengébb  
társainak szivesen segít a  matematikai feladatok. megértésében.  

K•f.: Az összefüggéseket meglátja, de nehezen anti matematikai for  
málba. Munkájában kitartó. Fizikából tudása biztos. 	. 

K. .B.: A matematikai problémákat helyesen oldja meg. Fizikai kisérle-
tez$ készsége jó.  

K.K.: Pontos a feladatok megoldásában. Jártas az egyes gondolkodási  
müveletekbem. 	 . 

K.P.: Igen jó gi matematikai képességgel rendelkezik. Magas szinten old- 

ja meg a fizikai problémákat. Kisérlet .ező készsége fejlett.  
L.T.:Az egyszerübb matematikai problémákat felismeri, a feladat-meg-

oldó készsége mégis lassu. Keveset gyakorol.  
R.J.; 

 

munkájában felületes, gyenge a koncentráló képessége. A matema-

tikai feladatokat közepes szinten oldja meg. Jő érzéke van a fi-

zikához -.  

N.M.:Probléma megoldó készsége jó. Munkájában kitartó. A fizika órák-

ra kitartóan készül.  
matematikai problémákat általában helyesen oldja meg. Alap-

ismeretei megfele lőek. Fejlődőképes.  

Sz.Z.:Gyorsan választja ki és általános .itja a matematikai összefüggé-

seket. Igen aktiv a  fizika  órákon. . 
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Sz.R.;A problémákat helyesen fogalmazza meg, a megoldás menetét ne-
hezen alakitja ki. Tudása bizonytalan. 

sz.F;. ;A matematikai összefüggéseket gyorsan felismeri. munkája ja terv-
szerü l  rogy¢y$000%1 figyelmes. Érdeklődése magas szintű. 

Sz.K.;Az-anyagot könnyen megérti és gyorsan  alkalmazza.  Munkája pon-
tos, átgondolt. Érdekl8"dg.. 

T.Zs.A matematikai feladatok megoldásában nagy önállósággal rendel-
kezik. Találékony a feladatok megoldásában. 

V.Ga.: Gondolkodási képessége Jő, a matematikai feladatok megoldásá-
ban  pontatlan.  Keveset gyakorol. 
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8/ b 	Matematika 

A.f.:Gondolkod4sa elég lassu. Az összefüggéseket nehezen látja meg. 

„ Feladat megoldása közepes. Nagyon szorgalmas.  
B.E.:Gondolkod4sa lassu, azpl összefüggéseket nem mindig Látja meg. 

Feladat megoldásban közepesnél valamivel jobb. Nagycn szorgalmas.  
? :I• :Tanulása mechanikus,, gondolkodása nem logikus. Gyenge ifi¢ fela- 

dat megoldd. Alapvető  ismere tek is hiányosak.  
T..: Tanulása mechanikus, az összefüggéseket nem ismeri fel. "fim  

szorgalmas, érdeklődése minimális -. Ismeretei nagyon hiányosak.  
R•A.: Gondolkodása nagyon lassu, nem logikus. Tanulása mechanikus.A 

tantárgy nem érdekli. 6r4n nem dolgozik. 

11.E.: Az összefüggéseket nehezen ismeri fel. Feladatait ön4116an, 

szépen megcsinálja, ha  megoldási tervet már megadták, Szorgalmával 

éri az  az  eredményt.  

E.K. Tanulása mechanikus;. az összefüggéseket nem látja meg. Gyenge 

feladat.megoldó, ,  alapismeretei hiányosak. Nagyon passziv. 

'.Gs. Gondolkodása nem logikus, az ismereteket nem tudja alkalmazni, 

a feladatmegoldás segitséggel is  alig  megy. 'anyag, nemtörődöm. Is-

meretei nagyón hiányosak.  
G.L. :Közepesnél jobb képességű. 1 .e1adatmegoldásban közepes. Igyekvő, , 

az. órákon csendes, de dolgozik.  
G.Á. frtelmi képessége közepesnél jobb. A bonyolultabb összefüggése-

ket- nem mi.ndifg ismeri fel, de utbeigazitással már önállóan,  

pontosan oldja meg,  a feladatokat. Nagyon szorgalmas.  

A=A.: Gondolkozva  tanul.  A bonyolultabb összefüggéseket nem mindig  

ismeri fel. Feladatokat önállóan oldja meg. Nem elég szorgalmas,  

néha kihagy.  
K.M.: Közepes kfpességff, igyekszik kerülni a mech&rikus tanulást.  

Közepes a feladatmegoldd, alapismeretekben kis hiányosság. Szor-

galma változd.  

K•L.:Igen gyenge képességű ., tanulása mechanikus. `.eladat megoldásban  

magyon gyenge. Érdeklődése nagyon csekély.  , 

K_.f• :Tanulása mechanikus, az összefüggéseket nehezen ismeri fel. A  

feladatokat önállóan nem oldja meg. Érdeklődése, tudása nagyon  

minimális.  
K.A,:Gondolkodva tanul. Az összefüggéseket felismeri, Önállóan gon- 

dolkodik, oldja meg a feladatokat. Sokat hiányzott, csak az is-

meretek labilisak, de igyekszik. Or4n aktiv, de több szorgalom is  

lehetne.  



K.J.:Kazepesnél jobb képességei. Az Összefüggéseket fel tudja ismer-

ni, de nagyon felületes és az órákon mással foglalkozik. 

M.E•:Tanulása. mechanikus. Csak az egészen egyszerit összefüggéseket 

ismeri fel, azt is segitséggel. Nagyon szorgalmas. 

T.J.:Tanulása értelmes, az összefüggéseket felismeri, a tanult isme- 

reteket jól alkalmazza. feladat megoldásban önálló. Szorgalmas. 

R•Z•: Gyenge képességü, de érdeklődő. Feladat megoldásban több segit- 

cégre van szüksége.-A tanult ismereteket nehezen alkalmazza. 

R.J.:Értelmesen tanul,  az összefüggéseket felismeri, Feladat megoldás- 

ban közepesnél jobb. Az utóbbi idg'ben szorgalmasan O  ú,Y tanul. 
Sz :.L.:Gondolkodása lassu, az összefüggésekre nehezen j$n rá. Feladat p 

megoldásban segiteni kell. Szorgalmas .. 

Sz.O.: Tanulása értelmes, az összefüggéseket felismeri. Feladat megol-

dásbajt önálló. szorgalmas  6s° érdekli a tantárgy. 	. 

T.Á.: A nehezebb összefüggéseket nemi ismeri fel, de igyekszik értel-

mesen tanulni. Feladatmegoldásban... 

T.Zs.: Gyenge-képességi, lassan gondolkodik, . ismeretei hiányosak. Hoz-
záállása változó. Geometria kicsit érdekli. 

T.P.:Gyenge képességű. Am összefüggéseket nem lát ja meg gy  Gyenge fele 
dat'megoldó, ismeretei nagyon hiámyosak. 

T.K.: Tanulása mechanikus, összefüggéseket ne mlátja meg, feladat 
megoldásban gyenge. Nem elég szorgalmas. 

T.Gy.:Értelmi képességei jók, a hehezebb összefüggéseket nehezebben 

ismeri fel. Feladatmegoldásban önálló. Érdeklődő, szorgalmas, aktiv. 

T.Zs.: Tanuiáss mechanikus, értelmi képességei  nagyon gyengék. (n- 

állóan nem tud feladatot  megoldani. Nem érdeklődik. 

D.L.: Gondolkodása lassu, gyenge képességűi. 0rákon általában figyel, 

feladat megoldásban segiteni kell. 

D.Á.: Gondolkcdása lassu, az egyszerübb összefüggéséket felismeri. 
Közepes képességúr. szorgalmas. 	. 

V.Gy.:Igen gyenge képességü, nem gondolkodik logikusan. Nagynn hiányo-
sak az ismeretei. Passziv. 	. 

Zs.Z.: Közepesnél jobb képességi. A tanult ismereteket elég jól al- 

kalmazza /Különösen a geometriában./. Algebrai alapismereteiben 

hiányosságok is vannak. Szorgalma igen változó. 

V.M.:Közepesnél valamivel jobb képesség. Igen aktiv, érdeklődő tanuló. 

Szorgalmas. 



8/d osztály 	matematika 

A.r.: Szorgalma változó, ezért hiányos a tárgyi tudás..Az összefüggé-

seket jól látja meg, gondolkodása jó. 

A.Gy.: relszinesen tanul, szorgalma változó, ezért tudása hiányos. . Szá- 
molási készsége közepes. Az összefüggéseket nehezen látja meg. 

Szorgalma változó. Az összegü.ggéseket jól látja meg, de feladat-

megoldásában kapkod, pontatlan . , alapvető ismeretekben is hiány 

van. 

R.fi. ;  Az összefüggéseket nehezen ismeri fel, de nagyon szorgalmas, 

sokat gyakorol. 

R.Zs.: Logikai készsége közepes, tanulása.felszines, feladatmegoldás-

ban  segíteni kell., pontatlan. 

Cz.S.: Gyenge problémamegoldó képesség. Szorgalma nem megfelelő, tudá-

sa hiányos, pontatlan. Feledatmegoldásban sok segitségre van 

szüksége. 

'.P. :  szorgalmas, önállóan, gondolkodva tanul, az összefüggéseket 

jól látja. Alapismeretei jók. Feladatmegoldó készsége jó. 
G.C.: Szorgalma igen változó. Az összefüggéseket jól látja meg. Tu-

dásában hiányok mutatkoznak.  

Gy.O.: Gondolkodása lassu, az összefüggéseket nehezen látja meg. Y'elada 

datmegoldásban segitségre van szüksége. 

P.I.: Gondolkodva tanul, az összefüggéseket jól felismeri, munkája 

pontos, megbízható. Igen szorgalmas. 

P.Zs.: Igen lassu a gondolkodása, az  összefügEéseket bnehezen ismeri 

fel. Alapismereteiben sok a hiányosság.. 

f-?.E. 	Ös-szefüggéseket elég jól látja meg, gondolkodva, önállóan ta- 

nul, oldja meg a feladatokat. Az Utóbbi időben szorgalma inga: 

dozó. 	. 

7,Ed.: Nehezen látja meg az: összefüggéseket, ladsu a gondolkodása. 

reladatmegoldásban segitségre szorul. Szorgalmas. 

J.R.: Gyors gondolkodásu, az összefüggéseket agyon jól meglátja. Ta-

nulása értelmes, jó a feladatmegoldó készsége. Lusta, képessé-

ge alatt dolgozik. 
.K•: Összefüggéseket jól látja meg. Feladatmegoldásban önálló, pon-

tos. Szorgalma általában jó, aktiv. 
K.A.: Logikus a gondolkodása. Az összefüggéseket felismeri. Nagyon 

szorgalmas, a munkája pontos, megbízható. 

L.P.: Gyors a gondolkodása, azr összefüggéseket jól és hamar felisme-

ri.. reladatmegold .ásban önálló, pontos, biztos. A matematikai 
nyelveton.tosan használja. Szorgalmas. 



M.t.: Gyenge a logikái készsége. Tanulása mechanikus, önállótlan a 

feladatmegoldásban. Alapismeretekben is sok a hiányosság. 

M.A.: Igyekszik gondolkodva tanulni, de az összefüggéseket lassan 

ismeri fel.  Feladatmegoldásban segiteni kell. számolási kösz- 

ségét javitani kell. Alapismeretben hiányosságok. : Tagy on 

igyekb 5, szorgalmas. 
p.;.: Az összefüggéseket lassan, de felismeri. Feladatmegoldásban 

kissé bizonytalan,  mert az alapismeretekben hiányosságok vannak. 

Szorgalmas. 

R.G.: Lassu a  gondolkodása, az összefüggéseket nehezen ismeri fel . . 
Feladatmegoldásban önállótlan mechanikus. Szorgalma ingadozó. 

!.T.F.:Szorgalmas, igyekvő. Gondolkodva tanul.. (összefüggéseket felis- 

mer. 114e3adatmegold€ósban önálló. 

g.?.. •igen lassu a gondolkodása i  logikai készsége gyenge.Nagyon szor-

galmas és aktiv. Feladatmegoldásban gyenge. 

Scb.Á.:Az összefüggéseket nehezen látja meg. Feladatmegoldásban kap-

kod, ezért többször hibázik. Szorgalma váltotó, tanulása felü 
letes, gyenge a koncentráló képessége. 

S.A.: Gondolkodása lassu, gyenge a logikai képessége. neladatme gol-

dásban segiteni kell. Igen szorgalmas. 	. 

S '
.r.: Igen_ szorgalmas, igyekvő, de az alapismeretei hiányosak, igy a 

feladatmegoldásban önállótlan. Korrepetálásra jár, azóta hatá- 

rozott a javulás. Az összefüggéseget nemezen látja meg. 

Sz.Zs.:Tóaulása értelmes, gondolkodása logikus. relad .atmegoldásban 

önálló, pontos. Fa izgul, előfordul, hogy leblokkol.. 

S.Cs.: Az ös-zefLggéseket gyorsan és helyesen ismeri fel. Tanulása ér- 

telies. Feladatmegoldásban jó, de néha feltiletes, kapkod. 

Sz.A.M.:Logikai készsége fejlett. Gondolkodása elég gyors és kitartó. 

A -feladatokat önállóan oldja meg. Néha bizonytalan. 

T.P.: frtelmesen tanul, gondolkodása logikus, az összefüggéseket he-

lyesen ismeri fel. Feladatmegoldása jó, Önálló. j°Néha kapkod, 

írásbeli munkája rendetlen. 

T.Zs.:Tanulása felületes, mechanikus, az Osszefüggé .seke t nem ismeri 
fel. F'el'adatmegoldása gyenge /puskázik!/. i'rdeklódése alacsony 

szintü. . 
rT.R.: Gondolkodása lassu, tanulása mechanikus. Feladatmegoldásban öná: 

állőtlan. Alapismeretek hiányosak. 
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8/ b 	Fizika  

A,É.:Szorgalmas, érdeklődő. Logikai készsége nemi elég fejlett. A ki-

sérleteket ügyesen ,  végzi.  

??l•E.:Érdekli a  fizika.  Az anyagot szorgalmasan megtanulja, de az  

összefüggéseket nehezen látja.  

R.I.:A fizika iránt érdeklődik. Az egyszerűbb fizikai problémákat  
felismeri. Kisérletező készsége jó.  

F3.É.: Gondolkodása lassu. Szorgalma változó. Megfigyelő képessége  

B.A.: Szorgalma ingadozó. Megfigyelő képessége j6, elemző készsége  
gyenge.  

B.E.:Munká ja tervszerű, figyelmes. Fizikai feladatmegoldó képessége  

.jó. Tudása alapos, megbizható.  

E•K.: Tanulásának szinvonala alacsony. Gyenge a koncentráló képessége.  
Kisérletező készsége jó.  

F.Ga.: Tanuláda felületes. Érdeklődése alacsony szintű. Kisérletező  
készsége gyenge.  

G.L.: A jelenségek közötti összefüggéseket nehezen látja meg. $zor-

gáins változó. Passziv az órákon.  

G.A.: Igen aktiv -a fizika órákon. A fizikai jelenségeket helyesen  

elemzi. Nagyon pontos afbladatok megoldásában.  
szorgalmas, igyekvő, a tanult ismereteket helyesen alkalmazza.  

Megfigyelő képessége jő•.. 	 . 

K.M.: Az anyagot gyoisan megérti és 	i alkalmazza. Kicsit több  

szorgalommal jő eredményt, érhetne el. 	 . 

K.L.:Fagyon gyenge képe 'sségü, felületes. Passziv az órákon. Alapisme-

retei bizonytalanok.  
K.É.:Gyenge képességü, érdeklődés nélküli tanuló. Alapismeretei gyen-

gék. Kisérletező' képessége gyenge.  
K.A.: Nagyon aktiv. Érdeklődése magas szintü. Gondolkodási képessége  

jó Kísérletező készsége fejlett.  

K.S.; Érdekli a fizika. Élemző készsége jó. Munkájában felületes.  
M.E.:Lassan gondolkodik. A tanult ismereteket nehezen-alkalmazza.  
T.J.: Nagyon szorgalmas,. kitartó. Tudása megbizható. Gondolkodási  

képessége jó. Érdeklődő. . 

R.Z.:Munkája felületes. Kisérletező készsége gyenge. A tanult isme-

reteket nehezen alkalmazza.  
R.J.:Logikai késazségp elég fejlett. Az órákon aktiv. Az utóbbi időben  

szorgalmasan tanul.  

j6.  



Sz.L.:Gondolkodósi képessé jő. Feladatait gondosan, pontosan végzi. 
Szorgalmas... 

Sz.p.: Gondolkodési képessége megfelelő. Kisérletező készsége jó. Az " 

utóbbi időben szorgalma ingadozó`,. . 

T.Á.:-  A fizikai jelenségeket jól elemzi. Logikai készsége fejlett. 

Fizikai alapismeretei jók.frdekl&d6. 

T.Zs. Gondolkodósa lassu. Tanulósa" felületes. Alapismeretei gyengék. 

T.P. Közepes értelmi képességi nem szorgalmas. A feladatok megoldó-

séban pontatlan. 	 - 
T.K.: Logikai készsége fejletlen.  . Tudósa alacsony szinttó: Az órákon 

passz .iv. Kisérletező készsége elég. j6. 

Kitart6 a feladatok végreha tósában.- Gondolkodása közepes szin-

tii'. Érdeklődő. . 
T.Zd.: Gondolkodósa lassu. Tudása bizonytalan. Kevés érdeklődést mutat. 

V.L• :Logika készsége nem el4g fejlett. Szorgalmasan te ul.Kisérletez6 
készsége jé. 

7.Á°.: A jelenségeket helyesen elemzi. Az órókr-a rendszeresen készul. 

A feladatok megoldésában pontatlan. 
7.Gy.: Lassan gondolkodik. Az anyagot általában megtanulja, de az  

összefüggéseket nem lótja meg. 

Zs.Z.: `T6 következtetó képességgel rendelkezik. A tanult ismereteket 
helyesen alkalmazza. trdeklődő '. 	 . 

K.M.:Igyekvő, szorgalmas. Logikai készsége nem elég fejlett. Megfi- 

gyelő képessége jő. 	 . 

--- x ---- 
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B•Á•: 

B:É.• 

B•Zt. : 

Cz•S•: 

. T3. ... 

G• T'• : 

GyO.: 
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. 81d, osztály 
	fizika 

Gondolkodása lassu. Szorgalma változó. Megfigyelőképessége j6. 

A fizika-iránt érdeklődik. Az egysz .erübb fizikai problémákat 
felismeri, Kisérletező készsége jó. 
Probléma felismerő képessége j6.. Fizikai feladatokat pontatla-
nul old meg. Alapismeretei jók. 
Kitartó a feladatok végrehajtásában. Gondolkodási képessége 
megfelelő. Érdeklődő. 
Érdekli a fizika'  Elemző képessége jó.. Munkájában felületes. 
Munkája felületes. Kísérletező készsége gyenge, A tanult isme-

reteket nehezen alkalmazza. 
Munkája tervszerü, figyelmes. Fizikai feladatmegoldó készsége 
jó. Tudása alapos, megbizható. 
A fizikai problémákat helyesen oldja meg. Alapismeretei megfe-
lelőék. 
Szorgalmas }  igyekvő. A tanult ismereteket helyesen alkalmazza. 
Megfigyelőképessége j6. 
Gondolkodási képessége j6. Feladatait gondosan, pontosan végzi, 
Kisérletez6 készsége fejlett. 
As anyag megértéséhez és alkalmazásához hosszabb érlelési időre 
van szüksége, mint társainak. 
Logikai készsége fejlett. Kisérletezó készsége jő.  Az utóbbi 
időben ezorkalma5 ingadozó. 
szorgalmas, érdeklődő. 'Logikai  készsége nem elég fejlett. Jól 
kísérletezik. 	 . 

A fizikai jelenségek közötti összefüggéseket jól látja. meg. 

Jó érzéke van a fizikához. 
Nagyon aktiv. Érdeklődése'magasszintü. Gondolkodási képessége 

jó. Kisérielező ké 'széége fejlett. 

Nagyon aktív a fizika órákon. Az anyagot hamar megérti, jól 

alkalmazza. - 

Maga8. szinten  oldja meg a fizikai problémákat. Tudása biztos. 
Aktiv. 

Logikai készsége nem elég fejlett. Gondosan, szorgalmasan tanul. 
Kísérletező készsége megfelelő. 
A fizikai jelenségeket jól elemzi. Logikai készsége jól fejlett. 

Fizikai alapismeretei megfelelőek. ÉrdekL&dő. 
J6 következtetőképességgel rendelkezik. A tanult ismereteket 

helyesen alkalmazza. 
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R.G.: Szorgalma ingadozó. Megfigyelő-képessége j6, elemző képessége  
/ gyenge.  

R.I•F.:Érdeklő ése magassiintü. Munkájában állhatatos, kitartó. Fizi-
kai kieérletező készsége fejlett.  

R•M•H•:A jelenségek közötti összefüggéseket nehezen látja meg. szor-
galma változó. Aktiv as órákon.  

Sch.L.:Tanulása feldletea. Gyenge a koncentráló képessége. Kisérlete-
ző készsége jő.  
Szorgalmasan tanul. Lassan gondolkodik. A tanult ismereteket  
nehezen alkalmazza.  

S.F.: Érdekli a fizika. Az anyagot szorgalmasan megtanulja, de az  
összefüggéseket .nehezen látja meg.  

Sz.ffs.:Igen aktív a fizika órákon. A fizikai jelenségeket helyesen  
elemzi. Nagyon pontos a feladatok megoldásában.  

S.C$.: J6 érzéke van a fizikához. Kár, hogy a feladatok megoldásában  
pontatlan.  

Sz•A.M.:Nagyon szorgalmas, kitartó. Tudása megbizhat .ó. Gondolkod''ei  
képessége jő. 	 . 

T.M.: A fizikai problémákat helyesen oldja meg. J6 a memóriája.  
Igen aktív as  órákon.  

T•Zs.: Tanulása felületes. Érdeklődése alacsony szintín. Kisérletező  
készsége fejletlen. . 

V.R.: Gondolkodása lassu.Tudása bizonytalan. Kevés érdeklődést  

mutat.  

-- X -- 
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Természet utáni tanulmányok megoldósa jó.. Arány-, formaérzékei 
jő. Vetületi ábrázolása gyengébb. 

P•A• :Ará ty-, formaér-zéke jó, szögletes és hengeres forma hálózati 
ábrázolása, térlátása j6. 

P.E.:Arény,: formaérzéke, térlátása jó. Müszaki jellegű feladatok meg-
oldása Jó.. Igyekezete kevésbé. 

1.A.:Stabványirása, látszati ábrázolás, ;  vetületi ábrázolás j6. . 

D•D.:Szabványirás jő, térlátása j6.. Igyekvő. 
E.Gy.:Jó képességit. Térlátása, arány, formaérzéke 55. Műszaki jellegű 

feladatok megoldása jő. Utóbbi időben munkafegyelme romlott. Munkái 
gondatlanok. 	. 

r.J.: Gyenge képességes,_ hanyag._ Szabványirása gyenge, a tantervi 
anyagét- csak tanári segitséggel tudja eisa játitani és - alkalmazni. 
Igyekezete kevés ! 

Gy.Zs.: Gyenge képességű, szétszórt, lassu, figyelmetlen. Szabv4nyirá4 
műszaki jellegű feladatok megoldása igen gyenge. 

Gy.T.:Figyelmetlen, nem igyekvő. A tantervi anyagot tanári segitséggel 
oldja meg. 

K. r.:Jói képességű. Műszaki jellegű feladatokban, természet utáni tanul- 
mányokban jó. Arány- és formaérzéke, szinérzéke, térlátása j6. 

K.F.. :Adottságai jók. Képességeihez: képest többet tehetne. Igyekezete 
csökkent. 

K.E.:Adottságai jót. A tantervi anyag minden területén j61 oldja meg 
feladatait. 

K.K.:Figyelmét nem összpontositja.Lassu. . 

K.P.:Tehetséges, ennek tudatában nem tesz_ kis erófeszitéseket sem: 
Képességei alatt produkál. Vizuális látása, arány-, formaérzéke, 
munkáinak technikai kivitele k4,44.a4,e lenne} , ha... 

L.T.:MUnkájában nem törekszik kellő figyelemre, gondosságra. 	. 

M.J.:A személyi kultusz fontosabb neki, mint a munka. Szétszart, figy&l. 
metlen, hanyag. Képességei alatt produkál. 	

8t MM .:Adottságai jók. Természet utáni tanulmányok, müszaki jellegű 
feladatokat gondosan old  meg.  Arány-, formaérzéke j6. plasztikai 
megoldásokhoz jő érzéke van.  Igyektő. 

S.Gy.:Nagyon igyekvő. A tantervi anya g . minden területén jók a megoldá-
sai. 

Sz ..Z.:. Szabványirás gyenge, vetületi ábrázolás, szerkesztő feladatokban 
még problémája megnyilvánul a térlátással. Rajzainak kivitele 
gondatlan. 



Sz.R.:Nem igyekszik. altunkéi nemi elég gondosak. 
S'z.E.:Adottságai jók. Tehetséges - érzéke van a plasztikus munkához. 

Térlátása j6. .(n4116 1  igyekvő. . 
Sz.K• :ADOttságai jó6k, betüirása,, természet utáni tanulmányok - grafi- 

ka, . festés - jő. Arány-, formaérzéke, térlátása /olvashatatlan szó/ 
T.Zs.: Sza-bványirása kiváló. Térlátása,müszaki jellegre feladatok meg- 

oldása jő. Természet utáni tanulmányok jók. Arány-, formaérzéke 
T gye kvő . 	' 

7.Cs.:Allandé hangulati hullárazások miatt képességei alatt produkál. 
Arány- és fermaér-zéke jó. 



—R-‘—  
Sl b 
	

Rajz 

A.f.: Egyes kezű, arány-, formaérzéke jó, térlátása j6.Tehetséges . 
emberéke, az idén lusta. Arány-, formaérzéke jó. 

B .É.:Vetűleti ábrázolás, műszaki jellegQ feladatok megoldása jő. Űgy,-es 
kezU. Tárlátása jő. Arány-, formaérzéke jő. 

a 
7.7.:A tantervi anyagot jól elsajátitotta. Lát .szti ábrázolásai jók. 

Vetületi ábrázolást jól érti. szorgalmas,  igyekvő. 

P.f.:M nkáját csak tanári segitséggel tudja ellátni. Térlátását fej- 

leszteni kell. Rajzainak kivitele nem elég gondos. Fanyatlott. 

g.A.:Ranyag, szabványirást nem tudja.rigyelmét nem összpontositja. 

Képességei alatt produkál. 

R.E.:Betűmunkája, természet utáni grafikai munkái jók. Szinl$ .tása, 

festés technikája jó.Müszaki jellegű feladatokat jól oldja meg. 

Térlátása jő. Igyekvő. 

E:K. ;gokart rontott, igyekezete, munkafegy :elms romlott - következmény-

ként munkamegoldása is. Figyelme szétszórt .. Térlátása fejlesztésre 

azmru], műszaki feladatok megoldása gyenge. 

F.Ca.:Képességei alatt produkál Szétszórt, figyelmetlen. Műszaki jelle-

g1 feladatok,  vetűleti, axonometria megoldása gyenge. Rajzi kivi-

tel gyenge. 	. 

G•L.:Felűletes, szétszórt, szabványirása, műszaki . jellegű feladatok, 

vetületi ábrázolás, axonometrikus ábrázolás -gyenge. 

G. .:Igyekvő, törekvő. Tanilmányi feladataiban, szabad formák, szög-

letes tárgyak ábrázolása jó. műszaki jellegű feladatok megoldása j6. 

g.A.:J6 a tantervi anyag minden tekintetben - látszeti rajzban, műsza-

ki feladatokban. Arány-, formaérzéke jó. 

K•M. Felszerelése gyakran hiányzik. szabványirása rossz. Vetületi áb-

rázolást érti. Munkái kivitele gyenge. Anyag formálásához nincs 

érzéke. 
K•L.:Szétszórt, figyelmetlen. Betümunká ja nincs. Műszaki jellegű felada-

tok megoldása, tárlátása fejlesztésre szorul. Kivitel gyenge. 

K.f..:Térlátása gyenge, xam timax mtlimigium műszaki jellegű felada-

tokat nem képes önállóan, megoldani. Munkáinak kivitele gyenge. 

Gondatlan, figyelmetlen. 

K.A.: Térlátása jó ' , vetületi ábrázolásban önálló megoldásra képes. 
Rajzok kivitele nem elég gondos. Továbbtanulása érdekében nem tett 

e1egett 

K.J.: .
Figyelmetlen, szétszórt, hanyag. Vetületi ábrázolást nem tudja, 

szabványirása nincs. 

M.E.:. csak a saját dekorálása érdekli. Betűmunkája nincs, hanyag, lus-

ta '. A tantervi anyagot  csak nevelői segitséggel sa játit ja el e 	ed- 
t(a2"pge sre, 
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N.J.:S2abványirása kiváló, igyekezete is _. Grafikai munkája, szinérzéke, 
müszaki jellegű feladatainak megoldása, arány-, `formaérzéke jó. 

R.Z.:Hanyag, lusta, a tantervi anyagot csak tanári se gj.tséggel képes 
közepes szinten elsajátitani. 

R.J.Figyelmét nem összpontositja kellően. A tantervi anyagot némi se 
'tséggel sejátitja elt müszaki jel legU feladatok. 

Sz.L.:Szabványirás gyenge, müszaki jel lgü feladatok, vetületi ábrázolás, 
axonometrikus ábrázolás 	közepes. Térlátása fejlesztésre szo- 
rul. 

Sz.O.:Stabványirása gondos, pontos, minden területén a tantervi anyag-
nak jól dolgozik. Természet utáni tanulmányok, müszaki jellegei fel-
adatok. Igyekvő. 

T.Á_.:Igyekezettei dolgozik. Grafikai munkái, festés, térlátása jó. 
Szereti  ás érti a müszaki jellegei-feladatokat. 

T.Zs.:Képességei alatt produkál - lusta, figyelmetlen. Munkái nem gon-
dosak. A tantervi anyagot sei.tséggel sa játit ja el. 

T.P.:Adottságai a tárgyhoz jók. Fozzáállása a munkához kifogásolható. 
Képességei alatt produkál. Passziv, közönyös, érdektelen. 

T.K.:Adottságai közepesek, váltakozó az i gyekezete. getümunkája gyenge, 
térlátása is. Müszaki jel legű feladatokat csak révezetéssel oldja 
meg. 	 . 

T.Gy.: Sgyekvő, a tantervi anyagbanárat .os. Vetületi ábrázolást érti, 
szereti, Térlátása, rajzok kivitele jó' . 

7p 7-s.:Közepes adottságu, nem töri magát. Betffmunká ja gyenge. A műsza-
ki jellegi feladatokat 'tirti, szereti. 

V.L.:Közepes adottságu, figyelmetlen, lassu. Térlátása gyenge. Mű-

szaki jdlegg feladatok önálló meg -oldására nem képes. 
Sokat hanyatlott.Figyelme, igyekezete csökkent. Térlátása fejlesz-

tésre szorul. Müszaki jellegit feladatok önáklő megoldására nem képes. 
V.Gy.: Retiimunkája gyenge.  Közepes adottságu, nem  igyekvő. Térlátása 

fejlesztésre szorul. 	 . 
Zs.Z.: Szabványirása szép. Tehetséges emberke. Grafikához, plasztikai 

munkához jó érzéke van. Sport és művészet egész embert kiván ! 
V•M. Igyekvő, szorgalmas. A tantervi anyag különböző területein megold- 

ja a feladatokat. 	 . 



8/d 	 *Ra  j$  

A.F.: Térlátása j6, a rajzok kivitele mom megfeleló.  

A.Gy.: Műszaki jellegi feladatok megoldása j6, térlátás, arány, for-

maérzék j6. Kerámia szakkörös.  

B.Á.: Műszaki jellegű feladatok megoldása j6.  

B.É.:. Térlátása jó, munkái gondosak.. Arány, formaérzéke 56.  

.Zs.: Arány, formaérzéke, késügyessége jó. Meszaki jellegű feladatok  
megoldása jő. .Kerámia országos pályázata 1. dijazott. 	 - 

Gz•L. Vetületi ábrázolás, térlátás 56. Kivitel gondatlan.  

F..: Rajai munkái gondosabbak lehetnének.  

G.G.; Meszaki jellege feladatok megoldása jő, kivitel gyenge.  
Gy.O.: Térlátása, formaérzéke, betűirá ~sa. szép, gondos.  
A•I• Arány, formaérzéke jó, kerámia ,1 o , á jávai országos pályázaton  

j61 szerepelt.  

F~•Z's . s. Igyekvő. Műszaki jellegű munkái jól. . Arány de  formaérzéke j6.  
A.E.: Betüirása 56, tanulmányrajz, meszaki jellegű feladatok megol-

dása j6.  

H.E•: Igyekezettel oldja  meg látszati és vetületi ábrázolásokat.  
J.R.: Arány,, formaérzéke, ötletei, konstrukcióz késjeége igen j6,  

kiváló.  

K.K. 	Bétü°irása, térlátása, műszaki jellegi feladatok megoldása kie- 

melkedően 56. 	 . 

K A.: Természeti tanulmányokban, távlati de  műszaki ábrázolásban  
egyaránt kiválik. 	. 

L.?.: Szabványirés, távlati és konstrukciós készsége, arányftrmálása  
kiváló.  

M.É.. Igyekvő, megfelelően oldja meg a problémákat.  
M.Á.: Adottságai jók a tárgyhoz' Festészete, térlátása, arány - for-

maérzéke /kerámia/.  

P•E•. A tárgy különböző területei: tanulmányrajz, távlati ábrázolás  

j6. Konstruálói készsége, arány-formaérzéke kiváló / kerámia/.  
R.G.: Rajzi munkái jók. Igyekvó.  
R•I.F.:Gondos, pontos, igyrekvő,a műszaki jellegű feladatokat j61 érti.  

Konstruáló készsége, manualitása j6 /"kerámia/.  
R.M.R.:Igyekvő. ManusQ.itáea, térlátása j6. . 

Sch. Á.:Szabványirása, műsn8ki jellegÜ feladatok megoldása j6.  
S•M• : Fantáziája, ezinkulturája jó. Manualitása 56.  

S•F• :Térlátása, műszaki jellegű- feladatok megoldása, kivitelezése j6.  



Sz.Zs.:Fantáziája, rszinérzéke, térlátása j6. 

S.Cs.:Térlátása, konstruáló és rekonstruáló képessége igen j6. Manua-
litása is.. 

Sz.A.M.:Minden feladat megoldása gondos. Térlátása, manualitása, azin-
érzéke jó. 

T.M.: Ez a tárgy érdeklődésének perifériájára szorult. Munkái gon-
datlanok. A rajzi elveket érti és tudja. 

T.Zs.:Ér-z 'i az anyagot. Arány-formaérzéke j6. Kerámisá.l. helyezett. 
Textilmunka gyenge. Térlátása, szerkesztő munkája jó: 

V.R.: Sejt 	okája j6. Térlátása, szerkesztő munkája is. 
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8/  8• 
	 Kémia 

Á '.TT. . :Tanulásban nem rendszeres, nem kitartó. Tudására hanulata ha-

tással van. 

rr.A.:Szorgalma változó. Lassu gmndolkodásu._ 

R.E.:Rendszeresen, szorgalmasan  tanul.  Érdeklődik a tárgy iránt. 

Órán nagyon aktív. A kém'ia szakkór tagja. . Szivesen vállal plusz 

feladatokat.  
.A.:'Gondolkodás8 logikus, felfogóképessége gyors. Orán aktivari dol- 

gozik.  

D.D. Rendszeresen, nagy igyekezettel tanulja a tárgyat. Érdeklődő, 

szakkárós. Irán aktiv, munkában kitartó... 

S.Gy.: Orán nem elég : aktív. Szorgalma változó. Tudása a "jó" szintet  

eléri.  

7 J.:Készületle'nül já-r órára. Érdeklődése változó. Nehezen abszta-

hál, csak t a látottakat tudja visszamondani. 
Gy.Zs.: A tandtás - tanulás folyamatában nem vesz. részt. Hanyag, 

órákra nem készít. Tudása kevés.  

Gy•T.:Szor-galma változó. Lassu felfogásu. A megtgnultat is nehezen 

mondja el. 

K.H.:Érdeklődő " ,,  aktiv. segitókész. vyors és logikus gondolkodásra  

képes. Tudása biztos. 	 . 

K.É.: Szorgalmas:, kitartó munkával éri el a j6 eredményt. Érdeklődő, 

s-zakkörds. Kssérlete .zó készsége j8. .  

K•E.:Csendes, szerény a munkában is. J6 képességekkel rendelkezik. 

K.K.:Nem szorgalmas, nem tanul rendszeresen, tudása hiányos. Órán 

csendben ül, nem vesz részt a munkában. 

K.p.: É'rdekl&dő• órán aktiv. Gyors, logikus gondolkodásu. A természet-

tud. eredményeit ismeri.  

L.T.: Tanórán passziv, képessége jó, de  nem igyekszik meglévő tudását 

gyarapitani. 
M.J.: Szétszórt figyelmű. Szorgalma változó. A kémia érdekli, de nem  

mélyül el benne. 	 ~ 

N•R2•: Rendszeresen , szorgalmasan tanul.  Orán aktiv, igyekvő. 

S.Gy.: Közepes képességű ' , tanulásban nem kitartó. Logikus gondolko-

dásra nem képes, csak mechanikus tanulásra.  

Sz.Z.: Igyekvő, fetlőd$képes. Logikus '  gondolkodása nem elég fejlett.  

Jó' eredményét szorgalmával éri el. 
Sz.R•: Orán csendes, visszahuz646. Szorgalma válzotó. Tudása kőzepes. 



3z.E.:Logikus gondolkodásu. A szaktárgy iránt érdeklődik, 

Tanulása nem elég rendszeres. 

Sz.K.:Logikus gondolkodásu. változ(szorgalmu, kémia iránt 

szakkörös. 

nem érdek- 
lődik. 

T•Zs.: Logikus gondolkodásu. Orán aktív, segítőkész. ;érdeklődik a 
kémia.iránt, szakkörös. 

Szorgalma, igyekezete javult, ismerete hiányos, közepes. Ain-

kája. tetszetős. 

IMI••■■ g !Me— 
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8/ b 	Kémia 

A.1.:Csendes, szerény ,, igyekvő. Közepes kégességa. 

•E• Közepes képességű, csendes, jőindulatu. . 

R.I.:A tárgy iránt érdeklődik, különösen ajz utóbbi időbea. Összefüggő 

felelZetre nehezen képes, nem elég logikus. . 

B'. .:Orán aktiv, igyekvő', de képessége gyenge. Összefüggően nehezen 

tud felelni, nem látja az összefüggéseket. 

R.A.: Nem szorgalmas, tudása nagyon hiányos. Munkában nem cinálló. 

r•E.: szorgalmas, figyelmes, csendes,  igyekvő,  felfogó képessége 

lassu, logikai feladatoknál megakad. 

E.K.: Gyenge képességi, csendes. A munkát segit6éggel végzi e l. 
!.Cs.: Nem tanul, nem szorgalmas, passzív. 

G.L.: Önállótlan, szorgalma változó. Gyenge képességéű. . 

G.A.: Órán aktiv.Jő felkészültségei, jd képességü. Ismerete pontos és 

megbizható. 

F.A. Szorgalmas, , érdeklődő, kémia szakkörös. Önállóan dolgozik, ér-

telmi képességei jók. 

K-M.: Nem szorgalmas, jó félfogó'képessé 'gü, de nem tanul.  Sok a hiá-

nyossága, igy eredménye gyenge. 	 . 

K.L. Nagyon gyenge képességü, összefüggő feleletre nem képes. 

K.}.: Gyenge képességű n  Araligiettifts zítkíti txxxalz Atspgxmaxatai 

gymagAkx Ximírladarmit kirgff gyax Nem  tanul,  elégséges. 

K.A.: Aktiv, de nem elgg szorgalmas, a munkában nem elég kitartó. J6 

képességei, gyors felfogásu, logikus gondolkodásu. 

K•J•: 

 

Hanyag, nem tanul, közepes kepességü. Ismerete hiányos. 

M.E.:Gyenge képességű;, , nem tanul rendszeresen, a munkában segiteni 

kell. 

N.J.: Pktiv, jó értelmi képességü, szorgalmas. 

R•Z•: 

 

9rán aktiv, de otthon nem tanul, gyenge képességű:. 

R•J•.: Ó
/
rán aktiv,igyekvő, irásbeli munkája gyengébb, szóban Ügyes. 

Sz.L•: Logikai készsége gyenge, szorgalmasan tanul, jó eredményt ér el. 

Sz.O•:Szorgalmas, félénk, logokai problémákat nehezen oldja meg. 

T.Á.:Szorgalmas, aktiv, érdeklődő - szakkörös. Ismeretei jók. Egyen- 

letek irása jelent számára egy kis problémát. 

T.Zs.: Nin tanul, tudása hiányos, gyenge képességü. 

T•P•,T.K•,T•Gy.,T.Zs.,V•L•,V.Á.,V•Gy.,Zs•Z.,V.M• tanulóknál nincs ° 

szaktanári értékelés. 
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8/d. 	kémia  

A.F.: Szorgalma változó,;  logikus gondolkodásu. Orán passziv.  

A.Gy.: ((rán aktiv, tudása hiányos., mert szorgalma változó.  

B.Á.: Szorgalma változó, képessége  

~.É. : Szorgalmas, nagy  igyekezettel  tanulja a kémiát. Tudása jó. Lo-

gikai készsége nem elég; fejlett.  

R.Ze.: Szorgalma változó, logikus gondolkodásra nehezen képes, lassu.  

gz.S.: Szétszórt figyelmŰ, nem érdeklődő, közepez képességű.  

F.R.:. Orán passziv, szorgalmasan tanul, de tudása nem elég alapos.  

Gondolkodása lassu. 	 . 

G.G.; Szorgalma változó, logikus gondolkodásu, Alapismerete jó.  

Gy.O.: Egyenletek i ráca gandot jelent számára, logikai képessége  

gyengébb. Orán candes, szerény.  

F.I.: Szorgalmas, igyekvő, az ósszeftiggéseket jól látja, logikus  
gondolkodásu. Órán aktív.  
Közepes képességgf, lassu, ismeretei hiányosak.  

R.E.; Szorgalmas, ónállóan dolgozik. J6 értelmi képességekkel ren-

delkezik.'  

R•E•: Csendesen dolgozik, szerény, szorgalmas, közepes képesség.  

J.R.: Kémia iránt érdeklődik, szakkörös. Gyors felfogó képességit,  

logikus gondolkodásu. 	 . 

K '.K.: Szorgalmas, órán aktiv. Képességei jók, tudása alapos, önálló.  

K.A.: A mában alapos, kitartó. Ismeretei megalapozottak. Jó ké-  

pességekkel rendelkezik.  

L.F.: Kémia érdekli. Tudása nagyon pontos, biatos. Aktiv, kisérletező  
készsége jó, gyors, logikus . .  

tnl.É.: Csendes, szerény. segitségre szorul. Közepes képességit.  

1 f.: Szorgalmas, igyekvő. Ismeretei jók.. ,  Logikai készsége j6.  

p.E.; Gondolkodása lassu, ismeretszerzésben 5ná116, következtetései  

helyesek.  
R.G.: Szorgalma változó, ismeretei héhol hiányosak, összefüggéseket  

néha nehezen látja . 

R.I.F.:Munkájában pontos .. Csendes ., szerény. A természettudományos  

tárgyak iránt érdeklődik. Logikus gondolkodásu.  

R,M.A`.: .Közepes képesség, változó szorgalma, ismeretei hiányosak.  

Segitókász.  
Sch.L.:Szorgalmas, igyekvő, hangulata hatádsal van tudására. Ismeretei  

hiányosak, néha logikátlan.  



gS- 

S.M. : Szorgalmas, csendes, lassu,,bátortalan. Az elért jó eredményét 

nagy szorgalmával biztositja. 

S.F.: Munkában ne .m aég kitartó, szorgalma változó. 

Sa•Zs.:Szorgalmas, igyekvő, segit8kész. Órán aktiv, j6 képességű i , meg-

bizható tudásu. 

S.Cs.: Logikus gondolkodásu, nem étég szorgalmas; néhol ismeret hiányok 
Sz.A.M•:Szorgalmas, biztos tudásu, pontos. Orán aktiv, szerény. 
T.M.: Kémia érdekli, órán aktiv. Logikus gondolkodásu, felfogó- 

képessége gyors. Ismerete biztos, j6 értelmi képességekkel 

rendelkezik.. 

T.ZS.: Őná116tlan, irásbeli munkái gyengéák, nem szorgalmas, ismeretei 

nagyon hiányosak. 

V.R.: Ismeretei hiányosak, közepes képességín . , csendes. 

--y-- 



8/'a 	Testnevelés 

f.R.:Jól fejlett, képessége megfelelő. Teljesitménymérés Őszi idősza-

kában 5o % felett teljesitett. magatartása megfelelő, szorgalmas, 

rendszerető. 
F.A.:Jő1 fejlett, igen j6 képességű. Teljesitményfelmérés eszi idősza-

kában 5o % felett teljesitett.Közössági munkája jónak mondható. 

Magatartása, munkához való viszonya megfelelő. Szoogalmas, rend-

szerető. 

R•E. Jól fejlett, ügyes, -igen jó képességűr. Tel jesitményfelméré:s őszi 
időszakában 5o % felett teljesitett. J6 közösségi munkában tűnik 

ki,  vezető egyéniség. Magatartás-a megfelelő. Szorgalmas, rendsze-

rető. Jó tornász, igen jó labdaérzékkel rendelkezik. 

R.A.:Igen fejlett, jő képességü és képzettságü. őszi teljesítmény fel-

mérést 5o % felett teljesítette. Szorgalmas, rendszerető. Magatar-

tása megfelelő. Közösségi munkája megfelelő, szorgalmas, rendszerető 

D.D. .
:Jól fejlett, közepes képességű. Rendkivül udvarias, tisztességtu-

dó egyéniség. Közösségi munkája jő. Vezető egyéniség. Szorgalmas. 

őszt tel jesitmény felmérést 5o % felett teljesitette. 

E.Gy•:J61 fejlett, , igen j6 képességű. Jó labdaérzékkel rendelkezik. 

Vezet' egyéniség. Közösségi munkája példamutató. Udvarias, tiszte-

lettudó, szolgálatkész. Teljesi .tmény filmérést csaknem loo %-ra • 

teljesitette. 4zgáskulturáltsága kiemelkedően j6. 

*'.J•:Testalkata elhizásos testalkat /hormo% redetü/. . Mozgása lassu, 

mozgáskulturája minimáiis. Ebből eredően a kötelező tantervi anya-

got képtelen megtanulni, de nem is törekszik azt szdrgalmával pó-

tolni. Rossz%indulatu,, a tanári utasitásokat felülbirálja, kifogá-

solja annak szükségességét. Közösségi munkája nem megfelelő. 

Gy.Zs.:Jól fejlett, J6 képességűi, j6 labdaérzékkel rendelkezik. Ma-

gatartása némely esetben kifógásolgható. Olykor birálja - nem: meg-

felelő hangnemben - a tanári utasításokat. 8sz1teljesitmény felmé-

rést. 50 % felett teljesitette. Közepes szbrgalmal, közösségi munká-
ja megfelelő. Kombinatív képessége közepes alatt van. 

Gy.T.: Közepesen fejlett. 1?eszédhibájáből eredően mozgáskulturáltságá-
ra is kikai*zsixm visszahat. Megfelelő magatartása, sokszor azon-

ban kifogásolható.Külőnásképpen fegyelmezetlensége.  Teljesitmény-

felmérést 50-ban teljesitette. 
K.g.:Nyulánk, korához képest magasnövésü. Ennek ellenére igen jó képes-

ség.. A tantervi anyag minden ágában kiváló. Különösen igen jó lab-

daérzékkel rendelkezik. Klváló mozgáskulturáltsága van. Ószitelje- 
sitménymrést. csknem 100%-ra teljesitette. szorgalmas, tisztelet- 



tudó. Közösségi munkája igen jónak mondható. 
K.É.: Megfelelően fejlett. Intelligens, gyors kombinativ képességekkel 

rendelkezik.Ezt az érettségét a 8. osztályban érte el. Teljesit-

ményfelmérést 6o%-160f felett teljesitette. Ez bizonyitja az előbbi 

meggllapitást.Tisztelettudó, fegyelmezett magatartásu. szorgalmas, 

mozgáskulturáltsága a közepes felett van. 	. 
K.E.: Megf4elően fejlett. Képességhiányát szorgalmával tudja pótolni. 

Teijesitményfelmérást 50% felett teljesitette. Jó magatartásu, fegy 

gyelmezett. A tantervi anyagot szorgalmával kitünór-e tudja teije-

siteni. Igen j6 a kombinativ képessége. Mozgáskulturáltsága jónak 

mondható. Közösségi munkája jó. 
K.K.:J61 fetlett. Mozgáskulturáltsága közepes. Szorgalmas. Teljesit-

ményfelmérést 50 % felett teljesitette. Ez kissé a lessu mozgásának 

a következnénye. Tisztelettudó, magatartása példamutató. Kombinativ 

képessége l tzepes. Közösségi munkája kielégitő. 

K.?. Nagyságához, taStalkatához képes-nem megfelelő izomzattal-rendel-
kezik. Magatartása nem kifogástalan. A tanári utesitásokat birálja, 

felülbirálja. Kissé ,kbeképzelt egyéniség. Többre értékeli magát. 
Teljesitményfelmérést 50%-ra teljesitette. Többre képes,nn mond-

ható szorgalmasnak. Ki3tzösségi munkája kifogásolható. 

L.T.:Testalkatához képest fejlett, megfelelő izomzattal rendelkezik. 

Lassu gondolkodásu, épten ezért kombinativ képessége nem megfelelő. 

Fizikai fejlettsége nincs egyenes arányban mutatott teljesitményé-

vel.6szi felmérést 50% felett teljesitette. Többre . képes. Nem mond_ 
ható szorgalmasnak. Közösségi munkája tizzic mAmAtiatix közepes.  

M.J.:Magasságához mérten nem rendelkezik megfelelő fizikai erővel. moz-

gáskulturáltsága nem megfelel$- A tantervi anyagot elsa játit ja. 1,00 
tppen a tel je .sitmény határán mozog. Magatartása kifo gásolható. 

Másszor tiszteletlen hangit üt meg, kigogásol, felülbitál ja a ne-

velő intézkedéseit .. 7fl0/ Teljesitmény felmérést 5o%-a teljesi-

tette. A közösségi munkából nem veszi ki a részét. 

N.M.; Jól fejlett, igen szorgalmas, jó képességekkel rendelkezik. ma-

gatartása példamutató, igen fegyelmezett a munka végrehajtásában. 

Teljesitményfelmérést csaknem loo%-ta teljesitette. Tisztelettu-

dó. Közö-sségi munkája igen jó. Vezető egyéniség. 
s•.ry.:Kissé kövér testalkata miatt mozgása leasu. szorgalmas, s ez a 

tulajdonsága pótolja testi elhizásából eredő hiányosságát.Magatar-

tása megfelelő, néha azonban megfeleldkezik magáról, de azonnal 

meg is bánja. Kombinativ képessége megfelelő. problémamegoldásban 
bizonytalan. Teljesitmény felmérést 5o %-ban teljesitette. Közös- 

ségi munkája jó. 



Sz..Z.;Kis testalkata ellenére megfelelő izomzattal rendelkezik. szor-

galmas, a tantervi anyagot játszva elsajátitja.rgen j6 labdaérzék-

kel rendelkezik.Kombinativ készsége, probléma megoldó készsége j6. 

regyelme`•zett magatartása tanulót. tel je sitmény felmérést csaknam 

100%-ra teljesitette. Közösségi munkája jónak mondható. 

Sz. _R.;Iis testalkata ellenére erős izomzattal rendelkezik.  Többre  
tartja magot, mit ahogy valóban képességei mutatják. J6 labdaérzék-

kel rendelkezik.. A feladatmegoldásban bizonytalan. Kissé fegyelmezet 

len, szétszórt figyelmű. Teljesitmény felmérést l00%-ra teljesi-

tette.- Kö5zösségi munkája nem megfelelő.. 

SZ.F;.;Kissé kövér testalkata, csipŐficama miatt lassu mozgásu. Ennek 

ellenére igen szorgalmas. vihetetlen akaraterővel rendelkezik, ami 

pótolja  testi fogyatékosságából fakadó nehézségeket. Jó magatartás, : 

fegyelmezett.  A feladatokat igen jól oldja meg. 	. 

Sz.K.;Megfelelően fejlett. A tantervi anyagot játszva teljesiti.Telje- -
sitményfelmé `rést 6o%-ta teljesitette. Tgen szorgalmas, példamutató 

magatartást tanuló. Tisztelettudó. Problémamegoldó,'kombinativ kész-

sége igen jó. Egyik legjobb mozgáskulturával rendelkező tanulóm. 
Tel jesitményfelmérést 6o%-ban teljesitette. 

T.Zs.;Mafias növesU, ennek ellenére fizikailag fejlett. Magatartása 

hullámzó. Sokszor birá 'i, kiftgésol alaptalanul.. Mozgáskulturáltsága 

megfelelő. Probléma megoldói képessége jő. Teljesítmény felmérést 

6o%-ban teljesitette. Kissé többre tartja képességeit, mint  ahogy  
valóban ér. 

v.es.;Igen fejlett korához képest. tpppen ebből adódnak magatartásbeli 

fegyelmezetlenségei. Mozgáskulturáltséga a közepes szint alatt mozog. 

Tel 	felmérést 50%-ra teljesitette. Probléma megoldó, kombi, 

natív képessége közepes. Szétszórt figyelmi. Közösségi munkája nem 

kielégit6. 
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A.f.:'Alkatához képest gyenge izomtatu. Fegyelmezett, szorgalmas. 
Tisztelettudó tanuló. Feladatmegoldó képessége kőzepes.Szorgalmá-
val pótolni tudja a hiányosságait. Közösségi munkája kőzepes. 

R•E•:Megfelelően fejlett testalkatu. Tisztelettudó, szorgalmas, a 
tantervi anyagc-t 561 eldajátitja. Kissé önérzetes, ebből eredően 
megkérdőjelezi a nevelő utasitásait. Fe]ladatmegoldő képessége j6-
nak mindható. Igen 5ó labdaérzékkel rendelkezik. 

R•I.: Testalkatához képest kiesé molett. Ennek ellenére igen szorgal-
mas és szorgalméval pótolja ebből eredő tantervi feladatmegoldást. 
Tisztelettudó, fegyelmezett tanuló. Igyekezete, szorgalma példa- 
mutató. . 	 . 

R.f.:Meg_felelően fejlett. Nagyon szétszórt figyelmei. Kombinativ kész-
sége, feladatmegoldó képessége csak közepes. Bá - tortalan, a nehéz- 
ségek elől gyakran megtorpan. Nagyobb figyelemmel, szorgalommal 
többre lenne képes. 

P.A.:Alacsony, termetff. Szétszórt figyelmű; fegyelmezetlensége miatt 
nem képes eldajátitani a tantervi anyagot. Kötekedő termé "szetü. 
A közösségbe nem tud beilleszkedni. 	 .. 

R•E•:Jól fejlett, igen ügyes, sokoldalu. Mozgáskulturáltsága kimagas-
lóan jó. Vezető egyéniség. Osztálytársai szeretik, hallgatnak rá. 
Tisztelettudó", fegyelmezett. Feladatmegoldö képessége kimagaslóan 
jő. 

E•K•:Megfelelően fejlett. Izomzata testalkatához képest elmaradt. ebből 
eredően bizonyos feladatokat nem tud végrehajtani. T'Tagyobb szor-
galommal többre lenne képes. Fegyelmezett tanuló. Tisztelettudó. -

Közösségi munkája megfelelő ' . 
T+'.Cs.: Igen jól fejlett. Izomzata go megfelelő. F.eladatar goldó ké-

pesség-e közepes. Mozgáskulturáltsága jobb is lehetne, ha figyel-
mé`t.összpontositani tudná. Igen j6 labdaérzékkel rendelkezik. Fe-
gyelmezettsége kivánni valót hagy maga után.. 

G.L.:Alacsony termetü tanuló. FiziWálisan fejlett. Mózgáskulturált-
sága közepes. A tantervi anyagai mozgáskulturáltsága hiányossága 
miatt csak szorgalommal pótolja. Fegyelmezett. . 

G.Á.;Alacsony termetíj tanuló. Fizikális felépitettsége nem'megfele 
le. fppen ezért adódnak problémák a tantervi feladatok me goldásá-
bam. 'élénk természetü.. Nem képes kis-nehézségek leküzdésére. Fe-
gyelmezett. 



H• A.:Megfelelőénzife jlett. Önérzetes. Nem türi sem társainak, sem a  
tanár birálatát. Ez sokszor tiszteletlennek látszó magatartást"  
idéz elő. Feladatmegoldó képessége közepesnél jobbnak mondható.  
Nem tudja magát fegyelmezni.  

K. .:Alacsony termettí , kissé elhízott. Ebből eredően nem képes a leg-

egyszerübb tantervi feladatok megoldására sem. frtelmi szinvonala  
közepesnél alacsonyabb. Feladatmegoldó képessége igen alacsony  

szinvonalu. Nem szorgalmas. .unkavégzésben fegyelmezetlen.  

K.L.: 3 évig fel volt mentve, ennek következtében peobléma a tanter-
vi anyag elsajátitása. Ez .  párosul kevés szorgalmával. Pedig több-
re lenne képes. Fegyelmezetlen.  . 

K•É.: Megfelelőén fejlett, kissé korához képest tulfejlett s ez okoz . 

nehézségeket a Feladat végrehajtódban. Fegyelmezetlen a munkavég-

zésben. A nehézségek előtt megtorpan. Nem fogadja el a tanári se  
gitséget a nehézségek leküzdésében. Feladatmegoldó képessége ate- 
csony.  

K.A. : Igen jól fejlett, megfelelő fiyGikélms tulajdonságokkal rendel-  
kezik. mozgáskulturáltsága kiamaglasl'óan jó.« A tantervi anyagot jó l  . 
elsa játit ja. l~;unkavégzé:sé ~berr. fegyelmezett. Kitün6 labdaérzékkel  
rendelkezik. vezető egyéniség. Társai becsülik,, felnéznek rá.  

Fegyelmezett, ,  tisztelet. tudó.  

K.J.: Alacsony  termétd tanuló`. Izomzata megfelelően fejlett. Ebből  

következédképpen a tantervi anyag elsajátitása is. Nem szorgalmas ,. 
pedigg ezzel pótolhatn4 ezen hiányosságát. Fegyelmezetlen, d'e tisz-

te'lettudó'. Feládatmego.ldó képessége közepes alatt mozog: 

M.E.:Jól fejlett¢. Izomzata nem megfelelő fejlettségű. Ebből követ-

kezik sok probléma a féladat megoldásbam. Kombinativ képessége  

igen alacsony szinvonalu. Nem szorgalmas,, pedig hiányosságát ezzel 

pótolhatná. Fegyelmezetlen a tanítási órán. 	. 

N.J• :i fejlett , .  megfelelő" .  izomzattal rendelkezik. Fegyelmezett, szor-

galmas tanuló. Igen ügyes,. a tantervi anyagot kiválóan elsajátit- ' 

ja. Közösségi munkája igen  jónak mondható. Tanulótársai megbecsü-

lik, elfogadják utasitásait. Tisztelettudó.  
R.Z.:J61 fejlett, talán korához képest tulfejlettnek mondható. Mozgás-

kulturáltsága alacsony szinvonalu. Feladatmegoldó képessége szin-

tén. F 'eltüruli izomerejével szeretne. Fegyelmezetlen, de tisztelet-
tudó. Társai nem nagyon szeretik '?felvágó" modora miatt.  

R.J• :Közepesen fejlett tastalkatu. Sokáig fel volt mentve. Erős di-

optriás szemüvege a feladatmegoldásban gátolja. Ennek ellenére 

szorgalmas,. a hiányosségokat ezzel pótolja. Feladatmegoldó képes-

sége közepes szinvonalu. Mőzgáskulturáltságának s,zinvonalát rossz . 

látása befolyásolja.  
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Sz.L.: J61 fejlett. Izomzata ennek megfelelő. Ezt e fizikális tulaj-

donságát jól kamatoztatja a feladatmegoldásban. Kombinativ képes-

sége közepes. . ' Különösen az$ önálló feladatok megoldásában vannak 

problémái.. Fegyelmezett. Tisztelettudó. . 

Sz.0.:J61 Fejlett, de iz&mzata testalkatához képest elmerad.. Ez ad 

problémáit a tantervi anyag eléa játitásában. Nem mondható fear 
mixRitxxk szorgalma snak, x csak a legszükségesebb feladatmegoldásra 

képes. Munkavégzésében fegyelmezett. Közösségi mun já ja kielégitő'. 

T.A.:J61 fejlett. Ennek+ megfelelően izomzata is. Szorgalmas, nem 

riad vissza a feladatok nehézsége előtt. Mindig megoldani próbálja 

azt.- Feladatmegoldó képessége, készsége jónak mondható. Néha azon-
ban "elengedni" magét, s ilyenkor,tbirálja a nevelő utas :itását. 

T.Zs..:Közepesen fejlett e  Tudásszintje közepesnél jobb.. Nem szorgal-

mas. Nem akar kitűnni a többiektől.. Néha fegyelmezetlensége az 

egész osztály fegyelmét megbontja. - Tisztelettudó, elfogadja kri-
tika nélkül a tanári utasitásokat. 

T.P .gjlett. Izomzata ennek megfelelő, sőt fe jlettabitinek mondható. 
Ebből adódóan sokszor  durva, mert érzi erőfölényét. Ez a játékban 

fejeződik ki legjobban.. Tudásszintje alacsony szinvonalu. Fegyelme-

zetlen. 

T•K.. : Tul fejlett testalkatu. Izomzata ennek megfelelő. Ennek ellené-

re nem  tudja  kihasználni a feladatok megoldásában.. Szorgalma köze-

pes.. Mozgáskulturáltsága megfefelelő. Közösségi munkája megfelelő-

nek mondható. Fegyelmezettsége a feladatmegoldásban hiányas. 

telettudó. 
T.Gy.:Gyengén fejlett, gyenge izomzatu, A tantervi feladatot csak. 

nagy szorgalmának segitségével oldja meg. Csendes, fegyelmezett 

tanuló. Feladatmegoldó képessége közepes. Mozgáskulturáltsága ala-

csony szinvonalu. 

T.Zs.:Alakjához, testalkatához képest fejlett izimzatu. Igen szor-

galmas, tisztelettudó tanuló. A tantervi anyagot jól el sajátitja4 

sőt ennél többre képes. Feladatmegoldó képessége igen jó. Társai 

szeretik, "felnéznek" rá. Tisztelettudó. 

V.L.:Alacsony termete ellenére megfelelő izomzatu. Szorgalmas, feladat-

megoldó' képessége j6. Mozgáskulturáltsága megfelelőnek mondható. 

Tisztelettudó, fegyelmezett. Közösségi munkája megfelelő. 

V.Á.:Jól' fejlett, de igen gyenge izomzatu. A tantervi anyagot alig 

tudja elsajétitani. Nem bizik önmagában, meghátrál a feladatok 

nehézsége elgl.Nagyobb szorgalommal le tudná küzdeni e nehézsé-

geket. Tisztelettudó. Fegyelmezett. 
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n.Gy.:Megfelelően fe jlett. Mozgáskulturáltsága k&zepes. Feladatmegol-
dó képessége alacsony szinvonalu. Nagyobb szorgalommal pótolni tud-

ná a hiányosságokat. Tisztelettudó, közösségi munkája megfelelő. 

Zs.Z.:Igen józ fejlett testalkatu és izomzatu. Nyers erűvel /.../ 
mindent eléri, ami a tantervi anyag elsa játitásáhO$-an nem min-

dig célszerü.Feladatmegoldó képessége, kombinativ készsége igen 

alacsony szinvonalu. Fegyelmezetlen magatarftásu, de a munkavégzés-

ben is.  

V7.M". ,:J61 fejlett. Ebben az évben került az osztályba, ennek ellenőre 

Alleszked!ett a közösségbepl. Tudásszintje az évelején nagyon el-
maradott Volt /.../ pótolta szorgalommal a hiányosságokat. Fegyel-

mezett, tisztele ttudő tanuló.  
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testnevelés  

A..?.: Fizikai képessége, motgásképessége kiemelkedő. Kitartó. Ügyes  

sportoló: kézilabdázik.  

AvGy : 
Fizikai és mozgásképessége kiemelkedő. Erős fizikumu. Kitartó.  

Jó sportoló: kézilabdézik.  
g. ~ .: 

 

Fizikai és mozgásképessége kiemelkedő. Erős, ügyes, kitartó.  
Kézilabdázik, A testnevelési tagozatu gimnáziumba felvételt  

nyert.  

g. .; Fizikai és mozgásképessége megfelelő ill. kielégitő. Kissé  

bátortalan, de megbizható.  
B.Zs. Erős fizikumu, kiemelkedő mozgás ~képességü fiu, Nagyon szeret  

sportolni, tehetséges kézilabdázó.  
Gz.S•: _Era fizikumu, de fegyelmezetlen a munkában. Akatari tulajdon-

sága is ingadozó.  
F.g.: Félénk, bátortalan. Fizikai ész mozgásképessége megfelelő.  

06r--ákon passziv.  
G.G.: Fizikai képessége köSzepes, ugy szintén mozgásképessége is.  

Fegyelmezett.  
Gy.O.: Ügyes, tehetségeS, jómozgásu tanuló. Jő labdaér= zékf : röplabdá-

zik. Szorgalmas, kitartó.  

H.I.: Ebben az évben rengeteget fejlődött. Fizikai ész mozgásképessé-

ge igen jó. Ügyesen röplabdázik. Igen aktív, példamutatóan szor-

galmas.  
F.Zs.: Megfelelő fizikuma, kiemelkedő $t4$ mozgásképességü tanuló.  

Akarati tulajdonsága ló. Szorgalmas. . 

R.E•e Erős fizikumu, fejlett mozgásképességG lány. Ügyes röplabdázó,  

megbizható, kitartó.  
H.E.: Fizikuma megfelelő, mozgásképessége jő. Megbizható, ügyes. Lab-

daérzéke Jó.  

J.R. •
: Jó felépitésf, izmos, fejlett mozgásképességa tanuló. lehet-

séges sportoló, de szorgalma ingadozó.  

K.K.; Igen sokat fejlődött ebben az  évben fizikai és mozgásképesség-

ben. példamutató a szorgalma éss az akaratereje. Ügyes röplab-
dáző.  

K. .A. 	MagasnövésW, fejlett mozgásképesség€ tanuló. Jó labdaérzékű.; jt$y  

ügyes röplabdázó. Nagyon szorgalmas és kitartó.  
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L.P. 	Fizikai éss mozgásképessége közepes, ezt szorgalommal és kitartó  

munkával pótolja. Megbizhatő, fegyelmezett.  

M:f.: J6 a fizikai ős a mozgásképessége. 'estnevelés terén ügyes, de  
nem szorgalmas és kitartó.  
Fizikai és mozgásképessége igen Jó. Tehetséges röplabdázó.  

Megbizható, fegyelmezett.  

p.E.: Ügyes, era's fiu. Főleg a- labdajátékok iránt érdeklődik. Néha  

szorgalma nem  megfelelő'.  
R.G.: Erős, izmos lány. végtelen kitartó t  szorgalmas.  Labdajátékok,  

főleg a kézilabda érdekli.  
R.I.F.:Erős fizikumu, darabos mozgásu. Nagyon megbizkató, szorgalmas.  
R. ~lr.g. :Az utóbbi időben visszaesett. Hizásra hajlamos, kényelmes. Meg-

bizható, fegyelmezett.  

Sci.i.:Mozgékony, fizikai képessége jó. egyes kézilabdázó. Néha szer-

telen.  

S. .A.:: Fizikai de  mozgásképessége jó. Néha szertelen ée ingadozó. Sze-
reti a mozgást és a sportot. . 

S.E. Erős, izmos fiu, szereti a mozgást ., a spotot. J6 kézilabdázó.  
néha ingadozó.  

Sz.Ze.:Fizikai és mozgásképessége jó. Félév óta nagyon szorgalmas,  

aktiv. Szorgalmas, megbizható.  

S.Gs.: Fizikai és mozgásképessége igen j6. Labdaérzéke kiváló; ügyes  

kézilabdázó. Kitartó. . 

Sz.A.M.:Csendes, megbizható és szorgalmas testnevelés terén. Fizikai és  

mozgásképessége megfélelő. Törekvő, kitartó.  

T.M.: Erős fizikuma, fejlett  mozgásképességű. A sportolás különp$lképpen  
nem érdekli. Népitánc terén kiemelkedő eredményeket ért el. Néha . 

fegyelmezetlen.  

T.Zs.: Nagyon erős, izmos, fiu. Kézilabdázik. végtelenffl mozgásigényes.  

Testnevelés terén kitartó, szorgalmas.  

®•R.: Eras, izmos leány. Ügyesen tornászik. Szorgalma és akarati ere-

je változó.  
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1.7.:ora alatt passziv, tudása minimAlis. 
*IA.:Kö'zepes képességű, szorgalma változó. 
'3.E.:Jóképességű. Ismereteit jól alkalmazza. 

Tóképességei, szorgalmas. 
D.D.: Tiány,os tudását szorgalmával pótolja. 
E.Gy.:Ingadozó szorgalmu, érdeklődése gyér. 
F•J.: Érdeklődése, szorgalma minimális. 
Gy.Zs.:Gyenge képességi, hanyag, érdektelen. 
Gy.T.: Szorgalma van. 
K•F• :Kiemelkéd6' zenei képességúr. munkája aktiv. 
K.É.:Kiváló zenei képességű, igen szorgalmas. 
K.E.:Kivélő: zere i képességü, aktiv, szorgalmas. 
K.K.:Gyenge képességű, igen passziv , lusta. 
K.P.:Kivál6 zenei képességű, változó szorgalmu. 
L.T.:Igen gyenge képességű, passziv. 
Mu '. J. . : Gyenge képességű, passziv. . 

N.M.:Aktiv. Kissé bizonytalan.  Képességei jók. Tudása' megfelelő. 
S.Gy.:Képességei gyengék, `tudása gyenge. A sikertelenség miatt pasz-

sziv: 
Sz.Z.:Közepes képességű:, változó szorgalmu. 
Sz.R.: Jóképességü, de rendkiv&l passziv. 
Sz.E.:Jóképességí% . , aktiv. Tudása az egy év kiesése miatt kissi . 

hiányos. 
Sz.K.:Közepes képességíi,;t. ingadozó szorgalmu. 
T.Zs '.: Jóképességü, szorgalmas. 
V. Cs.:Kivélő zenei képességi, szorgalma hangulatának függvénye. 
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Gyakorlati foglalkoz4s 



8/ a 	Gyakorlati foglalkozás 

Á".F. :Közepes szinvonalu. A munkához való viszonya nem jó. 

q.A.:Nem ügyes. A munkához való viszonya nem jó. 

"-E.: Ügyes, szorgalmas. Pontosan, lendületesen dolgozik. 

R.A.: egyes, szorgalmas, Gyorsan, pontosan, precizen dolgozik. 

D.D.:Közepes tehetségÜ. Aktiv, igyekvő, munkához való viszonya jó. 

E.Gy.: Ügyes, szorgalmas, Aktiv, igyekvő, szeret dolgozni, érdeklődő. 

F•J• : Nem. ügyes. ,AKI ,nkához való viszonya nem jő. _ 
Gy•Zs.:Ügyetlen. Lusta. 

Gy.T.:Ügyes, szorgalmas. Nem mindig figyel, befolyásolható a rendet-

lenségre. 

K.F.:Ügyes, szorgalmas. Érdeklődő, pontos a munkája. 	. 

K.É.:Ügyes, szorgalmas, törekvő. Érdeklődő. 

K.E.:Kiemelkedően ügyes. Törekvő. Csendes, szerény, munkája pontos, 

fegyelmezett. 	 . 
K.K.: Lusta. A munkához való viszonya rossz. 

K.P.: Kiemelkedően ügyes. Érdeklődő, müszaki.szemléllete kiemelkedő, 

pontos, preciz, fegyelmezett. 

L.T.: Kiemelkedően ügyes. Jó képességű, de nem aktiv. 

M J.:Ügyetlen, nem szorgalmas. Minden alkalmat kihasznál a rendetlen-

kedésre, ez mühelyben veszélyes. 

1R•1!1í• : Ügyes, .szmrgal*as. 	. 
S.Gy.:Ügyetlen, lusta. Érdeklődő, igyekvő, hatalmas akaratereje van. 

Sz.Z•: Közepesen ügyes. Igyekvő, teljesitménye változó, hangulatától 

függő. 

Sz.R.: . Ügyes,. törekvő. Munkája pontos, Utóbbi időben munkafegyelme erő-

sen romlott. 

Sz. .E.:Ügyes, szorgalmas. . 
Sz.K.: Ügyes, szorgalmas. 

T. Zs. -:Kiemelkedően ügyes. Érdeklődő. Igyekvő. 
v.Cs.: Ü les, de lusta, a munkához való viszonya rossz. 



8/ b 	 Gyakorlati foglalkozás 

A.É.: i?gyes, szorgalmas. 
B.E. : Közepesen ügyes, törekvő. 
P.I.:Ügyes, szorgalmas. 	. 
•o Ügyetlen, nem szorgalmas. 

B.A.:Ügyyetlen, de  törekvő.  
9.E•:Ügyes, szorgalmas, érdeklődő. . 

E.K.:Ügyetlen,  nem szorgalmas. 
F.Cs.:Közepes tud4su. Figyelmetlen, pontatlan. Minimális munkafegyelemi. 
G.L.:Közepes. Teljesitménye változó. 
G.Á.: Közepesen iigyes, de nagyon sz 
H.A.:Ügyes-, szorgalmas.  
K.M.:Közepesen ügyes, szorgalmas. Igyekvő. 
K.L•:Kiemelkedően ügyetlen,. lusta.. Figyelmetlen, munkája pontatlan. 
K.1.:Közepesen ügyes. 
K.A.:Ügyes, szorgalmas, Érdeklődő, pontosan, gyorsan dolgozik. 
0 K.J.: Ügyetlen, nem szorgalmas. Néha ügyes meglátásai vannak. 
M.E• :Nem ügyes. 
19.J• :Ügyes, szorgalmas. J6 müszaki érzékű.. 
R.Z.:Közepesen Ogyes. Rendetlen, lusta. 
R.J.: Ügyetlen, de őrdeklődő", igyekvő. 
Sz.L.:Ügyes,. törekvős  Puntósan dolgozik. 
Sz.O..: Ügyes, . szorgalmas:. 
T.Á.: Közepesen ügyes. 
T.Zs.:Ügye.s, de nem szorgalmas.. Na figyel, tud4. képességei megvannak. 
T.P.:Ügyes, de lusta. Elméletet nem tudja, mivel nem figyel. 
T.K.:Kiemelkedően fűyetlen. 
T. Gy• : Ügyes, szorgalmas. 
T.Zs.Ügyetlen, nem szorgalmas.. 
V.L.:Ügyes,. szorgalmas. frdeklődő. 
v.Á. :Ügyetlen, nem szorgalmas. 
V.Gy.:Közepesen ügyes, szorgalmas. 
Zs.Z.:Kiemelkedően ügyes, de nem szorgalmas. 
T .M.:Ügyetlen, a munkéhoz való viszonya rossz. 

orgalmas. Érdeklődő. 



8/d 	 gyakorlati foglalkozás 

A.P.: pontatlan munkát végez. 
Á.Gy.: tgyes. Képességei megvannak, de nem mindig figyel. 
g.Á.: Ügyetlen,pontatlan. 

!3.É• : ttgyes, szorgalmas, érdeklődé. 

B.Z&.: Közepes. 

Cz•S•: Úgyes. Elméletet nemtudáa , a reszeléseknél nemi volt kitartása. 
F•g.: Ügyes, törekvő, szorgalmas. 

G.G.: Pontatlan. rémmunka, géptan érdekli, elméletet is ismeri. 

Gy.0.: t7gyes, kgpkod8. 

F.I.: Ügyes. 

p.Es.: Szorgalmas, gyenge tehetségfa. 
Ügyes, az elméletet is -  jól tudja. 

A.E•: Törekvő, szorgalmas, ügyes. 

J.R.: Tehetséges, de  nem. tőrekv6. 
K.K. Szorgalmas, ügyes. 

K.A.: 959 Szorgalmas, ügyes. . 	. 
L•P.: Ügyes, szorgalmas. 

V.É`• : Ügyes, szorgalmas. 

M■Á• : Ügyes. . 

P.R.: Ügyes, szorgalmas. 

R.G.: Törekvő, ügyes. 
R.I.F.:Ügyes, igyekvő, érdeklőd&. 
R.V.A•:Nem szorgalmas, . pontatlan. 

Sch.Á.:Lusta, p1ontatlan, nem ügyes. 
S.A.: Nagyon szorgalmas, kiemelkedően ügyes.. 
S.p.; pontatlan. Elméletet jól tudja, . érdeklődik, van műszaki érzé-

ke. Szakkörös. 	. 
Sz.Zs.:Kiemelkedően ügyes. . 	 • 
S.Cs.; Ügyes. Elméletet tudja, érdekli. Szakköri. tag. 

Sz•A•M.: S 'zorgalmas, ügyes. 
T.M.: pontatlan, nemtörődöm, hanyag.  

T.Zs.: Fanyag,. ügyetlen. 

D•R.: rgyes. 	. 

-- 
X 
 -- 



A . 	 Nyomtatvány  

Osztályfőnöki _feljegyzések.  .a tanuló személyiségének  

fejlődéséről  

~ A. Tü-. 1oo4 r. sz. j- 



Osztályfőnöki feljegyzések a tanuló személyiségének fejlődéséről 
A tanuló 
családi és 
utóneve: 

szüle-
tési 

ideje: 19 	évi 	 hó 	-n. 

helye: 

Jegyzet (változások): anyja neve: 

5sszegező feljegyzés a 4. osztály végén: 

Fejlődését befolyásoló családi, otthoni tényezők: (A család lakás- és életkörülményei; a szülők (gondviselő) iskolai 
végzettsége; művelődési Igények és lehetőségek a családban; az otthoni nevelőmunka stb.): 	 . 

Testi fejlettsége, egészségi állapota: [Átélt súlyosabb betegségei; testi fogyatékosságai; egészségügyi problémái (látás, 
hallás stb.) egészségi állapota (egészséges, gyenge, beteges) ; idegrendszere (erős, gyenge, ideges)] : 

TU. 100. r. sz. — Látta: Oktatási Minisztérium 1977. X. 25. P. F. — Nyomell. — Rákóczi Nyomda — G 919/RÁ-A2 — 24-10 
e 	 . 



3. Érdeklődése: a) Tartalma: kedvelt tantárgyai; órán és iskolán kívüli elfoglaltságai; kedvelt időtöltése; szakki 
tevékenysége; olvasmányainak köre; sport; egyéb. b) Terjedelme: sokoldalú, egyirányú, kialakulatlan. 

4. Képességei: a) Értelmi fejlődése: figyelme; megfigyelőképessége; emlékezete; képzelete; gondolkodása; önálló ismi  

retszerzése és alkalmazása; tanulása. 	  

b) Fizikai képességei: erő, ügyesség, állóképesség, gyorsaság 	  

c) Egyéb képességei: kézügyesség, gyakorlati érzék, szervezőképesség, irodalmi, nyelvi, matematikai, képzőművészeti 

zenei, sportbeli képességei stb 	  

5. Érzelmi élete: (Kedélye, érzékenysége, kiegyensúlyozottsága, érzelmeinek tartóssága és kifejezése, érzelmi kapcsolata 

környezetével) 	  

6. Világnézeti, politikai fejlődése: (Ismeretei, megnyilatkozásai, problémái, ellentmondásai, eszményei, állásfoglalása stb.; 



Magatartása, tevékenysége: a) Aktivitása, öntevékenysége, önállósága a tanulás, a kulturális élet, a közéleti tevékeny-
ség, a közösségi élet, a fizikai munka és a sport terén (az iskolában és az iskolán kívül) : 

b) 'Tevékenysége, jelentősebb közösségi feladatai, megbízatásai, tisztségei az úttörőmozgalomban: 

c) Viszonya szüleihez, nevelőihez, társaihoz: 	  

d) Fegyelmezettsége (tanítási órán, órán kívül, iskolán kívül): 	  

e) Szorgalma, munkához való viszonya, akarati tulajdonságai• 

f) Fontosabb nevelési intézkedések hatása magatartására (jutalmak, dicséret, kitüntetés, jelentősebb büntetés stb.): 

8. Pályaválasztás: a) Pályaválasztásának indokai és értékelése (megfelel-e a  lehetőségeknek  és a tanuló képességeinek, 

összhangban van-e a szülők [gondviselő] elképzelésével?): 	  

b) Iskolaválasztásának, továbbtanulási terveinek indoklása és értékelése (összhangban van-e a pályaválasztással, 

reális-e a választás?): 	  

c) Tevékenysége a pálya-, ill. iskolaválasztással kapcsolatban (a választott pálya [iskola] megismerése, annak meg-

felelő szakköri tevékenysége stb.) • 	  



9. Összesítő jellemzés az általános iskola befejezésekor: 	  

10. Kimutatás veszélyeztetettség esetén (Az ifjúságvédelmi megbízottal egyetértésben kell kitölteni!) 

a) A veszélyeztetettség oka: anyagi, erkölcsi, egészségügyi stb. b) intézkedések az időpont feltüntetésével: 
iskolai, nevelési tanácsadói, gyámhatósági. 

TÁJÉKOZTATÓ! 

A  bejegyzések rövid, tömör megfogalmazásúak legyenek, és csak egy-egy hosszabb időszak lényeges tapasztalatait, N 

tozásait rögzítsék. Minden feljegyzésnél a megfelelő osztály számjelzését célszerű zárójelben feltüntetni. Ha valamel 
pontnál a hely kevésnek bizonyulna, betétlapot lehet alkalmazni. 

Az egyes címek mellett szereplő felsorolások tájékoztató jellegűek. A bejegyzéseket az osztályfőnök végzi a napki 
otthoni, diákotthoni nevelőkkel, a tanárokkal és a szülőkkel együttműködve. A lapot bizalmas iratként kell keze 
iskolaváltoztatás esetén a fogadó iskolának meg kell küldeni. 

A személyiséglap a tanulmányok befejezését követő tizedik évben selejtezhető. 



1 Z; . szdmu melléklet 

N— 32 fő / 8/d osztdly 

A tanulók szaktanári jelzései, osztályfőnöki 

feljegyzései a személyiség féjlődésérEl és a 
továbbtanulási Jelettkezé.si lap jellemzései 



A.F.. : 

rmagyar:Fogalmazási készsége jd, helyesirisa közepes. 

orosz/angol:Közepesi ismeretek készségek, néha figyelemreméltó tel- 

kesitmény is. // Nyelvérzéke közepes, szorgalma változó, felké- 

szültsége hiányos. 	 . 

tárténelem:Logokus gondolkodásra képes, tudásanyaga j6, szorgalma 

változó. 

biolágia/főldra jz .: FFu1lémz .é te .l jesitménnyel dolgozik. Ha megkomolyo- 

dik, értékes lesz. 	 . 

matematika:Szorgslma változó, etért hiányos a tárgyi tudása. Az 

ásszefüggéseke 't jól látja meg, gondolkodása j6. 	. 

fizika:Gondolkodása lassu.S•zorgalma változó.Megfigyehőképessége jó. 

rajz: Térlátása j-4 rajzok kivitele nem megfelelő. r ' v . 

kémia:Szorgalma változó, logikus gondolkodásu.Orákon passziv. 

gyakorlati foglalkozás: pontatlan munkát végez. 	. 

testnevelés:Fizikai képessége, mozgásképessége kiemelkedő. Ügyes 

sportol6.:kézilabd4zik '.Kitartó. 



8/d 	Osztályfőnöki feljegyzések a tanulói személyiség . fejlődéséről 

/ A. Tü.loo. p. sz. nyomtatvány / L. 11.  s$. melléklet / 
( 

A.F.: 
Ósszegező feljegyzés a 4. osztály végén / továbbiakban: 4.0.: /: 

iaákxaaka$ Okos, értelmes, 

a matematikában Ügyes. érzelmi életét gazdagitani kell. A rendszeres, 
kitartó munkára szoktatni. 
i ../4.o.: A szőlők nagyon elfoglaltnak mondják magukat. Sokat követel-
nek a gyermektől, de a. nevelést az idős nagymamára bizzák. 
Későbbi bejegyzés / a továbbiakban: K: / Lakás és életkörülményeik 
jók. Mindent megkap. Nincs kellően ellenőrizve, és nem elég követke-
zetesek vele. 

Kisnövésül, sokszor betege fülével. K. :Ezek a problémák 
5.-ben megszűntek. Alig mulaszt! 	. 

3./ 4.o.:frdeklódik a matematika iránt. A humán tárgyakat elhanyagol-
ja.Ke:veset olvas. K.:Kedvelt tárgya: testnevelés, faldrajz. Kedvelt 

időtöltése: kézilabda, olvasás.- Kalandregények Iskolán kívüli elfog-

laltsága: kézilabda. 
'/. 

4./ iW 4.0.: Megfigyelőképessége fejlett, de figyelmét csak rövid ideig 
képes megtartani. 50eteti az Önálló, a gondolkodtató feladatokat. 

K.:. Önálló megfigyelésre képes, összefüggést látó, elég gyors fel-
fogásu, vizuális képzelete jói, figyelme nem- tartás. . 

b/ 4.0.:A. sok -mozgást. igénylő sportot szereti. Ügyes a sakkban. K.: 

Manuális érzéke Jó. Képességei a labdajátékokhoz jók. 

5./ 4.o.: frzelmi.élete elég szegényes,, fejlesztésre szorul. .Kapcso-  
latai táraaival.rővid ideig tartók.. K.: érzelmei, hangulatai válto-

zóak. Néha heves, meggondolatlan. . 

6./ANIMIK•: Tudásanyaga 	logikus gondolkodása ,, érdeklődő. 

7./ a/ 4.0.:Aktivitást: csak számtanórán tanusit. K.:  Az órákon általá-
ban érdeklődő. Aktivitása változó, feladatait tanáriitányitással 

oldja me:g.Kazasségi és kulturális téren nem tevékeny. Fizikai munkában 
ujabban dicséretes. 

b/ K.:Egészségőr- a fajban. Részt vett vöröskeresztes tanfolyamon. 

c/ 4.o.: :Szüleihez, nevelőihez ragaszkodik.Társaivan sokszor durva. 

K.:Sokat veszekszik _►_ Lobbanékony, szembeszáll tanárral, társakkal! 

d/ 4.o.:Mozgékonysága miatt sokszor kell fegyelmezetlenséggel vádolni. 
e/4.o.:Csak abban a munkában szorgalmas, amit szeret. A rendszeres 

munkához szoktatni kell. K. :Szorgalma változó, idkolaf munkáját irá- 
nymtással, ellenőrzéssel elvégzi. 



8./agy pályaválasztása: a/ Képességeinek megfelelően választotta a Rózsa 
F. Sziakkőzépisbolát. 
D/ igen 
c/ Technikai szakkörben vett részt. 
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~ 
A.F. :  

L.R6zsa Ferenc Szakközépiskola: g6:pjá "rmütecbnikai ágazat  

2 	"'  épületvillamossági szerelési ágazat  

Rendezett körülmények között él az. 5 tagu család. A szülök elfog-

laltságuk miatt keveset törődnek a gyerekekkel.  

Testileg közepesen fejlett,  kis■ övést!, vékony, de egdszséges.  

Ügyes, gyors mozgásu, j6' sportol6 --  kézilabdázik.  

Elég gyors felfogásu, önállő megfigyelésre képes, összefüggést  

látó. Figyelme nem .tartás. Aktivitása ,  szorgalma változó. Áksráta,  

' kitartása fejlsztésre szorul.  

Térlétrása jő, műszaki jellegű rajzi feladatok megoldása jó.  

Egészségőr a  rajban. -Részt vett egészségőr tanfolyamon.  

Felvételét javaslom.  
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A..~y. ;. 

magyar:Felszinesen tanul. .Fogalmazási, elemző készsége közepes.  

orosz/angol:Szorgalma változő, általában aktiv. Néha fegyelmezetlen-  

srégbe csap át. //  

tarténelem:Közepes szorgalmu, az órákon csak felszdlitésr-a dolgozik,  

tudása hiányos,  
biolőga/földra jz:Utóbbi időben javult, ellen r.zésre szorul, nem ki-

tartő a munkában.  

matematika:Felszinesen tanul, szorgalma változó, ezért.tudása hiányos.  

Számolási készsége közepes. Az összefüggéseket nehezen látja meg.  
fizika:A fizika iránt érdeklődik. Az egyszerűbb fizikai problémákat  

felismeri. Kisérletezó. készsge j6.  

rajz:Nőszaki jellegű feladatok megoldása j6, térlátása, arány- és  

formaérzéke Jő. Kerámia szakkörős.  

kémia:Orán aktiv.•Tqdáss hiányos, mert szorgalma változó.  
gyakorlati.:Ügyes.Képességei megvannak, de nem mindig figyel.  
testnevelés:Fizikai és°mozdásképessége igen j6. Erős fizikumu, j6  

sportoló': kézilabdázik. Kitartó.  



-2 li 
A.Gy• 

4.o.: Jó értelmi képességekkel birő gyermek. Nagyobb kitartásra, rend-

szeresebb munkára kell  Wit nevelni. 

1./ 4.0.:Szülei fizikai dolgozók. Édesanyja most gyermekgondozási sze-

badságon van. Sajnos, a szülők a pici babával töre5dnek csak. Gyurira 

kevés id66  jut.  K.:Másfél szobás kicsi lakásban lakik a 4 tagu család. 
Immár 5-en, a nagynéni is velük vala: A körülmények miatt nem bizto-

sitottak a tanuláshoz a megfelelő feltételek. 

2.7 4.o.:Jől fejlett, egészséges gyermek. K.: vékony alkatu, egészed-
ges. //eséjéVvel voltak korábban problémák./ 

3./ 4.0.:: Érdeklődési köre kialakulatlan. Keveset olvas. K.:Kerékpáro-

zik a Vasutas Sportkörben. Kerámia szakkörbe jár. Városi és országos 

versenyen is szerepelt munkájával. Kézilabdázik az- iskolai sportkör-

ben. Kedvelt tárgyai: fizika, , gyakorlati. Olvasmányai: izgalmas  re-
gények. 

4./ a/  4.0.: Figyeli rövid isteig tud. A tanultakat jól alkalmazza. 

K.:  011á116 me'gfigyelé'se j6. Kifejezőkészsége: értelmes, lényeglátó. 
b/ K.: Fizikai képessége, mozgásképessége igen jő. 
c/ 4.0.: Mozgása ügyes. A sportot szereti. K.: Forma, arányérzéke, 

fantáziája j6, manualitása is. Rugalmas, gyors (kitartó. 

5./ 4.o.: Érzelmi élete is kialakulatlan. Gyorsan változik a jókedv és 

a harag] között. K.: Érzékeny, ingerlékeny. 

6./ K.: A történelem, a bennünket körüivev6 világ eseményei érdeklik, 
logikus gondolkodásu. 

7./a/4.o.:Tanítási óráé, különösen matematika órán aktív.. Szivesen dolg 

gozik. K.: Önálló megfigyelése jő, lényeglátó. Munkájában segite&éget 
igényel. Közösségi és kulturális téren nem aktív. Fizikai munkában, 
sportban kiváló. 
b/ K.: Sportfelelős a rajban. 
c/ 4.0.: Barátait sűrűn váltogatja. A felnőttekkel sokszor dacos. K.:  

Használható tagja a családnak,:  testvérével foglalkozik.- Érzékeny. 
d/ 4.0.:Orán kivül fegyelmezetlen, verekedős. K.: Az önfegyelem biá-
nya az órán kiv{il gyakran megnyilvánul. 
e/ 4.o.: Szorgalma nem . állandó K.: Munkafegyelme nem egyenletes, nem 
elég kitartó. 

f/ K.: Alkotó tevékenységre késztetve, dicsérettel lehet mor-gékonyed-
gát, rakoncátlanságát fékezni .. 

6./a/ Érdeklődési körének, manualitásának megfelelő szakágat választott. 
Rózsa F. - autószerelő. 



b/ manualitása, képességei. megfelelnek választásának. 

c/ igyekezett az iskolában folyó tevékenységet megismerni, techni-

kai szakkörre járt. 
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1 .. Rőzse F.  Szakkdzépiskola:: épületvill .amossági szerelési égazat 

2. n 	egjármütechnikai égazat 

Másfél szobás lakásban lakik szüleivel, kistestvérével =  nagynénjévé 

A körülmények-  : miatt nem biz ,tositottak a rendszeres tanuláshoz a  meg- 

felelő feltételek. .  

Vékony alkatuogészséges. Fizikai- és mozgásképessége igen j6. J6 spor-

tol 	kézilabdázik.  A  raj  spor félelase. 

Faelme,. szorgalma nem elé-tg tartós, ezért változóeredménnyel produ-
kál. Ellen"rz .éslt igényel. 1(ltalában aktív, érdekli- a fizika,rajz,müsza-

ki dolgok. Arányi, formaérzéke, , manualitása  igen  j6. Kerámia munkákkal, 
városi és ors.zá-:os versenyen szerepelt. 

A választott szakmához szükséges alapvető  készségekkel rendelkezik.  
ganntáziája,- térlétása _, konstruáló képessége. , manualitása , gyakorlati 
érzéke jó. Fizikai munka végzéséden önálló, gyors. 
Felvételét javasolom. . 
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magyar:Fogalmazási készsége elég j'. Helyesirása közepes. Beszéd 

közben néha gátlásos. 
orosz/angol:Közepesnél jobb nyelvi készségek, változó teljesitmény.// 

Nyelvkészsége j6, szorgalma változó,; alapfelkészültsége hi4nyos. 

történelem:Gyenge képességű, nemi érdeklődő, az őr-ókon való munkája 

erősen kifigásolható, tudása hiányos. 
biológia/földrajz:hrásbeli feladatai jobbak. Orai munkéja j6. Szi-

vesen vállal feladatot. 
matematika:Szorgalma változó. Az összefüggéseket jól látja meg, de 

feladatmegoldásban kapkod,, pontatlan, alapvető ismeretekben is 

hiány van. 

fizika:Probléma felismerő képessége j6. rizikai feladatokat pontat-

lanul old meg. Alapismeretei jók. 	 . 

rajz:MUszaki jel•legU feladatok megoldása j6. 

kémia:Szorgalma változó, képessége j6. 

gyakorlati: Ügyetlen,pontatlan. 
testnevelés:Fizikai és mozgásképessége kiemelkedő.Erős, íÜgyes, ki-

tar-t .6. Kézilabdázik. A testnevelés rtagozatu gimnáziumba felvé-

telt nyert. 



4.0.: A szülők segítségét kell megnyerni, hogy ezt ez értelmes tanu-
l6t szorgalmas, rendszeres munkáhaz lehessen szoktatni. 

1.7 4.0.: Szülei pedagógusok. A gyermek sokat van egyeall az ellentét-es 
műszak miatt. A szülők követelnek a gyermektől. Tehetségével szem- 

ben elfogultak. Nem dolgoznak együtt a gyermek tanitójával. 
K. Elfogultságuk tipusos. Nincs hasznára a gyermeknek. Lakás és 
életkörülményeik jók. Egy nagyobb,: főiskolás testvére van - peda-
gógus lesz .. 

2./ 4.o.:Egészséges, jól fejlődő gyermek. K.: Ea. problémái nem mutat- 
koztak.- Alig mulaszt! 

5./ IX  brdeklődési kt,re kialakulatlan. K.:  Kedvelt tárgya: testnevelés. 
Kedvelt időtöltése: bélyeggyűjtés, olvasás, sport. Olvasmányai: utle-
irások.- Kézolagdázik. 

4./ a/ 4. o.:i ine enl munkában irányitásra szorul. K.: - 

b/ K.:Ügyes, gyors, erős, kitartó. Fizikai és  mozgáskészsége kie-

melkedő - kézilabdázik. 
c/ K. :Kemelkedó mozgásképessé -g!. 	. 

5,7 4.o.:Zárkózott, barátai tartósan. nincsenek .. K.: Visszahuzódó, ér- 

	

zelmi megnyilvánulásai alig vannak. Barátai nincsenek. 	. 

K.: Nem érdeklődő, meágyilatkozása3, állásfoglalásai a( köznapi dolgok- 
hoz  nincsenek. 

7./ s/ 4.o.: öntevékenységre nevelni kell. K.:  passziv! Fizikai munká-
ban j&,  sportban kiválik. 
b/K.: 5. osztálytól M felelős a  rajban.- Csapatban sport ifi.vezet6. 
c ./ 4.0.: Éraelmeit nem mutatja. 
d/ 4.0.: Fegyelmezett. 
e/ 4.o.:Nem szorgalmas. K.: Storgalma változó, csak annyit tesz as 
ismeretszerzés-érdekében . , amit kell, azt  sem rendszeresen. .. . . 

f/ 4.o.:Dicséret -fel, sz#p szaval lehet rendszeres munkára szoktatni. 

O./  a/Kiemelkedő mozgásképessége és sport tel jesitménye miatt - a gimnázn 
um testnevelés tagozatára jelentkezett..Választása helyes, képessé-

geinek megfelelő. Felvételt nyert. T9. febr- . . 

b/ -- 
c/ Sportköri tevékenységet folytatott. 	. 



1.Tiszaparti Gimnázium:testnevelés tagozat /felvételt nyert/  

2'. ---  

Szalei, testvére: pedagógusok.  A  családi körülményei gfele lőek,,,! képes-  
sége :i kibontakoztatásához. 	 . 

Jói fejlett, egészséges.Er6s,í3gyes,Gyors,kitartó. Fizikai- és mozgás-
képessége  kiemelkedő. Kézilabdázik.  Az uttör6cs ~apetban sport ifivezet8.  
Az összefüggéseket j6I látja meg. A feladatok me .goldásában  pontatlan.  

Több t4rn4l mutatkozik hiányosság ez alapvetóismeretekben. változó  

szorgalma  miatt változ6 teijesitményt nyujt.  

Adott területen, irányitással egyenletes munkateljesitményre is képes  

/testre vetés, gport/.  

PályaválasztásgX adottságainak, képességeinek megfe eló.- Felvételét  

avaslom. 	 . 
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magyar:Választékosan fogalmaz..olvasott. Helyesirási készsége is j6. 

Versmondási készsége is fejlett. 

orosz/angol : Szorgalmas.Közepesnéi jobb nyelvi ismeretek, készségek. // 

Nyelvérzéke kózepes.,Logikai készsége gyenge, szorgalma jó. 

törtémelem:Nagyon szorgalmas, órán aktivan dolgozikrpérdeklÓdő, .mun- 

ká'ja dicséretes, eredményeit elsősorban szorgalmával éri el. 

biol6 gia/földrajz:Megbízható a munkában. pontosan elvégzi a felada- 

tokat. 	 . 

matematika: Az összefüggéseket nehezen ismeri fel, de nagyon szor-

galmas, sokat gyakorol. 

fizika: Kitartó a feladatok végrehajtásában. Gmndolkodási képessége° 

megfel eiő. Érdeklődő. 
rajz:Térlátása jó. munkái gondosak, arány-, formaérzéke: jó. 	. 

kémia: Szorgalmas, nagy igyekezettel tanulja a kémiát. Tudása j6. 

Logikai készsége nem elég fejlett. 
gyakorlati: Ogpes3, szorgalmas, érdeklődő. 

testneveién: Ugy fizikai, mint mozgásképessége megfelelő, ill. kie-

légitő. Kissé bátortalan, de megbizhatő. 



4. o•: Képességei rendszeres ir-ányitd munkával szépen fejlődnek. 
segiti a szorgalma is. A közösségben végzett munka végzésére nevel-
ni kell. 

1./ 4.o. :Az édesanyja a 2. házasságából is elvált. Egyedit neveli a 

két gyermeket. A kislány képességeinek megítélésében nem reális. 

Évi kicsi kora őta napközis. K.: Az édesanya életének kudarcait 

nem sinylik meg gyermekei. A. család harmonikusan él, egymás írás- 
. 

ti G  tisztelettel, szeretettel. 

2.7 4.0.: Jól fejlett, egészséges ggrmek, K ..:  N.  problémák nem 
mutatkoztak, keveset mulasztott. 

3. ./ 4.0.: Érdeklődési köre kialakulatlan. K.: Kedvelt tárgyai: magyar, 
történelem, kémia, rajz. Kedvelt időtöltése: olvasás, zenehallga-

tás. Olvasmányai: szépirodalom, kalandregény. Matematika szakkörre 

jár. 

44 a/ 4.0.: Értelmi fejlődése nagyon gondos, rendszeres irányító 
munkát igényel. Szóbeli kifejezésben sok a netézsége. K ..: 5.-ben 
is lassu. Tanulása mechanikus.- Állandó figyelemmel, értelmi uton 

sajátitja el az  ismereteket. Felfogóképessége. j6. Képzelete szí-

nes. 

b/ K.: A. testnevelés tárgyból nem tünik ki i 
c/ K.: Késügyessége s  arány és formaérzéke jó.. vizuális képzelete 

jó. Irodalmi érdeklődése révén, a korábban lassu, nehézkes 

kifejezőkészségét olyan szintre fejlesztette, hogy Kazinsz 

ver-senyt nyert. 

5./ 4.0.: Kedélye nagyon változó, gyorsan változóak az érzelmei is. 
K.: Szerény, kedves, kiegyensulyozott, segitőkész. 

6./ K.: Érdeklődést mutat a bennünket körülvevő világ eseményei iránt. 

7./8'.o.: MUnkét csak irányitással végez. K.: Érdeklődő, igyekvő, ak- 
t .iv, önálló, kulturális de  közösségi munkában törekvő. Fizikai 

munkában példamutató.-Nem sportol! 

b/ 4.0.: Semmiféle iskolán kivé megmozdulásban nem vesz részt. 

K.: Kultur-delelős az őrsben. 

c/ 4.0.: Nevelőihez sokszor nem 8szinte. K.: Tisztelettudó, r-agae 

kod6, segitőkész. . 

d/ 4.0.: Fegyelmezett. K.:  Tanórán és azon kivül önfegyelmezett. 

e/ 4.e '.: Csak iskolai feladatot végez el. K.: Kitartóan szorgal- 
mas. 	 . 

f/ 
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8./ a/ Képességnek megfelelően tanulmányait gimnáziumban folytatja 

tovább.— Pedag6'giaim pálya felé irányul. 

b/ -  

c/ Tecbniksi szakkár-ben vett részt. 
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.JAT'E Ságvári. Endre Gyskorlő Gimnázium: magyar-történelem . 

.Tömörkény István Gimnázium általános tagozat 

6.desanye egyedül neveli - értelemmel, szeretettel -  két gyermekét.  
nagyobbik fiu művészeti szakközépiskolában kerámia tagozaton tanul. 

kislány megfelelően fejlettO, egészséges, testnevelésből nem tűnik ki, 
nm. sportol. 	- - 

'dekTődS, aktiv,2tEáll6'  %ulturális_. és közösségi munkában, fizika i . 
riskában egyaránt. Kulturffelelős az i 	áta= őrsben. 	, 

;erény , segitőkész, fe eimezett.Kitartően szorgalmas.  

rdvelt tárgyai magyar, történelem, kémia, rajz. Sokat  olvas. Matema-
.ka szakkörre jár.  

.gyelme tartős. Megfigyelőképessége jő,  Arány- és formaérzéke j6. Ki-

jező kisplasztikai murakákai is készített. 

tilalmi érdekl8d4sFé és szorgalma révén a korábban lassu nehéz kife- 
,zőkészségét olyan szintre fejlesztette hogy iskolai  Kazinczy-versenyt 
pert. 

d 6ga gus pályára készül. 	 . 

ívételét javasolom. 	 . 



magyar:fogalmazási és helpesir-ási készsége közepes. Előadására a 

bátortalanság jellemző. 
orosz/angol;lágyon aktiv, segitŐkész, de nem megalapozott nyelvi is-

meretek. J6: beszédkészség. //-- 
tőrténelem:Érdeklődik a történelem iránt, órákon aktiv, de nim elég 

szorgalmas. 
biológia/földrajz:Figyelme r-ü 'vid- ideig tart, önállóan közepes szin-

ten dolgozik. 
matematika:A logikai készsége iiiiitits, tanulása felszínes, fela-

dat megoldásban segiteni kell, pontatlan. 
fizika:Érdekli a fizika.Elemz6"készsége j6. Munkájában felületes. 

rajz;Arány-, formaérzéke, kéz .í gyessége j6. Műszaki jellegű_felada-
tok megoldása jó. KerámialV pályázaton I. dijazott. 

gyakor- lati :közepes. 
testnevelés:Erős fizikum', kiemelkedő moz .gásképe .sségü fiu. Nagyon . 

szeret sportolni, tehetséges kéz .ilabd4z6. 



4.o.:Okos, aktív, őszinte gyermek. A. munkában szorgalmas és kitartó. 

Az osztálsktizösség épithet rd. 

I./ 4..o. . :Szülei hivatalban dolgoznak. Otthon a légkör kiegyensulyo-

zott. A két fiuval sokat foglalkoznak. Zsolt fejlődőse biztosított. 

Egész évben napközis :. K.: Két ezoba összkomfortos lakásban harmoni-

kusan él a család. 

2./ 4.o.: Egészséges jól fejlődő gyermek. K.: U. s. 

3./ 4.0.: Miután édesapja is sportoló volt,  Zsolt is szeret minden-

féle sportot. Kalandos  könyveket olvas. K.: Kedvelt tárgyai: föld-
raja,  biolófia, testnevelés, gyakorlati.-  Érdeklik a kő-alekedée, a 

gépek.. Kedvelt időtöltése: horgászás, foci, kézilabda, röplabda, 

olvasás: ifj. regények, életregények. Szakköri tevékenysége: orosz, 

kézilabda. 

4.7 a/ 4.0.:, Megfigyelőképessége 56. Emlékezete igen jó.. Az Önálló 

feladatokat igen Ugyesen oldja meg. K.: Nem elég lényeglátó i 
b/ 4.0.: Mozgása Ogyes, gyors ' ,. különösen a  labdajátékokban. K.:  
Gyors, ügyes, összehangolt játékra képes, kiemelkedő mozgáskéss- 

ségú, tehetséges kézilabdázó. 	-- 	 . 

c/ K:•: Kézílgyeesége, arány- és formaérzéke j6. Kerámia munkájá- 

val. eredményesen szerepeit országos pályázaton / T./  Az isko- 

la sportrendezvényein szerepel. 

5.7 4.o.: Érzelmi élete kiegyendulyozott. J6 kedélyű. Szereti és tá-

mogatja a közösséget. K.: -- 
6./ K.: Érdeklik a világ eseményei, a történelem. Aktiv, Önálló meg-

nyilatkozásokra képes. 

7./84.o.: Orákon aktív. Orán kivüli tevékenységben jó szervező. K.: 

Tanórákon aktív, feladatmegoldásokban nem elég Önálló. Fizikai 

munkában, szakkari. munkában kitűnik. 

b/ -- 

c/ 4.o. . :Mindenkivel őszinte, szeretetteljes, megbízható. K.: Ra-

gaszkodó, tisztelettudó. 

d/ 4.0.: Fegyelmezett.. K.: magatartása: j6. . 

e/ 4.0.:A munkában szorgalmas és kitartó. K.: Adott  cél érdekében 

/becsvágy, siker, jutalom/ meglendül. Munkatempója nem egyenle-

tee - többre lenne képes. 
f/ ItriarK.. ösztönzés, sikerélmény elősegítése. 



8.7 a/ Adottságainak megfelel pályaválasztása — Rózsa F. Szakkőzépis- 

kol a.. 

b/ igen 	 . 

c/-  Technikai szakkörben vett részt. 



B. Zs. : 

1.R6-zsa $erenc Szakköz&piskola: .gépjármütechnika =i. ágazat 
2.Tömörkény István Gimnáziumi fakultativ osztály 

ötádik osztályos testvétével, szüleivel  rendezett körülmények kőzött., 

OX harmonikusan élnek.  

Erős fizikum, jól fejlett  egószséges.  

Kiemelkedő motgá =sképességü, tehetséges kézilabdázó, j6 sportoló,  ügyes, 
gyors.  

Mtegfigyeló'képessége 	já.pigyelme nem elég tartós, szorgalma sem. Adott 

cél érdekében /siker, jutalomért/ nagy erő e :szitésekre képes. 

Tanórai aktivitása ellenére sem nyujt egyenletes teljesitményt - több-; 

re képes.  . 
Logikai készsége  közepesnél. jobb. Feladatok  megoldásában nem elég ön- 
4116.  
Érdeklődése sokirényu. 
térlátása, manualitása, fantáziája, formaérzéke Aó. Kisplasztikai 
kájával országos pályázaton I. helyezést ért el. 

pi fizikai, műszaki dolgok, kőzlekedés 4_,g pek iránti vonzalma alapján 
választotta a szakirányu iskolát. pát :aválasztásq képességeinek meg 

Felel$., Felvételét javaslod. 

mun- 
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CZ.  S. 

O 

magyar:Tanulásafelszines. Na tanul, magol. Nyelvtani ismeretei bice 
zonytalanok. Nelyesirása gyenge. 

orosz/angol: Oroszgól is. // Nyelvérzéke gyenges, . szorgalma válto-

zó. Akapfogallmag ismerete gyenge. 
történelem:Munkefegyelme erősen kifigásolgató. árkon teljesen 

passziv, otthon nem tanul, tudásszintje alacsony. : 

biológia/földrajz:IIolyamatosan visszaesett.MUnkafegyelma alacsony 

szintű. Tudása hiányos. 
matematika: Gyenge probléma-megoldd képesség.Szorgalma nem megfe-

lelő, tudása hiéinyos, , pontatlan. Feladat megoldásban sok segit-

ségre van szüksége. 	 . 

fizika:Munkája felületes.K sérletező készsége gyenge. A tanult isme-

reteket nehezen alkalmazza. 

rajz . :Vetületi ábrázolás, , térlátása Jd, kivitel rendetlen. 

kémia: Szétszórt figyelmű, nem érdeklődő. Közepes képességű. 

gyakorlati: Ügyes. Elméletet nem tudja, . szereléseknél nem volt 

kitartása. 
testnevelés: Erős fizikuma, de fegyelmezetlen a munkában. Akarati 

tulajdonsága is  ingadozó.  



4 . .o.:Minden munkában lassu, de megfontolt. Lehet rá számitani. Lassan, 
de minden irányban fejlődik. 
1./ 4.0.: Szülei alkalmazott munkakörben dolgoznak. Az édesapja elég 

el$oglalt. é':s csak alkalmanként foglalkozik a gyermekkel. Anyagilag 
minden biztositva van  a gyermek _ kulturálódásához. . 

2./ 4.0.: Jól Pejlett . , egészséges gyermek. K.: Tul kényelmes és lassu. 
4.o. . :Smkat olvas. Szereti a kalandos történeteket. K.: Kedvelt 

tárgyai: torna, rajz, gyakcrlati, irodalom, ének. Kedvelt időtölté-

se: barkácsolá's,. foci,  horgászás, :  olvasás.- Olvasmányai .: állatvilág, 

kalandos történetek. 

4./ a/ 4.0.: Lassan érti meg az összefüggéseket, de az emlékezőtehet- 

sége je'. . 	 . 

b/ 4.o.: Erős, cselgáncsozik. K.:Labdar-ugásra jár! 
c/ K.:Kézügyessége-  j6. 

5./ 4.0.:Lassu, megföntolt ... Lehet r-á számitani. K.:  Gyerekes kötődései, 
,kapcsolatai is haveriak. 	... 	_ 	. 

6./K.:4  történelemórákon .passz .iv, munkafegyelme kifogásolható. Isko- 
Iában nincsenek problémái, _--állásfoglalása.  

T./ a/ 4.0.: . Nen  aktiv. K.:Keriili- az er8'feszitéseket. aiányzik _..munká- 
54b61 az össze _r-endezet .t.gég. Kís játékait nem adja  fel  egy _.dolgo- _ 
zat .iráaért. sem. Kulturális és. k .özősségi ._téren _nem.. tevékény. Fizi-
kai munkáját jól elvégzi. Sportban figyJes. Manualitása jó. 

b/K.:A . _ hulladékgyújt .égbea vállalt  többször _ szempet. 

	

c/ 4.0.:Ti .satelettudá. Pajtásai -ragyszkodnak hozzá. 	.. .. 	. 
d/ 4.0.: Fegyelmezett. K.: mega-tartása tanőrákon, szünetekben vál- 

toad,  önfegyelme gyenge. . 

e/ 4.0. : Szorgalma ebben .-a tanévben sokat fejlődött. K.: KérFelemsze- 
retg t  majdnem. lusts. Akarata gyenge. 

P/ 

8./ a/Kereskedelmi pályára készül - háztartási -gép eladónak. pálasztá_ 
sa megfelelő: erős., ógyes, rátermett. 
--- 

c/ --- 



Cz•S'•: 

1.Rózsa erenc Szakközépiskola: kereskedelmi szak 
2.I reskede mi- és 7endég átóipari Szakmunkásképző Intézet: 2oo4 gép 

Jármű, jérmüalkatrész. eladó 

Kisebb testvéreivel rendezett családi és j6 anyagi körülmények között 
él. 
Jót fejlett , 00`erCs fizikum, de  kényelmes, •lassu. , 
3yenge problémsmegoldé képessége. Tudésa hiénycs,pontatlan. A  felada-
tok megoldáséban nem  elég önélló. Fi _ elmét nem összpontositja kellően, 
nem elég . akty. inkatempója, szorgalma nem egyenletes. É.rdekládik az 
irodalom zene, mitvészetek, a természet .X]CiaX, sport és a mffszaki dol-
gok iránt. Galambit tegyészt,  sportol.„ 
rér-látása,  konstru&lő képessége, manualitása jó. Fizikai munkában helyt-
ill. Jóindulati, segitókéso. 	 . 

Lépességei, manualitása, ős az emberekhez való viszonya,modora, fizi-
bu na_ alapján pélyaválasz tósa helyes. 	 . 

reivéteiét javasolom. 



magyar önáll&an, gondolkodva tanul. Választékosan fogalmaz.Helyes-

irása és elemző készsége j6. Olvasott. 

orosz/angol:A tiv, de szrény, jő beszédkészség, nyelvi ismeretek. //-- 

törtébelem:Tudásanyag& jó, órákon aktivasn dolgozik, szorgalma pél-
dás, ősszefüggések meglátására nem mindig képes. 

bioiégia/földrajz; Tel jésitmény,.e jobb, mint adottságai. Igyekvő, de 

az ősszefüggéseket nehezen látja. 

matematika:Szorgalmas , . an-állóan, gondolkodva tanul, összefüggéseket 

jól látja. Alapismeretei jók. Feladat—megoldó készsége j6. 
fizika:Munká jaj tervszerv, figyelmes. Fizikai feladatmegoldó készsége 

j6. Tudása alapos, megbizható. 

rajz: Rajzi munkái gondosabbak lehetnének. 
kémia: Orán passziv, szorgalmasan tanul, de tudása nem elég alapos. 

Gondolkodása lassu. 

gyakorlati: Ügyes, töreekv&, . szorgalmas. 
testnevelés: Félénk, bá'tortal'an. Fizikai és mozgás képessége meg-

felelő. Orákon passzív. . . 



FS•: 

4.o.:értelmes, jól fejt&d6 gyermek. őszinteségre kell nevelni. J6 ve-

zetőt lehet kégezni belőle. 	 . 
1./ 4.0.: Eggietlen gyermek. szülei nagyon elkényeztetik. Az édesapa 

a kislánnyal engedékeny, de másokkal szemben agressziv. Sok ilyen 

jel tapasztalható Beátánál is. Mióta iskolás, mindig napközis volt. 
K.: Jó j.őríülmények - gyermek és jegycentrikus család. 

2./ 4.o.:Tulságosan fejlett, magas, eras kislány. 
5./ 4.o.:érdeklődési kare kialakulatlan. K.: Kedvelt tárgyai: magyar, 

történelem.  MIMI Olvasmányai: szépirodalmi és,  ifjusági regények. ek. 

frdeklődése humán beállitottságu. Angol szakkörre jár. 

4./ a/ 4.0..:Jó megfigyelő, jól gondolkodó, a tanultakat alkalmazni 
tudó tanuló. R '.:Kife jezőkészsége jó, értelmi képessége j6, 
fogalomalkotása, itél? etakotása, előadásmódja j6. 

b:/  K.:Testnevelésből nem. ügyes..-'..passzi. Fizikai és mozgáskész-
eége megfelelő. Félénk, bátortalan. . 

c/ K.: pelyesirása,- elemző készsége jő, idegen z elvi ..ismeretei, 
beszédkészsége jó. Kellemes  or-gánumu, ügyes versmondó. . 

5./ 4.0. . : frzelmi kapcsolatai sokszor változnak. Megfontolt, kiegyen-
sulyozott, tartós baráti kapcsolatra képes.  

6./ K.:Történelmi tudásanyaga-já.  A.  tanórán.aktiv._Egyéb alkalmakkor, r 
rajban, osztályfőnöki órán ismereteit  nem használja fel a tőle 

elvárható módon. 

7"./ a/. 4.0. -: őrákon és órán kiviül is aktív_ minden munkában. K.:  Akti- _ .  

vitása nem a .. régi, inkább csak a tanórákra szoritkozik. A fizikai 
munkában sem. . 	 .. 

. b/ 4.o.: ö` .svezetó-helyettes. Ifi.: Őrsvezető. . 	 . - 

c/ 4.0.: szeret  hizelegni, de nemmindil őszinte. szüleit szereti, 

tisztelettudó. 

d/ 4.o. . : Fegyelmezett. 

e/ 4.0.:Szorgalmas. -K.... Szorgalmas, vannak agressziv vonásaij( a 
kellemes modon mögött. . 

f/ -- 

8./ a/ Jogi.. pálya felé iri§nyul.- gaülői elképzelés alapján _a gimná-

ziumot választotta továbbtanulási. helyűl.. Adottságainak jól meg-
felel. 

b/ ---  
C '/  Korábbi. években is járt történelmi szakkörre. Intenziven tanul- 

ta a magyar  és a történelem tárgyakat. 



- 	 — 

l.Radnó 'ti Miklós Gimnázium: magyar- történelem- idegen nyelv 
2.Gutemberg utcai Közgazdasági Szakközépiskola:közgazdasági szak 

0 
Rendezett körűlmények között és a 3 tagu család. Egyedüli gyermeknek  
mindent megadnak a s ziil6k. 

Jól fejlett , er6s, egészséges. Fizikai és mozgásképessége megfeleló.  
Nem sportol. 

, Jó képességűi. Gondolkodva tanul, az összefüggéseket jól látja .. Mate-
matikai és fizikai feladatmegoldó képessége jó. 
A raelvi tárgyakból és történelemből tudásanyaga j6. Aelyesirása nyel- 

11 i.smeretei, elemző- és beszédkészsége jó. Olvasott.  
A tanteákon általában aktivt  Szorgalmas, törekvő. Őrsvezető.  A  közössé- ,  

gi munkában aktivitása nem a régi pedig szervezőkészsége jó. 

Felvételét javaslom. . 



G. G.: 

magyar: egyesen fogalmaz, fantéziája élénk. .Elemző készsége ds he-

lyesirása jó. Olvasott. . 

orosz/angol: Passziv. " •J6" ismeretek/4/, készségek. // ---

tőrténelem:Orákon elég passziv, bér érdeklődik .a tantárgy irént, na-

gyobb sz .irgalommal jobb eredményt érhetne el. 

biológia/földrajz: Lényeglátó, aktöv, igen j6 memóriája van. Irás-

beli munkája, jó- 	 . 

matematika:Szorgalma igen változó. Az összefüggéseket jól látja meg. 

Tudásában hiányok mutatkoznak. 

fizika: A fizikai ptoblé •m4kat helyesen oldja meg. Alapismeretei meg-

felelőek. 
rajz:Müszaki jellege feladatok megoldása jó, kivitel gyenge. 
kémia: szorgalma változó, logikus gondolkodésu. Alapismerete j6. 

gyakorlati: pontatlan. Flmmunka, géptan érdekli, elméletet is ismeri. 

testnevelés: Fizikai képessége közepes, ugy szintén munkakészsége is. - 

Fegyelmezett. . 	 . 



G•G•: 

kitartó'• • 
4. o.: Értelme s, de aktiv munkára - s szorgalomra kell nevelni. A  szülők  
elfoglaltságát leküzdeni. 
I2./ 4.0.:A szülők pedagógusok, de nagyon elfoglaltak. Gábornak egy 

kisebb fiu testvére van és kettőjüket a nagymama gondozza. Sokszor 
elhanyagolt a gyermek :. Felszerelése E Ányos. K.: A szülők sokat 
törődnek vele. 	 . 

2./ 4.0.: Kistermetű, egész .ééges gyermek. K.: Testileg , közepesen fej-

lett, vékony,: de egészséges. -- Alig 	mulaszt0XX. 

34 4.0.: Érdeklődése kialakulatlan.  sokat olvas, de teljesen rend-

szertelenül. :K.: Kedvelt olvasmányai: ifjusági regények, tudományos-
fantasztikus regények. Kedvelt időtöltése: néptánc, olvass, «$ 
bélyeggrü? jités. 

4.7 e/ 4.o.:Érdeklődése oak rövid ideig tartható ébren. Ónálló munkára 
nevelni kell. K.:  (lénk fantázia, memóriája j6, logikus  gondol-

kodáeu. 

b/ K•:;?iz .ikai képessége . , mozgásképessége közepes. 	... 
e/'K.:Kézegyessége, hallása jő, fogalmazásai egyéni hanguak, nem 

sportol. 
5../ 4 .0.:Kiegyensulyozatlan.Gyorsaa.sir, gyorsan. verekszik. Barátai 

nincsenek. Lányokkal jobban szeret játszani. K.: . visszahuzódó, han-

gulat emberke. 

6./" K.:- Semmiben sem elég aktiv, még az osztályfőnöki órákon is csak 
közepes  érdeklődésit. 

7./ a/  4.0.: Semmi munkában nem  aktiv. K. :Az erőfeszitéseket kerüli. 
Hiányzik muntádOból as összeszedettség, a kitartás. 

b/ --  
c/ 4.o.: Felnőttekkel szemben m=ghunyászkodó, nem őszinte. Tistte-

lettudó, de  érzelmeit nem  mutatja ki. 	. 
d/ 4.o.: sokszor fegyelmezetlen. Több önfegyelemre lenne szüksége. 

K•: , Hangulatai. uralják. 	. 
e/ 4.o.:Nem. szorgalmas.,_ K.: szorgalma változó. 

f/ K.: A dicséret deztönzőbb hatással volt rá i 

8.7 a/ A humán tárgyak mellett a müszaki.dolgok érdeklik. Manualitása 
jő. A gyakorlati foglalkozás elméleti anyagát tudja. 

b/ Ad'ottságainak megfelelő. 
c/gészt vett technikai.szakkör-ben,és megimserkedett választott is-

kolájával, az ott folyó munkával. 



— 

1.Déri Miksa Szakközépiskola:gépész : 
2. 	 erősáramu 

A pedagógus szülök 2 gyermeküknek mindent megadnak, ami fejlődésükhöz, 

képességeik kibontakottatásához szükséges. 	. 
Kmstermetü, vékony, egészséges.  

Fizikai képessége, motgáskészsége közepes. Logikus gondolkodásu,lényeg- 

14t6,iiiarldja já. A matematikai, fitikai, 	kémiai problémákat helye- 

sen oldja meg. A tanórákon általában aktiv.  Szorgalma változó.Nyelvi 

ismeretei jók.Fantáz .iája szines, olvasott. 

rémmunka, géptan érdekli. Térlátása, manualitésa jó, de .o( munkáinak 

kivitele néha nem elég . pontog gondos. 

A fizikai munkában helytó"ll e 
Passziv tagja a közösségnek. 

Választása adottságaihak megfe]:elg.  

Felvételét javaslom. 



Gy. O.:  

° 

magyar:pnállőan,, gondolkozva tanul. Fogalmazási és helyesirási kész-

sége jó. y,-Irá"sbeli munkái szépek. 

orosz/angol:passziv, us. // Nyelvérzéke j6. szorgalma változó, alap-

fogalmak ismerete hiányos. . 

történelem:Nehezen boldogul a történelemmel, de javulás mutatkozik.  
Szorgalmas, de gátlásos a fleiésnél. . 

biológia/főldr-ajzr Megbizhatd, pontos. Orsi munkában szerény, de  ala-
pos. Irásos feladatai példásak. 

matematika: Gondolkodása lassu, az összefüggéseket nehezen látja 

meg.  reladatmegoldásban segitségre van szüksége. 

fizika: Szorgalmas, igyekvő. A tanult ismereteket helyesen , alkalmazza. 
Megfigyelőképessége j6. 	 . 

rajz: Térlátása,, formaérzéke, betü .ir-ása gondos, szép. 

kémia:Egyenletek irása gondot jelent számára, logikai készssége 

gyengébb. Orán csendes, szerény. 

gyakorlati: f'gye s, kapkodó. 
testnevelés:Ügy.e:s, tehetséges, j6 mozgásu tanuló. J6 labdaérzékű: 

röplabdgz.ik. Szorgalmas, kitartó. 



—  

Gy. 0. :  

4.0.: Fegyelmezett, a munkában kitart6,¢rzelmi élete kie:yensulyozott. 
 

634116 munkában való aktivitását buzditással, okos tanáccsal fejlesz-  

teni lehet.  

1./ 4.0.:. Apf szülök értelmiségiek. A családi környezet minden tekin-
tetben el8'segiti a gyermek szellemi fejlődését.  Egész évben napkö-
zis. K.: 5. osztálytól nevet.  

2./ 4.0. . : Testi fejlettsége megfelelő korának. Fertőző betegségekre  
nagyon érzékeny. K.:  Jól fejlett, egészséges. . 

3./ 4.0.: Érdeklődése sokaldalu. szeret rajzolni, tornázni. K Ked-

velt tárgyai: testnevelés, kémia, élővilág. Kedvelt olvasmányai:  
kalandregények, ggrmekekrgl szóló regények.  

4./ a/  4.0.: Megfigyelőképessége jól fejlődik. Gondolkodása lassu, az  
öss 'zefüggéseke't helyesen látja látja meg. K.: megbizhat6, pon-

tos, irásos minké- példásak. Tér és formaérzéke jó, manualitása,  
fantáziája szintén. . 	 .  

egyes, állóképessége jó, kitartó.  
c/ 4.o.: egyesen_ _és _ kedvvel vr .esz: részt minden sportfoglalkozáson.  

Labdaérzéke jó. 	 . 

5./ 4.0.: -Kedélye- kiegyensulyoz 'ott .. Szeretettel fordul  környezete felé.  
K.:.  Csendes,: szerény, tárgyilagos, szeretetreméltó.  

6./ K.: A történelmi ősszefüggésekkel nehezen. boldogul. 	 . 

7.f a/ 4.o.:. Aktivitását buzditással, dicsérettel fejleszteni kell.  

b/ 	K.: Krónikás. 	 . 

c/ 4.0.: Kedves, . 	 barátságos. K.:  Szerény, szeretetteljes.  
d/ 4.o.:  

yegyelmezett. K.: önfegyelmezett órám., órán kivfl. . 
e/ 4.0.: A rábizott munkát szorgalmasan elvégzi, kitartó. 

 

K.:  Igyekvő.  
f/  -- 

8./ a/ Képességeinek: megfelelően a Tömörkény Gimnáziumjá% általános  
tagozatát. választotta. 	 . 

b/ Igen.  
c :/  -- 

'«: .:4.4 	4 ,  4.11',i.414.... 	'f ;:  .}.~.~:<~: . 	í5 ► ~ • f' ' 
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xuxtxzx 	Gy.o• • 

1.Tömörkény Istnán Gimnázium: általános tantervi osztály 

2.JATT Ságvári Endre `'yakorl6: Gimnázium:Általános tanter-vü osztály 

Értelmisézülők gyermeke.. Művelődési lehetőségei biztositottak a 

családon beled is. 

Testileg fejlett, egészséges. , 

J6 mozgása, 	 Ügyes, tehetséges rőplabdázó. 

A történelmi, matematikai, kémiai összefggések  meglátásában vannak 

nehézségei. A fizikai ismereteket helyesen alkalmazza. Kedvelt tdr  a : 
testnevelés,  földrajz, élővilág.  Fogalmazási és helyesirási késeisége 

j6. Térlátása,  szinér-zéke fejlett, Szabványirása, irásbeli munkái 

Munkája pontos ,: megbizhat&. . 

Szerény, csendes tőrekvő, de nem elég aktiv tagja a közössdgnek. 

Felvételét javaslom. 

szé- 



magyar:választékosan fogalmaz. Sokat olvas. Beszédkészsége j6. Ne-

1 esir4sa igen jó. 

orosz/angol .; Aktiv. Alapos nyelvi ismeretek, jó besz egértő, be-

szédk -zség. Gondos irásbeli munka. 

tőrténelem: Szlorgalma mugbixicrist példamutató, tudása megbizható. Jól 
látja az összefüggéseket. 

biolcgia/földrajz:Fontos, lelkiismeretes. Tudása alapos. Alkalma-

-- zára igen j6. Lényellátó, segit6k .ész. 

matematika:Gondolkodva tanul, az összefüggéseket jól felismeri, 
munkája pontos, megbizhatő. Igen szorgalmas. 

fizika: Gondolkodási képessége jó. Feladatait gondosan, pontosan 
végzi.. Kisérletező készsége fejlett. 

rajz:Arány, formaérzéke jó.kerámia munkáival országos pályázaton 
jól szer'eoelt. 

kémia: szorgalmas,  igyekvő. Ősszefüggés 'eket jól látja, logikus 

gondolkodása. Crákon aktiv. 

Gyakorlati: Ügyes. 	. 

testnevelés: Ebben az évben rengeteget fejlődőtt.,Fizikai és moz-

gásképessége igen jó. Ügyesen röplabdázik. Igen aktiv, példamu-

tatóan szorgalmas. 	 . 



4.o.: :Fegyelmezett, nagyon szorgalmas kislány. Fejlddése biztositott. 

1./ 4:.o.01 szülők értelmiségi munkakörben dolgoznak. Minden  lehetőséget 
megteremtenek a kislány testi és szellemi fejlődéséhez. sokat foglal-
koznak vele. Egész: évben napközis. . K.: A család harmonikus légköré-
benbiztositott sokoldalu és egyenletes fejlődése. 

2./ 4.o.: Egészséges, 561 fejlett gyermek. K.: Fehér-j ,eérzékeny. Virusos 
szemgyulladás, hűléses megbetegedés miatt sokat mulasztott / 6.o.: 12e 
cra/. Egészségügyi problémái megszűntek. . 

5./ 4.o.:1 mán érdeklődésű, rendszeresen irányitással olvas. K.: Uszás - 
egyesületben versenyzett.- Betegség miatt abbahagyta. Röplabda.Sakk. 

44/4.o.:Megfigyeldképessége jó.  önálló munkákban kisebb  isinyitásra 
szorul K.: Kifejezőkészsége értelmes, lényeglátó, ludynix szines. 
Megfigyelőképessége jó. 

b/K. Ügyes,. ors, fizikai és mozgáskészsége igen j6. 
c/ K.: pormaérzéke jó , kerámia szakkörbe jár. Munkájával szerepelt 

országos pályázaton. Zongorázni tanul. 5 éves korától uszik. 

5./ 4.0.: Ki .egyensulyozott, mindig kedves és barátságos. Társai szere- 
tik. K '.: Derffs, ragaszkodó, segitőkész, kedves, tárgyilagos. . 

6./ K.:  Történelmi összefüggéseket ját látja, tudása megbízható 

Z./ a/  4.o.: Kis segítséget igényel ész aktivan, dolgozik. K.: Aktiv, ön-
4116, fizikai '3 _ óban, sportban dicséretes. 

b/-- 
c/ 4.o.  :Tisztelettudó, nyilt, szeretettel, gondossággal tele. K.: 

asz nte, szerete _tr-eméltó. 
d/ 4.o. Fegyelmezett. K.:  Eagatartása.példás. .- 

e/ 4.o.:Nagyon. szorgalmas . K.: frdekl6'dd, aktiv, kitartó, példamu 
tatban: szorgalmas. 

f/ 

8-7 a/ Ki.emelkedóen . jdk adott .ságai.__- . Ságvári E. Gimnázium angol tagoza-
tán tanul tovább.-Távlati tervek: orvosi pálya. 

b/ 	 . 

e/ Angol szakkörbe és más szakkörökbe is járt, több ° szakági vetélke- 
dér. szerepelt. 	 . 
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1.JATE Ságvári Endre Gyakorló Gimnázium:. fakultativ angol /$alad6/  
2.  Radnóti Miklós Gimnázum: fakultativ biológia-fizika  

A 

 

család harmónmkus légkörében biztositott s~okoldalu és  egyenletes  

fejlődése.   

Megfelelően féjlett, eg;észséges,t.p  $gyes, jó sport@ló  -  rö láebdáznik." 
 

Korábban uszott  - egyesiiletben versenyzett.  Zongorázni  és szogészt  

tanul. Raplabda és angol szakkörre Tár/angol tagozatos. osztályba jár/.  

frdekló'dése  sokoldalu.Kife jézóké''szsége értelmes, léx yeglát6, színes.  
Logikus  gondolkodásu, j6 Tcépeeségi.. Aktiv,  öná116. Ulégii~yelóképessé- 
ga, forma és  arányérzéke  jó.   Kisplasztikai muntiá já f$ országos  
taton jutalmazták.  

Szerény,  szinte, példás magatar-tásu, kitartó szorgalmu. , 

Felvételét feltételenidl. javaslom. 	 s  



ti -1 o- 

A. ~. Zs.:  

magyar:Gondolkodása lassu. Fogalmazási és helyesirási készsége elég j6.  

orosz/angol: szorgalma változó, közepes ismeretek, készségek. //Nyel-- 

órzéke k zepes, szorgalma változó,felkászültsége középszerü-
történelem:Fiztatással, irányitásal dolgozik. Közepes tudásu, igyekf.  

matematika:Igen lassu a gondolkodása, az$i összefüggéseket neheJzen  

ismeri fel. A apaismereteiben sok a hiányosság.  

fizika: Az anyag megértéséhez ás alkalmazásához hosszabb érési időre  

van szüksége, mint társainak.  

rajz:Igyekvő• Müszaki jellegi munkái jók. Arány- ás formaérzéke j6.  

kémia:Közepes képességidi, lassu, ismeretei hiányosak.  

gyakorlati:  szorgalmas,  gyenge teketságü.  

testneve les:Megfelelő fizikumu, kielégitő mozgáskápességü tanuló.  

Akarati tulajdonsága j6. Szorgalmas.  



te&fit 4. o. : 
Lassan fejlődő, de erős nevelői hatással fejleszthető gyermek. Sok jó-
indulat és tenniakarás van benne. 

1./ 4.o.:Szflei alkalmazott munkakőiben dolgoznak. Zsuzei a második. 

Az édesapa elég idős. A gyermekkel nem sokat foglalkoznak. Egész év-

ben napkőz:s. 

2./ J61 fejlett, de sokszor ideges, gátlásos gyermek. K.:  Vékony, hir-
telen nyula. alkat. 

3./ 4.o.:Kialakulatlan. Keveset. olvas. K. Kedvelt tárgyai: magyar, 

angol, testnevelés.. Kedvelt  időtöltése: sport,  játék, olvasás. A csa-
patban kézilabdázik, angol szakkörre jár. 

4.7 a/'4.o.:Értelmi fejlődése lassu. Sok nevelői segitségre szorul. 

R::gondolkodása lassu, azt összefüggéseket nehezen isme-r-i fel. 
Az anyag m gértéséhez, gosszabb érési időre van szüksége. Helye s-
irási, fogalmazási készsége jó. 

b/ K.:megfe.lel6 fizikumu, kielégitő mozgáskészségit. 
e/ K.: Kézi3gyessége, helyesirása és nyelvi készsége jó. 

5./ 4.o.: Kiegyensulyoaatlan. visszahuzódó. Nines barátnője .. K.: Csen-
des, szerény, visszahuzódó. 

6./ K.: összefüggések felismerésében nehézkes. Vissz .ahuzódS, megnyi- 
latkozásai alig vannak., bár érdeklődik, faliujságot is készitett. 

T../ a/ K.:Nem aktiv, tanórákon elég pessziv, a munkában, a feladatok 

végrehajtásában megbizható. 

b/ 

c/ 4. o. Tisztele .t .tudc. Szeretetteljes. Családjához , testvéreihez 
nagyon ragaszkodik.. k.: ua. /!/ 

d/ 4.0.: Fegyelmezett. K..: önfegyelmezett. .. 

e ./ 4.0.: Nem elég_ szorgalmas. K.: Képességeihez mérten igyekszik. . 

f/ K.:  Riztatáesal,, irányitással dolgozik. 

8./ at  

b/ 

c/ 



: 

.1Flodor Jőzseftlelmiszeripari Szakmunk4sképz6 Intézet: süt8 

.1Kőröey J8zsef Szakközépiskola: oft- és Gyorsiró  Iskola . 

mdezett  körülményék  között és a többgyermekes csaldd. 
amzei megfelelő fizikumu, mozgéskészsée, egészséges. 

ii4gf!. 	az összefüggések meglAtdsdbaR, 
aladatok megolddstibin «s  ne.T4  --éiég  61:14116.  A re4it4;grai ismeret-
,ftztenakaegértéséhez és alkalmazdsdhoz több érési időre van szükségsz  
Dgalmazdsi és helyesirdsi kiszsége elég 	Army-,  formaérzéke,  tér- 

ktása,  manualitása  jó- 
mendes, szerény,  alkalmazkodő, igyekvő. A közösségbe jól beilleszkedik. 
rdbizott feladatokat jól ell4tja. 
vdlasztott terillet'en szükséges alapkdszsdgekkel rendelkezik, félvéte-

ét javaslom. 
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R. E.: 

magyse: :Őnállőan, gondolkozva tanul. Fogalmazási és helyesirási kész- 

sége jó. 

oaosz/angol :Közepesnél jobb _képességek, készségek. Sokat  fejlődött, 

szorgalmas. • 
történelem:Orákon sokat dolgozik, szorgalma példás, tudása megfeleld. 

biológia/földre jz:Őnállőan dolgozik.pontos, azivesen válla plusz 

feladatot. 

matematika: Ősszefiiggéseket lég jól látja meg, gondolkodva, öná116-

an tanul, , oldja meg a feladatokat. /Fizikából átvéve:«Az utóbbi 

időben szorgalma ingadozó."/ 
fizika :Logoksi készsége fejlett. Kisérletező készsége ° jó. Az utóbbi 

időben szorgalma ingadozó. 
rajz: netí irása 	,. tanulmány-rajz , maszaki jelled! feladatok meg- 

oldása 56. 

kémia: Szorgalmas, áná11óan dolgozik. J6 értelmi képességekkel ren-
delkezik. 

gyakorlati: tYgyes. Elméletet is jól tudja. 

testnevelés: Erős fizikumu, fejlett mozgásk6szségü lány. Ügyes rőp-

Iabdázó. Meeizható, , kitartó. 	. 



4.o.:Értelmes, a tanultakat j61 alkalmazni tudó, szorgalmas tanuló.  

Határozotts4gára az osztály közösségi magatartásának alakitásában  

épiteni lehet.  
1./'4.0. Szülei elváltak. Az édesanya egyedül nevel két gyermeket.  

Az- édesanya alkalmazott. Minden lehetőséget megteremt a gyermeke k . 

fejlődése érdekében.. K.: Kis másfélszobás lakásban rendezett körül-

mények . , ;  szeretetteljes légőr veszi kárel a két kislányt. Hetük min-

den feltételét az édesanya biztositja.  

2./ 4.o.: J61 fejlett, egészséges gyermek.  K.: Testileg j61 fejlett - 

korán serdül.- egészséges, nyugodt idegrendsz .erü.  

3• / t 4.o.: Minden iránt érdekltdő, sokoldalu tanuló. K.: Sokoldalu  

érdeklődése, . olvasott.  
4./a/ 4. o.:megfigyeláképessége jó, a tanultakat jól alkalmazza, _  őn-. 

á11őan is '. K. .:6náll6 gondolkodása, összefüggéseket j61 látja, lo-

gikai készsége fejlett.  

ci0 ::ó. , z te rilé te g i s  sa hi zii" kis gyermekekkel. K. :J6  

kézügyességgel, .  tér- és sainlátással rendelkezil. 5.o.-t61  kép- 
ző-- és ipar-művészpályán szeretne továbbtanulni. Sportban is  

iigyess röplabdázó. 	. 

5.( 4. . 0. . ;K3egyensulyozott,. határozott. Pajtásai nagyon . ragaszkodnak  
hozzá ..  K.: Csendes . ,_ szerény,- nyilt, kiegyensulyozott, céltudatos.Tár-  

sainak szivesen segit.   

érdeklődő, tájékozott. 	 . 

7./'a/ 4.0.:minden.munkéiban aktiv. K.:621á116, fizikai munkában,  sport-

ban kivAlik.  

b/ 4.0.: 8rsv `ez:etá- helyettesi tisztségét őrömmel végzi. A társai  
hallgatnak  rá'. Kt:. . 

 Rajtitkár. . . .  

c/ 4.0.:TiszteletttZd6.:. Kistestvéréve.l-. sokat foglalkozik és nagyon  
ügyesen. Ko: ö~szinte, tisztelettud6,, _ segit8kész.  

d/ 4.o.:Fegyelmezett• K.: Őnfegyelmezett !  

e.r 4.0.: szorgalmas. K. :Gondos - , preciz s  igényes, törekvő.  

f/  
8./ a/Felvételt nyert a:Tőmörkény Gimnáziumba.  

b/ Adottságának megfelelő pályairányulása.  

c/ szakkörökbe járt.  



l.Tőmörkény istván Művészeti Szakközépiskola: művészeti szak, szórTeg-

z. 	 és gobelinszövés. 

2.Tömörkény István Gimnázium: fakultativ osztály 

Rendezett kőrülmények között, szeretetteljes légkörben, eyedüi neveli  

ajz édesanya a két kislánat• 
Egészsége;  jól fejlett,  nyugodt idegrendszerű.. Csendes, szerény, nyilt,, 
segitőkész, céltudatos. ,  
Minden iránt érdeklődő, jó' megfigyelő képességű. Figyelme tartós.  A ta-

nultak önálló alkalmazására ké es. Munká jában_gondos, igényes,, tőrek  

v Közösségi é'zése fejlett. Józan birálatával, &szinte, egyenes véle-
ményéve/ segiti a közösség fejlődését. 

Társai szeretik, becsülik - tisztsége  raájtitkár-. 
Kedvelt tárgya a rajz. 
J 6" kézügyességgel  tér- és szinlátással rendelkezik. Ötödik  osztálytól 
képző- vagy iparmüvészeti pályán szeretne  xxxxXxicamill továbbtanulni.  

Külön rajzszakkörre is jár. Pályaválasztása helyes, érdeklődési köré-
nek, képességeinek megfelel. 

Továbbtanulását javasolom. 
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T. Ea.:  

nagyar:Gondolkodás lassu. Fogalmazási és helyesirási készsége kö-

zepes. 

orosz/angol:Nem aktiv, . de szorgalmas. Megfelelő ismeretek, j6 /4, 
készségek. // Nyelvérzéke j6 . , gondolkodása lassu, beszédkészsége 

kőzepes, szorgalmas. 
történelem:Orákon keveset jelentkwzik, bár figyel. Eredményét szor-

galmával éri el. 

biol6gia/földre jz: fikájában segitsé:gre , szorul. Becsületesen dol-

gozik. 
matematika: Nehezen létja meg az összefüggéseket, iassu a gondolko-' 

dása..Feladat megoldásban segitéégre szorul. Szorgalmas. 
fizika:Szorgalmas, érdeklődő. Logikái készsége nem elég fejlett. J61 

, kisérletezik. 
rajz:igyekezettel oldja meg a távlati és vetületi ábr. 

kémia: Csendesen dolgozik, szerény, szorgalmas, közepes képesség. 

gyakorlati:Törekvő,.szorgalmas, ügyes. 
testnevelés:Fizikuma megfelelő, mozgásképessége 	ka 	j6. Meg- 

bizhat6;, ügyes. Labdaérzéke j6. 



4.0.:Kitar-tóbb, szorgalmasabb munkára kell nevelni .. Képességeinek fej-
lesztése kitartó nevelői munkát igényel. 

1. - / 4.0.: Szülei munkások. Eddig nagyon rossz lakáskörülményűk most 
változott. Uj lakást kaptak Tarjánban, és ez a körülmény jobb felté-
teleket teremt a gyermeknek a tanuláshoz. Egész évben napközis. Ott-
hon nagyon keveset foglalkoznak vele. K.: Egészséges gondolkodása, 
gyermeket, iskolát tárgyilagosan segit$ család.- Jó életkörülmények. 

2. . / 4.0.: Kagyon kistermetű, de  egészséges gyermek. K.: Alkatilag ki-
es - szivós. 

3./ 4.0.:. Kialakulatlan, Keveset és rendszertelenül olvas. K.: Kedvelt 
táegyai: magyar irodalom,  angol.  Kedvelt idődöltése: olvasó.- Kalan-
dos ifjusági irodalom,. TV. Kézilabda. 

I./ a/ 4. . 0:: Érdeklődése csak rövid ideig tartható élten. an4116 munká- 
ra csak segitséggel képes. K.: Gondolkodása lassu , fogalmazási és 
helyesirási készsége kötepes. Közepes képességű.  

b/ K. Megfelelő fizikum, mozgásképessége, labdaérzéke j6. 
c/ K•: Nyelvérzéke j6, kézügyessége is. 

5/  K. : Csende.s- , . szerény, . kiegyensulyozott,. megbizhat6. : . 

6./ K.: Érdeklődd, nem a nagy megnyilatkoáások.embere .. Csendes, sze-
rény- módján, _ pontosan jelentkezett.ürmepi faliujságokkal.- Cikke-
ket - ,- képeslapokat gyüjtőtt 

T./ a/  4.0. ,:Nem. aktiv. K.: Minden. _munkábdi becsülettel kiveszi részét. 

	

b/ K. Egészségőr, faliujságfelel8's. . 	 . 

c/ 4.0. . Szüleivel sokszor nem őszinte és magatartása nem megfe- 
leld.. K.:  Tisztelettudő,. szeretetreméltó. . 

dl 4.o.:Többször figyelmeztetni. kell .. K.: Tanitási órán és órán 
kívül fegyelmezett. 	 . 

e/ 4. . 0.:.?!Tem elég szorgalmas K.: .Igyekvő , szorgalmas. 
f/ 

8./ a/Nem nyert felvételt a Tömörkény Gimnázium angol tagozatára. vá-
sárhelyen a Kereskedelmi és vendéglátóipar".i szakiskolában tanul 
tovább. Ez. képességeinek. megfelelő. Kellemes modorával, nyelvi 
adottsáigava megállja helyét. 

b/ Adottságainak megfeelel. 
c/ --- 



T. Ed.  :  

Z•dATE Ságvári. Endre yakorlő Gimnázium: kezdő angol  
2.Tömörkény István Gimnázium: kezdő angol  

Gsalddi és lakáskörülményeik rendezettek. Munktisszülők gyermeke se-  
Bitséget. nem kap,  a tanuláshoz.  

Magatartása,  szorgalma  példás.  

Egé'szsé'ges. Mozgásképessége, labdaérzéke jd.  

r,ogikai r  készsége~ nemi elég fe jlé t  Gó dólkodása lassu. Feladatmegoldás- . 	s _ ~ 
 

ban segitségre szorul. Fogalmazási és helyesirási készsége közepesnél  
jobb.  Nyelvérzéke j6.  

közösségbe- jl be ll j61eszkedik.Egészségőr, faliujságfelelós. Feladatait  
tötelességtudőan elvégzi ,  

ileendes, szerény, szorgalmas, awes.  
V7eWQéyt:éré't—jevaslom. ; 
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J.R.: 

magyar:Felfógóképessége gyors és biztos. Fogalmazási és helyesirási 

készsége jó. Nyelvtani ismeretei szilárdak. Olvasott. 

orosz/angol:Értelmes, . de hanyag, nyegle, nem érdeklődik. Gyors 

gondolkodás, jőbeszédkész .sség, de hiányos ismeretek.  // --- 

t .örténelem:Nagyon érdekli a történelem. Orákon aktív, rendszeresen 

készül, tudása jó. Érdeklődik a politikai kérdések iránt. . 

biológia/földrajz Igen gyorsan egyértelműen dolgozik. Teljesit- 

menye igen jő. Munkafüzete nem szép! 

matematika:Gyors góndolkodéisu, az összefüggéseket jól meglátja. 

Tanulása értelmes, jő a. feladat  megoldó készsége. Lusta, képes-

sége alatt dolgozik. . 

fizika:A fizikai jelenségek között az összefüggéseket j61 látja 

meg.  Jó érzéke van a fizikához. . 

rajz:grámy-, formaérzéke, ötletei, konstrukciós készsége igen jó, 

kiváló. 
kémia: Kémia iránt érdeklődik, szakkörős.- gyors felfofo képességű, 

logikus gondolkodásu. 

gyakorlati: Tehetséges, de nem törekvő. 
testnevelés:J6 felépirésí&, izmos, fejlett mozgásképességű tanuló. 

Jő ké"zmlabdásző. Tehetséges sportoló, de szorgalma ingadozó. 



J•R•: 

4./!rtelmes: j6 képességű gyermek. Őszinteségre, nagyobb kitart4sra 
kell. nevelni. 	 . 

1./ 4.0.:fdesapja szakmunkás . , édesanyja alkalmazott. A gyermeknek 
anyagilag mindent biztositanak, de szellemi fejlődésével keveset 
tör6'dnek. g.:Egészséges gondolkodásyt, életvitelfia, iskolát, ggerme 
ket egyaránt seg*itő szülők. J6 körülmények. 

2./ 4.o.:Egészséges, jól fejlett gyermek. K.: J61 fejlett. 
3./ 4: .o.:KlalakuIstlan.Keveset olvas. Nagyon játékos. K.:Érdeklődése 
minden tárgyra kiterjed, mindegyikhez jó érzéke van. Képességei ki-
válóak. Kedvelt tárgyai: biológia-földrajz . , kémia, rajz. Olvasmá-
nyai: termászettud. irások, kalandregény. 

4./ a/ 4. o.:Megfigyelóképessége j6. A tanultakat j61 tudja önállóan 
alkalmazni. .Nem .elég kitart8. g.: Gyors gondolkodásu, felfogása, 
logiukus, - tehetséges .! 	 . 

b ./ K• ;Tzmos, erős, fejlett mozgáskészségit. J6 kézilabdázó, birkó- 
zó " , tehetséges, sportoló. 	 . 

c/ 4.o.:Képességen: matematikai . ,- képzó"müvészeti, sportbeli.._8ze- 
reti- a_ matematikát. K.: rizikai, kési. , biológiai képességei 
kiválőak. 

5./ 4.o.:zárkózott . , sokszor durva, kevés barátja van. Társaival se 
mindig- őszinte ! 
6./ K.: . Nagyon érdeklődő a  politikai kérdések iránt. Aktiv , _ tájékozott. 
Z.7a/ 4. o.:Csak matematika érán dolgozik aktivan. . Iskolán kivlli munkát 

nem. vállal .. Kx:önálló is,eretszerzése: helyes. Aktiv sporttevékeny- 
sréget folytat ... Fizikai_ munkában helytáll.. 

b/ K..:AlkaLomszerii feladatait  /.plakát készités, kirándmlás szer-
vezés- , stb.../ pontosan ellátta. 

c/ 4.o. :Nem elég nyilt ás őszinte. g;:Családi kapcsolatai jók - 
társaival haveri. 	 . 

d/ 4.0.:Gokszor kell figyelmettetni. K.:Fegyelmezetienságável, 
sz önfegyelem hiányával,hiányával, nyegleségével -, 	.. 

e/ 4.0.:Nem. elég :smorgslmas. , K.:Eredményei .t adottságával, mini-
mális szorgalommal éri_ -el. . 	.. 

f/ K.:Állandőan:féladatokkalkell halmozni  
8./ a/Radn6 ,ti gimnáziumba nyert felvételt. A . biológia-kémia-erdészet 

felé irányul. 	. 
b/Képes .ségeinek megfelelő - megállja helyét. 
c/ Igen sokirányu.szaktevékenységet folytatott /kémia,sport,kerá-

mia,biológia/. 



J. R• :  

l .. Radnóti Miklós Gimnázium:: biológia—kémia—földrajz—angol /I. c/2. csop. /  
2.Rőzsa ferenc Szakközépiskola:gépjármfftechnikai ágazat  

Rendezett családi körülmények között müüvelődési lehetÖségei biztositva  

vannak. 	 . 
J6 felépitési,  egészséges, fejlett mozgáskészségit, tehetséges sportoló . 
Igen jd~  szellemi adott&ágokk i—b~irr .  Gyorsfelfogóképességű, logikus  
gondolkodésu. Az összefüggéseket $$ nagyon jól meglátja. Valamennyi  
tárgyhoz van tehetO%cége. Eredményeit a legkisebb.erófeszités nélkül  

is eléri. 	 . 

frdeklddése sokoldalu . , igen olvasott. Az iskolai szakági versenyeken  
eredményesen  szerepel. 

Közösségi megbizatásait ellátja. ,  

Felvételét javaslom.  



K'•K• r 

magyar:. ---- /?/ 
orosz/angol:Nem aktiv, j6 /4/ szintű ismeretek, készségek. // Nyelv- 

érzéke 56. Szorgalma változó. Alapfogalmak hiányosak. 
történelem: Nagyon szorgalmasan tanul, órákon aktivan dolgozik, tu-

dásanyaga  
biológia/földr-adz:Okosan dolgozik, ónállóan. Örömmel vállal felada-

tokat. 
matematika: Összefüggéseket jól látja meg. Feladat megoldásban ön-

4ll4pontos. Szorgalma általában jé, aktiv. 

fizika:Nagyon aktiv. Érdeklődése magasszintü. Gondolkodási képessége 

jó. Kisérletezg készsége fejlett.  

rajz:Betüiráaa,; térlátása, müszaki jellegű feladatok megoldása ki-

emelkedően jó. 	. 

kémittazorgalmas.Orán aktiv. Képességei jók ., tudása alapos, önálló. 

gyakorlati: .szórgalmas, ügyes. . 

testnevelés:Igen sokat fejlődött ebben az évben ugy fizikai, mint 

mozgásképességben. példamutató a szorgalma és akaratereje. ügyes ° 

röplabdázó. 



C•K.. 

1.0. Lassan, de jól fe .jl'd6, szorgalmas tanuló. Akaratos magatartását 

cell. jobban a közösség szolgálatába állitani. 

L./  4.o.: Szülei alkalmazott munkakörben ° dolgoznak. Részükről nagy az 

elvárás a gyermekkel szemben, sokszor a nevelő véleményére sem hallgat-
ra. Kiesi - kora óta napközis. K.: Jó családi körülmények. 
>_./ 4.o.: Fejlett, egészséges gyermek. K.: Fejlett, egészséges - nem 

mulaszt. 
,./ 4. o.:Kialakulatlan. Nem szeret olvasni. K. . : Kedvelt. tárgyai: mate-
matika, kémia, fizika, testnevelés. Kedvelt időtöltése: sport - röplab-

ls. Kedvelt olvasmányai: izgalmas regények, humoros irások. 
1./ a/ 4.o.: Gondolkodásban lassu, de a feldolgozott anyagot jól birja. 

K.:Jó felfogóképességi, fogalomalkotásai megfeleltek, képes a 
lényeg kiemelésére, összefüggések meglátására. 

ck/ 4.o. . :Szereti a matematikát. K.: Kézügyessége jó, ügyes röplab-
dázó, mi dzaki irása, , midiszaki -rajzai . kiemelkedően jók. 

b/ K. :Fizikai ereje, állóképessége j6. 

i./ 4..o.:trzeimeiben , sokszor erőszakos. A maga akaratát . akarja minden-
Eire r=ákényszeriteni. Barátságai ezéet. -nem. tartósak.  K.:  Csendes,  eze 

eény, tárgyilagos, igyekvő, társaival kapcsolata jó. 

Aktivr  érdek36d8,. történelmi ismeretanyaga jó.  

/ a/"  4.0. : Matematikábsn aktiv , _ más: munkában nehezen aktivizálható. 
b/ K. :Ku]:tureelelős: a rajban. 	- 	 . 

c/  4.0. e1nőttekke -l . ás pajtásaival szemben gyakran kötöszkiSdd. 

d`/ 4.o. :Fe gye3mezet .t. K.: Fegyelmezett, me:gbizható . 	 . 

e/ Szorgalmas, de mindig elismerést vár -érte. K..: Megbizható, aktiv, 

szívesen vállal feladatokat, szorgalmas. 

f/ 

/ a/ Élelmiszer-ipari. szakközépiskolában tanul tovább. 
b/. Képességeinek  választása  megfele lg / kisérletezó készsége fejlett, 

tiológia, kémia, rajz tudása alapos _f'. , 
c/ --- 



Nyelvérzéke  jó. 	Betí~irása , szinlátása,  miiiszaki  jélleg~i feladatok  meg- -- 	_ 
oldIsa 	
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l.Fodor- József Élelmiszeripari Szakmunkásképző" Intézet: husfeldolgozó  
2.Tömörkény István Gimnázium: takultativ osztály, általános tantervi  

Testvérével együtt rendezett családi légkörben nevelkedik.  

Egészséges, fejlett. Mozgáskészsége j6, ügyes  rsplabdázó_t  
Magatartása, szor-galma . példás. Képességei jók, Az  összefüggéseket  

felismeri feladatmegoldásban ónálló, pontos.  
Kiséretező készsége fejlett.  . 

A közösségbe jól beilleszkedő",  aktiv,  törekvő.  A raj kulturfelelőse.  

Feladatait egyekezettel ellátja. 	 . 

	 ~ _-_ ~__~  

Felvételét javaslom.  



K. A.: 

magyar:Kissé lassu a gondolkodása. Fogalmazási és . hel,yesirási kész-

sége jó. 

orosz/angol: Magas ismeretszint, készségek, általában aktiv, példa-
mutató viselkedés, irásbeli munka. 

történelem: Tudásszintje magas -, szorgalma xftimmi példamutató, órákon 
figyel, de nem elég aktiv. 

biológia/főidrajz: írtékes a munkája. pontos, alapos. Tárgyi tudása 

igen jó. 

matematika:Logikus a gondolkodása. Az összefüggéseket felismeri. 
Nagyon szorgalmas, munkája pontos, megbizható. 

fizika: . Nagyon aktiv á fizika órákon. Az anyagot hamar megérti, jól 

alkalmazza. 

rajz: Természeti tanulmányokban, távlati és műszaki ábr. egyaránt 

kiválik. 

kémia: A munkájában kitartó, alapos. Ismeretei megalapozottak. J6 

képességekkel rendelkezik. 

gyakorlati: szorgalmas, ügyes. 

testnevelés: Magasndvósüi, fejlett mozgásképességei tanuló. J6 labda-

érzékrü, ügyes röplabdázó. Nagyon szorgalmas és kitartó. 



4.o.:Ókos, fegyelmezett, munkában pontos és ánáll6. Az iskolán kívüli 
nunkában nagyobb aktivitásra, lelkesedésre nevelni.  

L./4.o.:Szülei orvosok.Együtt élnek a . nagyszűlőkkel. é két wermek gon-

los nevelését a nagyszülők végzik. K.: Szülők, nagyszülők együttesen 

naximáls feltételeket biztositanak a  két gyermeknek. 
?./ 4.o.: =Igen fejlett, erős, egészséges kislány.. K.: Idegrendszer-e 
stabil. 	 . 

3./ 4.0. . : frdeklődése kialakulatlan K.: Kedvelt tárgyai: angol, fizika, 

t6mia,. biológia. Kedvelt idŐtáltése:olvasás, zongorázás. Kedvelt olvas- 

nányai: természettudományi művek, kalandregények. Angol, ráplatda, zon-

pra, . szofész. 

4./  a/ 4.0.: Önálló munkában pontos, gondolkodó. Figyelemben kitartó. 
K.:Logikus gondólkbdásu, lényeglátó, önálló ismeretszerzésre ké-
pes. 	

. 

b'/. K. . : Erls, nagynövésű, 8gyea, kitartó. Fejlett mozgáské :szségü, 
jó labdaérzékü. .. 	 .._ 

c/ K•: Kézügyessége j6, . térlátása j4.   
4.o.: Aaikszavu, zárk6z .ott.Érzelmeit nem  nyilvánitja.Társai szere-

tik, ragaszkodnak. hozzá. K. Csendes, szerény. 

5./ Történelmi tudásszintje magas.  Társadalomkutató szakági versenyen 
dredményesen.. szerepelt. . 

C. §. a/4. o.:Közatom munkában, különösen iskolán kivül nem aktiv... K. .: Pél-. 
damutató magatartásu , csendes, alkalmazkodó, fizikii ' munkában is  
példamutató. Önálló, céltudatos. 

b/ K.:Örevezető. 
c/ 4.o.:Mindig barátságos. K ..: Szeretetteljes, tisztelettudó, ra- 

O 

gaszkodó. .. 	 . 

d/4. o. :.Fégyelmezett. K _.:Öafegyelmeze .tt. 
e/ 4'.o. .:-Szorgal.mae._. K.:Igen: szorgalmas,_ minden, muntájával szemben 

igényes. Aikotáereje. nagy, M nkavégzáse.-egyenletes. . 
f/ K.:Kivál6.munká'jáért, szorgalméiért sokszor kapott elismerést. 

,/ a/ Radnóti Gimnáziumba fakultativ angol tagozaton tanul tovább.Táv-
lati- cél az orvosi pálya.Szüleit tekinti példaképnek. 

b/ Kiváló képessége és eredménye alapján reális. 
c/ Andol siakkörbe és még néhány szakkörbe járt/ orosz, zene/. 



K•A.: 

1-JATE- Ságvári Endre 'yakorló Gimnázium: fakultativ angol tagozat/haladó, 
?.Radnóti Miklós Gimnázum:.b :iológia-fizika fakultáció 

Rendezett, nyugodt, összehangolt légkörben nevelkedik.Egy kisebb test-

vére. van. A • szülgk,elfoglaltságuk miatt a nagyszülőkkel együttesen 

segítik a  gyermekek  tevékenységét. 

Egészséges, jól fejlett.Idegrendszere stab&l.  Mozgásképessége feslett,  

j6' sportoló: - röplsbdszik.  

Nagyon jó képességi.. Logikus gondolkodásu, lényeglátó, az összefüggé-
seket felismeri.  önálló ismeretszerzésre képes. Kedvelt tárgyai: fizi-
ka, kémia, biológia,  angol /tagozatos osztályba járt/. 	

_ 	  

Minden munkája önálló, igényes,  céltudatos. Érdeklődése sokoldalu. 
Akaratereje nagy.. Nagyon szorgalmas.Csendes,szerény. 	 . 

Választása határozott. Továbbtanulóját feltétlenül javaslom. 



L. P.: 

magyar:Tanulásának szinvonala magas. Olvasott. Választékosan fo-

galmaz. Aelyesirása és nyelvtani ism. biztosak. 

orosz/angol:Magas ismeretszint, jó beszédkészség, alapos nyelvtani . 

ism. , aktiv. // --- 
tiörténéle:Tudása nagyon alapos, szorgalma példamutató, politikai 

kérdések iránt érdeklődik. 

biológia/földrajz: igen alapos, sokirányu az érdeklődése; segiti a 

közös munkát. 	 . 

iatematika: Gyors a gondolkodása, az  összefüggéseket jól és hamar 
felismeri. Feladatmegoldásban önálló, pontos, biztos. Matema-

tikai nyelvet pontosan használja. Szorgalmas. 

fizika:Magas szinten oldja meg a fitikai problémákat. Tidása biztos. 
Aktiv. 

rajz: Sza 'bványirása, távlati és a konstruliciás készsége, anyagfor-

málása kiváló 
kémia:Kémia érdekli, tudása nagyon pontos, biztos. Aktiv, kisérle-

tez6 készsége, jó, gyors, logikus. 	. 

gyakorlati:Cgyes, szorgalmas. 

testnevelés: Fizikai és + mozgásképessége közepes, ezt szorgalommal 

és kitartó munkával pótolja. Megbizható, fegyelmezett. 



-2 5g- 
L•P•: 

.$.: Okos, szorgalmas,a munkában kitartó ás megbízható. Jobban be kell 

kapcsolni az uttörő mozgalobe, ha egészsége engedi. 

1./ 4.o.:Szülei értelmiségi munkakörben dolgoznak. Együtt élnek a nagy- 

szülákkel.Egyedüli gyermek. Sokat van felett társaságban és keveset 
gyerekek között. K.: Értelmoségi cseléd, kulturált, igényes környezet. 
Józan életvitel. 
2./ 4.0.:Fejlődése kielégitő. 1 évvel ezeL6tt sulyosszivizomgyulledé-

son esett át. Testnevelésből teljesen felmentve. 5.o.: Asztmatikus 

problémák - megfázástól dvnil.7.o.: Egészségfagyi problémák megazünteki 

3./ 4.o.:Különcösen érdeklődik a műszaki dolgok iránt. Sokat olvas és 

beszélget felnőttekkel. K.:Érdeklődése sokirányu. Igen olvasott. Mate-

matika, fizika, kémia, biológia áli érdeklődésének központjában. 

szaki dolgok is ..- Vasutmodellezik - hobbiból •/ape.vasutmérnők/. Radnó 

ti Gimnázium matematmká szakkörébe jár. 

4./a/ ' 4..o.:Figyelme kitartó, önálló munkában jól alkalmazza  a  magszer-
zett ismereteket. K.: Gyors, logikus gondolkodásu, feladatok meg-

oldásában önálló 

b/'K.:Fiz .ikai ég mozgásképessége közepes. Ezt szorgalommal és kitar-

tó munkával . pótolja.  

c/ K.:Jó idegen nyelvi beszédkészség /angol/, matematikai, fizikai, 

kémiai feladatmegoldásban Önálló, jó kisérletez6 készség. Távlati 

és rekonstruáló készsége, arány, formaérzéke _ kiváló. 
5./ 4.0.:Gyermektársaságban gátiásos,Barái.ja nincs. K.: Kiegyensslyo- 
zcrtt, megfontolt, deres, barátságos. Társai tiszteletét élvezi. 

6.7 Történelem tmdása nagyon alapos. politikai kérdések, a jelenkor 

problémái érdeklik. 
7.§ a/ 4.o.:A munkában aktiv. K.:Minden munkában aktiv, pantos, megbiz- . 

ható. . 

b/ K.:Alkalomszerfa tevékenységét jól ellátja / faliujságkészités, 

plakátkészités, kílönféle rendezvényeken való részvétel, ünnepé-
lyeken való szer- eplés/. . 	 . 

c/4.o.:Fein6ttekkel bizalmas, , tisztelettudó. K.:Udvarias, tiszte-
lettudó, őszinte. _ . 

d/4.o.:Fegyelmezett. K.:önfegyelmezett. 

e/ 4.o.:Szorgalmas. K '.:példamutatüian szorgalmas, kitartó, pontos. 

f/ K.:Kiemelkedő teljesítményeiért sokféle elismerésben részesült 

/divsér-et, kanyvjutalom,oklevél/. 

8./e/Radnóti gimnáziumban tanul tovább. 

b/Szakági irányulása mlkg nem tisztázott. Választása reális. 
c/Szakköri tevékenységet folytatott. 



-- .2 E a---  

1 ..Radnőti Miklós Gimnázium:matemat .ika-fizika-2 '.idegen nyelv /I. /a,l. csop.  

~ . 	 " 	^ 	biológia-k€mia-2. id.nyely /I. -./c,2. csop. /  

Rendezett körülmények között, harmóniku$ légkörben él a család: apa,anya,  

nagymama és az egyedüli gyermek. 	 . 

5.osztályos korában sulyos sgivizomgyulladáson esett át, majd asztma-

..tikus problémák  léptek fel. mozgástól, megfázástól  már 5. o.-ban is  

óvni kellett. A szülők sokat foglalkoztak vele. -Egészségügyi problé-

mái megszűntek. 	 . 

Korának megfelelően  fejlett.  

Igen értelmes,  logikus gondolkodása, kifejezőkészsége szines. frdek-

l6dése sokoldalu  -'a reál tárgyak felé fordul / fizika, kémia,  - f 	Edr jz,  

biológia/.  Kémia, fizika, matematika,  angol  sz .akkőrre jár.  

Mérnik vagy b®olőgia-kémia kutató szeretne lenni.  Édesapja kőzlekeddsi  

mérnők.   Ez a pálya is mozgatta fantáziáját, saját magától jármú-modelle-

zést folytat.  

Kézügyessége, vizuális képzelete, arány- és formaérzéke- jó. Kisplasz- 

tikai munkájával is jól szerepelt pályázaton.  

Minden iránt érdeklődő, szaktárgyi versenyeken rendszeresen szereplő.  

Kiváló uttör6, őrsvezető.  

Nyugodt, szerény, -  céltudatos, szorgalmas. 	 . 

Felvételét feltétlenül javaslom.  



rJi• E.: 

magyar:Gondolkodása igen lassu. FOgalmazási készsége közepes, hely/es-

irási készsége gyenge. 

orosz/angol:Hiányos alapismeretek, de igyekve, gltalában aktiv. // 
Nyelvérzéke gyenge, Szorgalma közepes, alapfogalmak hiánytasak. 

történelem:Orákon figyel, de képessége és változó szorgalma miatt 

tel jesitménye. közepes szintre . . 

biológia/főldrajz: Változó teljesitménnyel, j6 szándékkal dolgozik. 

Irányitani kell. 

matematika: Gyenge a logikai készsége. Tanulása mechanikus, önállót- 

lan a feladatok. megoldásában. Alapismeretekben is sok a hiányosság. 

fizika: Logikai  készsége nem elég fejlett. Gondosan, szorgalmasan 

tanul. Kisérletező készsége megfelelő. 

rajz slgyekv8, megfelelóen oldja meg a problémiikat. 

kémia:Csendes, , szerény. Segitségre szorul. Közepes képességei. 
gyakorlati: Ügyes, szorgalmas. 

testnevelés: J6 a fizikai és a mozgásképessége. Testnevelés terén 

ügyes, de nem szorgalmas és kitartó. . 



-ti  

4.o.:KŐzepes. képességűi, minden munkában nagyon lassu. Sok nevelői se-

gitségre szorul.  

l. ~ 

 

4.o.:Egyetlen gyermek, A szülők soha ne m .  érdeklődtek iskolai mun-

kája iránt. Kicsi korától napközis. K.:A szülők munkájukkal elfoglal-  

tak. Az édesanya tartotta a . kap:csolatot az iskolával.  

2./ 4. o.:Egéssséges gyermek. K ..:Megfelelően fejlett.  
3./ 4.o.:Kialakulatlan-.Keveset olvas és rendszertelenül, inkább csak  

meséket. K.:Köaepes képesség. Kedvelt tárgyai: ének, gyakorlati, test-  
nevelés. Kedvelt olvasmányai: ifjusági regények. Kedvelt időtöltés:ké-  

zmunkázás.  
4./ ar 4.o.:Nagyon lassan dolgozik. K.:Gondolkodása lassu, logikai kész-

sége gyenge, _  feladatok megoldásában önállótlan.  

b/ K.:Fzka. és mozgáskészsége j6.  
c/ K-.:Nyelvérzéke _gyenge, kézügyessége jó, gyakorlati tárgyból is.  

5./ 4.o.:Szeret. kényeskedni, magát kiszolgáltatni. Csak azt választja  

batátnőnek, aki kiszolgálja..K.:Kedélye hullámzó, gyakran szitotta a  

felfortyanók táborát.- Magatartása sokat változott. Nyugodt, tárgyilagos  

lett.  
6./ A történelmi ismeretanyagot közepesen tudja. A politikai események  

iránt érdeklődik, pozitív megnyilatkozásai vannak.  

T./a/4.o.:Nem alti .v.. K :.:Változ6 teljesitménnyel, jászándékkal dolgozik.  

Fizikai munkában igyekvő.  

b :/  K.:A k .öz :össá.gben vállalt feladatait önállóan, jól ellátja / jegy-

eladás, bélyeg,. stb. /.  

c/4. . . o.:Aizelkedő,;  szeret felntt-társaságban lenni. K.:Tanáraival  
szemben udvarias, tisztelettudó.  . 	. 

d/4. .o.orék alatt szeret beszélgetni.. K.:Figyelme elkalandozik, fecseg  
is, stílusa, szókincs kifdgásolhat.- Sokat javult! 	. 

e/4.o.:Nem elég szorgalmas. K.:Nem elég szorgalmas és kitartó.  

f/  

9./19/ 'rettségi bzonyitványt, szakmát akar szerezni, ez volt elérhető  
számára. .-igyekezettel megállja helyé`-̀t.. . 

a/ Élelmiszeripari szakiskolát választotta.  _ 
c/ Az alapozó tárgyakat igen szorgalmasan tanulta.  



l.Fod'or Jésef Élelmiszeripari Szakmunkásképző Intézet:. hus és baromfi-  
ipari ágazat  

2.Gyors— és Gép:ir6' Iskola  

Megfelelő" körülmények között élő egyedüli gyermek.Iskolai munkájában  

magára van utalva, szülői segit'aéget nem kap.  

Fgészséges.J6 a fifikai és a mozgisképessége.  

Gondolkodása lassu. Közepes képességt% logikak készsége  nem elég  

lett. ~ Önállótlan a feladatmegoldásban.  Kísérlezet8 készsége megfelelő.  

Helyesirása és fogalmazási készsége közepes.  

Kézügyessége j6. páltoz6 teljesitménnyel j5szándékkal dolgozik, Irt  

nyitást i'gányel. A társadalmi munkában, fizikai munkában igyekezettel  

hél~t~áll.v  
Felvételét javaslom.  



M.  Á.: 

magyar: .Önéll .Őan, gondolkodva tanul. Választékosan fogalmaz .. ?elyesi-
rési készsége igen jő, ügyes versmondó. 

orosz/angol: Aktiv, J6  nyelvérzék, alapos ismeretek, gondos irásbeli 
munka. 

t•örténelém:Nagyon szorgalmás, de  a történelmet nehezebben tanulja meg. 
Tudásanyaga j6,, órákon az aktivitása fokozódik. _ 

bioa6gia /földrajz :Szor_galmas, törekvő. Tudása j6, megfigyelései ponto- 
sak. 

matematika: Igyekszik gondolkodva tanulni ,  de az ősszefüggéseket les-
sen  ismeri fel. Feladatmegoldásban segiteni kell. Számolási kása 

ségét jatritani kell.  Alapismeretekben hiányosságok. Nagyon igyekvő, 
szorgalmas. 

fizika:A fizikai jelenségeket jől elemzi. Logikai készsége fejlett. 

Fizikai alapismeretei megfelelőek. Érdeklődő. 	. 

rajz .:Adottságai jók a tárgyhoz. Fantáziája, tárlátása, arány-, forma-
érzéke j6 / kerámiai /. 

kémia:szorga llmaa, igyekvő.Ismeretei jók. Logikai készsége j6. 
gyakorlati: egyes. 

testnevelés; Fizikai és mozgásképessége igen jd. Tehetséges röplab-
dáz6. Megbfizható",. fegyelmezett 
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4.0.:Nagyon tehetsége, szorgalmas. Tud hatni jó irányban a társaira. 
Minden munkában lehet rá számítani. . 

1./4.o.:Édesanyja egyedül neveli.A szülők elváltak. Az édesanya ideg-
betegség miatt hosszabb ideigt rokkant nyugdijas. A lakáskőrülmények 
is nagyon rosszak. Egy alagsori mosókonyhában élnek. K.:  -Nagyszülők 

segitik, - Lakást kaptak / 1,5 szobás/. -;desanyjával él. 

2./4. o.:A tanév elején hosszabbo ideig hiányzott. Kivizsgáláson volt. 
Idegpanaszokkal. K.:-Megfelelően fejlett. Egészséges. 
3.7 4.o.:Kiialakulatlan.Olvasni szeret. K.:Kedvelt tárgyai:magyat, tör-

ténelem,gngol.Kedvelt olvasmányai:fantasztikus könyvek, természettudo-

mányos könyvék. Kedvelt id6tölté 'se:olvasás, kerámia, ;  sport. Érdeklődése 
sokirányu. 

4.7 a/  4.0.: Nagyon j6 a megfigyelőképessége. A tanultakat önállóan is  
j61 alkalmazza. K.:  önállóan, gondolkodva tanul, az összefüggése- 
ket lassan ismeri fel. Feladatmegoldása nem elég ónálló. 

b/ K.:Fizikai és mozgásképessége ige jó.Tehetséges röplabdázó. 

cl 4.o. :Ügyesen foglalkozik kisebb pajtásokkal. K.:A közösség prob-
lémáinak meglátására, helyes állásfoglalásra képes. Ügyes vers-

mondó.Jő nyelvérzékü.Manualitása, fantáziája j6.Az agyag formá-

lásához érzéke van.Teheteé:ges . a labdajátékban. 

5.14. o.:Zárkózott természetü-Egy állandó barátnője mellett kitart. K.: 

Csendes, szerény, megbízhatd. Mindenféle kapasolate kedves, kellemes 

egyéniségét tükrözi. 

6./ Érdeki6dd.Történelmi tudásanyaga jó, aktiv. Meglátásai jók. 
7.7 a/ 4.o.:Minden munkában aktiv. K.:Minden munkában tevékenyen vesz 

részt. 

b/4.o.:Az őrsben.ügyesen tevékenykedik. K.:Őrsveze-tő - spor-tvezető.Q 
Csapattitkár. . 

c/4: . o.:Tisztelettudó, ragaszkódó, segítőkész.  

d/ 4.o.Fegyelmezett. K.:Megbizgató,- ónfegyelmezett,pldamutat6. 

e/4..o. Szorgalmas :.: K. :Nagyon. szorgalmas,tárekvó.. 	 . 

f/K.:Órsvezető munkájáért jutalomtáborozás. Sportvezető munkájáért 
Eálatonfőldvár-on sportvezető-képző tábor. 

8./ a./Gimnáziumban folytatja tanulmányait, pályaválasztása még nem  ha-
tározott. 

b/ Iskolásválasztása képességeinek megfelelő, helyes. 



1.Radn6ti Miklós Gimnázium:. általános /fakultativ/osztály  

2.Tömörkény István Gimnázium: angol nyelvi osztály  

Rokkant nyugdijas, orvosirnok.édesanyjával élnek szerény, tendezett  

körülmények kőzött.-Az elmult évben : kaptaik lakást.  

J61  fejlett. Fizikai és mozgásképessége  igen j6 .Tehetséges r-őplabd4zó.  
J6 képességü.Logikai _készsé"ge j6. Megfigyelései pontosak.Nyelvérzéke  
j6. 7Tálas~ztékosan fogalmaz. Relyesirási készsége igen j6.  f,~géyes versmon- _~ 	  

d6.Arámy-, formaérzéke, kézügyessége, fantáziája,  távlati  i smeretei  - a  
jók.  

Érdeklődő,. ektiv, szerény, nagyon szorgalmas. Az uttörö közösség ér  
tékesltag ja. -Csapattitkár.. ,  
Örsvezető munkájáért, jutalom-táborozáson vett részt. Sportvezető tévé-

kenysségéé t Balatonsinfmaztzföldváron volt vezetőképző táborban.  

Uttör-ő munkájáért dicsérő oklevelet kapott.  

Támogatást, segitséget érdemel, Felvételét javaslom.  



P.  E.:  

magyar:!elfogó képessége &ors .. Gördülékenyen fogalmaz . , helyesirása 

jó. Olvasott. Nyelvtani ismeretei biztosak. Gyors beszédű. 

orosz/angol: nem tul aktiv, de ,j6 nyelvérzékű, megfele16 nyelvtani 

alapokkal, j6 beszédkészség. // ---- 

történelem; Tudá"s 'szint .je kiemelkedő. orákon aktiv, szorgalma példa-

mutató. összefüggések meglátásóra képes. 

biológia/földrajz Lényeglátó, irásos, . de főleg , szóbeli feladatai pél$ 

dósak. Islkoldn kívül szerzett ismereteit hasznosan alkalmazza. 

matematika: AzvI összefüggéseket lassan, de felismeri. eladatmegoldás. 

ban kissé bizonytalan, mert az alapismeretekben hiányosságok varr-

nak. Szorgalmasa 

fizika;J6 következtető-képességgel rendelkezik. A tanult ismereteket 

helyesen alkalmazza. 

rajz .: A . tárgy különböző területei: természer utáni tanulmány, táv-

lati dbrázolds j6. Konstruáló készsége, arány-, formaérzéke vi-

v416. /kerámi I./.  
kémia: Gondolkodása lassu. Ismeretszerzésben önállá, következtetései 

helyesek. 	 . 

gyakorlati . :- t'gyes, szorgalmas. 

testnevelés; legyes, erős fiu. Főleg a labda játékok iránt érdeklődik. 

Néha szorgalma nem megfelelő. 



4.o.:Korához képest művelt, olvasott.Szeret sportolni,szerelni.Jó kez-

deményező az. osztályközösségben. 

T./ nor 4.o.;Szülei értelmiségi munkakörben dolgoznak.A fiuval sokat 
foglalkoznak. A harmonikus, intelligens cslá .di környezet kedvezően hat 

a gyermek  fejlődésére. K.:-A . családi környezet változatlan - minden 

adott a megfelelő fejlődéshez. 
2./ 4.o. :ggészséges, j61 fejlődő fiu, K.: Megfelelően fejlett. 

3./ 4:.o.: r-deklóáése nagyon sokiránymt, de különösen szereti a törté-

nelmi tárgyu olvasmányokat. Sokat olvas. K.;Kedveit tárgyai:történelem, 

földrajz.Kedvelt időtöltés:olvasás, uszás. Kedvelt olvasmányai: törté-

nelmi tárgyu könyvek. 
4./8/4.0.:A tsarultakat önállóan képes: alkalmezni.Képzelete különösen 

fejlett.Szóbeli kifejezőkészsége különösen fejlett. K.:-Switatt  
Gyors felfogá "su, lényeglátó, a  matematikai összefüggéseket lassabb-

an . létja.Ismeretszerzésben önállé. 	 . 

b/ 4. o.:Jétékban kitartó: , gyors. K.: ügyes, etős, labdajátékokban 
kitűnik. 

c/K.:Nyelvérzéke, . beszédkészsge, manualitása._jd. 	 . 

5./ 4. o.:Érzelmileg kiegyensulyozott, igen jókedélyű. Szereti a környe-

zetét megnsvet-tetei.. K.:Érzékeny, ingerlékeny, a. tömeget nehezen. viseli. 

6./ K. :Tudésszintje kiemelkedő, az összefüggéseket helyesen_ látja a tört 
ténelemben. A napi politikai események érdeklik Tájékozott az események-

ről 

7.7 a/  4.o.:Minden munkában aktiv, kezdeményező. K.:Minden munkában 
megfelel, fizikai munkában is jól dolgozik. önállóan szerzett 

ismereteit jól alkalmazza 

b/ --- 
c/4. 0.:A felnőttekhez és társaihoz közvetlen, nyilt, bizalmas. 

K.:Udvaris, tisztelettudó, egyenes. 

d/4. o.:regyelme :zett. K.:-Magatartása - nem-mindig példamutató. 

e/4.o.:Szívesen és kitartóén dolgozik. K.: -Igyekszik. 

f/ 
8./a/Tömarkény gimnáziumba nyert felvételt.-Pály_avdlasztása még nem 

végleges.-Biológia-földrajz-történelem-magyar tárgyakból elért 

eredményei alapján. kétféle elképzelése alakult ki:biológia kutató, 

jogi pálya. 

b/Képessé :geinek0ó1 megfelel. 	 . 
c/igyekezettel tanult,lés megismerkedett az iskolával /ebben édes-

anyja volt segitse=gére, aki ott dolgozik/. 



1.Tómörkény It4n Gimnázium: kezdő angol 

Z.Radnóti MiklósGimnézium: magyar-történelem 

• 

körülmények között, harmonikusan élnek: 

nagymama,  szülők,  a két gyermek.11anALDAILLaamomat,11 két  gyer-
mekkel.  Képességeik kibontakortatéséhoz minden feltétel adott. 
Testilegfejlett t  eeszséges, erős, dgyes  fiu. Labdajátékokban vélik 
ki. 

.011111.11111.110410 	 • . 	. 
Felfogőképessége gyors lényeglétó. Következtetései hélyesek. A 

nelmi biológiai fizikai, kémiai, földrajzi  osszef2a 	■géseket  helmum. " 
■40•••1.0 ■••••.S .„ látja meg. 6ntillóan,  iskolén kivül szerzett ismereteit helyesen ailkal-a.ormramorauti 

mazza. 
A matematikai feladatmegoldásban  kissé bizonytalan.  
Nmelvérzéke  beszédkazSeielK-frdeklőddsi köre széles. Olvasotts4- 

,....■••■■■=1 /1■•• 

géról többször tett bizonyságot eredméynes szereplésével könyvtéri ver-
senyen. 
L4téskulturája,  manualitása l  foVmaérz6ke  Jő.  Kerdmia munkájéval  or-
szigos péjryázaton elsó lett.  -Ügyes,  szorgalmas, tudatosan törekvő.  

Felvételét javaslom. 



magyar.: : Lassu. gondolkodása.. Fogalmazási és helyesirási készség•,e elég 
jó. Logikai készsége nem elég . fejlett. 

orosz/angol:(italában aktivan dolgozik, hiányos nyelvtani ismeretek, 
ingadozó szorgalom. // Nyelvérzéke közepes, szorgalma ingadozó, 
alapfogalmak hiányosak. 

történelem:Közepes képességű, változó szorgalmu tanuló, tudásszintje 
is közepe s. 

biológia/faldra jz . :Jól dolgozik. Önállóan. Igyekvő. 
matematika: Lassu a gondolkodása, ősszefüggéseke :t nehezen ismeri fel. 

Feladatmegoldásban önállótlan, mechanikus. /Fizikából átvéve:Szor-
galma ingadozó.  Elemző képessége gyenge./ 

fizika:Szorgalma ingadozó. Megfigyelő képessége jó, elemző képessége 
gyenge. 	. 

rajz :: Rajzi munjái jók. Igyekvő. 
kémia Szorgalma változó, ismeretei néhol hiányosak. összeflggéseket 

néha nehezen látja. 
gyakorlati: Törekvő,:  Ügyes. 	 . . 

testnevelés:Eris, ;  izmos leány. végtelen kitartó, szorgalmas. Labda-

játékok, főleg a kézilabda érdekli. 



R•G.:. 

4.o.:Fegyelmezett. Ir•ényitással. megfelelően dolgozik az iskolában. A 

rábizott feladatot rendesen elvégzi. Aktivitását fejleszteni *ell. 

1./4.o.:A szülők fizikai munkások.Mindent megteremtenek a müvelt kör-

nyezet kialakitására.Érdeklődnek, a gyermek fejlődést gondos figyelem-

mel kisérik. 	Anyagilag minden öiztositott,, a kulturált, igényes 

környezet nem. A ház szanálásra vár. - A 8.oszt4l,y végén lakást kaptak. 
2./4.o.:J61 fedett, egészséges g °ermek. 1974 nyarán csunya lábtörést 

szenvedett.Az első félévben sokat mulasztott. K.:-Er-6s, fejlett, egész-

séges,- 	e 

3.14. . 0.:Érdeklődése még kialakulatlan.Keveset olvas.Állandó irányitásra . 

szorul. K.:-Kedvelt tárgyai :ének, testnevelés, gyakorlati,r-ajt. Kedvelt 
idótaltése: néptábc,sport.Kedvelt olvasmányai:ifjusági regények,kaland 

regények. 	 . 

4./a/ 4:.o.:Képeáségei lassan bontakoznak.szóbeli és irásbali kifejező- 

készsége gyenge. X.:Gondolkodása lassu,logikai készsége nem elég 

fejlett. Megfigyelőképessége jó. Feladatmegoldásban önállótlan. 

b/ K.:E°rős,.izmos, kitattó, labdajátékok, főleg a kézilabda érdekli. 

c/K.:Labdajátékokban, néptáncban. tűnik ki, kézügyessége j6. 

5./4.o.:Nagyon érzékeny, könnyen haragra lobban K.:-Nem lobbanékony, j6-

kedélyfifi, természetes,. közvetlen. 	 . 

6. /g.:Tarténelemből tudásszintje közepes, képességei is. A napi poli-

tikai eseményekről tud ., azokról számot is tud adni. Van véleménye, ész-

revételei jók. 

7./a/ 4.o.:Munkában vezetésre, ir-ányitásr-a szorul. -K.:-Igyekezettel vesz 
részt mindenféle munkában.- 

b/K.:Kisdobosoknái tevékenykedétt - ügyesen. 

c/ 4. .o.:FelnBttekkel tisztelettudó, pajtásaival szemben gyakran dur- 

va. K.:Udvarias, tisztelettudó, kisebbeket segiti testvérét is. 

d/4:.o.:Tanitási órákon fegyelmezett, a rábizott feladatokat elvégzi. 

K '.:Tanitási órán és azon kiviül fegyelmezett. 

e/K.:Kitartó, szorgalmas, ennek ellnér-e nem mutat fel egyenletes 
szintet. 

f/ --- 

8./a/Élelmiszer-.ipari szakiskolába jelentkezett. 	 . 

b/Igen nagy igyekezettel volt azon, hogy felvegyék a  kőzépiskolába. 
Érettságit és szakmát akar szerzni. Kitartásával sikerül is majd. 

c/Igyekezettel tanulta az alapozó tárgyakat és megismerkedett a vále 

lasztott iskolában folyó. munkával. 



R:•G•• 

l ..Közgazdasági Szakkőt .épiskola; . igazgatási-ügyviteli ágazat 

2.Fodor- József Élelmiszeripari Szakközépiskola: husipari ágazat 

• 

A közeljövőben  szanálásra kerti 'lő, kicsi, $ szobás házban laknak a 

s tilók a  a 2 gyermek. Az apa szobafestő. Minden lehetőt megtesznek, 

hogy a kislányt a választott pályára segítsék. Matematikából korre-
petáltatják, gyors- és gépirásra tani .ttatják. • ; 

Erős, izmos,  egészséges, kitartó. Főleg g  kézilabdában  ügyes. 	' 

Gondolkodása lassu, az összefüggések meglátásban, feladatmegoldásban 
nem elég őnáilő. , 

_Meg gyI6képessége jő, logikai készsége nem elég fejlett. Vizuális 

képzeleté,  manualitása j6. 

Fogalmazási, helyes ráfisi készsége elég jd. Nagyón igyekvő, törekvő. 

Kisdoboaokn42 őrsvezető'. Ügyes népitáncos. 
A 2?, iskolát tartom reális választásnak / igazgatő bejegyzése! 4 
Felvételét javaslom / igazgatd kihuzta/. . 	 - 



R. I• : 

magyar:6n4116an, gondolkodva tanul. Fogalmazásai, beszéd és helyesi-
rási készsége elég jf. Logikai készsége nem elég fejlett. 

oszt/angol:Nem aktöv, de munkájában alapos, j6 nyelvtani alapok, 
j6 nyelvérzék, beszédkészség. // --- 

tőrténelem:pr-ai és otthoni munkája dicséretes. Tudásszintje magas, 
órákon aktív, érdeklődő.  

biológia/faldrajz: Alapos, példásan dolgozik. Irásbe?li munkája is 

igen szép. 
matematika: Szorgalmas, igyekvő. Gondolkodva tanul. Csszefíggéseke - t 

felismeri. Feladatmegoldásban önálló. 

fizika:ÉedeklŐdése maga szinti.. Munkájában állhatatos, kitartó. 'i-
zikai. kisérletező-készsége fejlett. 

rgJz: Gondos, pontos,mxmhmtki igyekvő,a mü:szaki jellegű feladato- 
kat j61 ár-ti. Konstruáló készsége, maualitása 	/kerámia/. 

kémia: Mrunkájébam pontos. Csendes, szerény. A természettudományok 
iránt érdeklődik. Logikus gondolkodásu. 

gyakorlati: egyes, igyekvő, érdeklődő. 

testnevelés: Erős fizikumu, darabos mozgásu. Nagyon megbizható, szor- 

galmas. 



R. I.:  

4.0.:.Harmonikusan fejlődő`, kiegyensulyozott egyé 'niség.Minden munkában 
tanárai és társai számithatnak rá.  

Szülei értelmiségi munkakörben dolgoznak.A ger-mekkei rendsze-
resen ész sokat foglalkoznak. K. A szülők elváltak - édesanyja egedül 
neveli. 

2./4.o.:Egészséges, jól fejlődő, kiegyensulyozott gyermek. K.:-J61 fej-

lett, egészséges. 

3./4.o.:Ér-deklődése sokirányu.Sokat olvas.Különösen a történelmi tár-

gyu könyveket kedveli. K.:-Sokirányu és magasszintü az érdeklődése a 

tantárgyak iránt. -Természettudományos érdeklődésű:bioló gia,fizika,ké-

mis:, állatok. 

4:./a74.o.:A tanmitakat gyorsan felfogja és önállóan alkalmazni. képes. 

K :.:Önállé, logikus gondolkodásu.Az összefüggéseket felismeri.Őn-

állóan szerzett ismereteit alkalmazni tudja. 

b/K.Erós fizikumu,darabos mozgásu, áildképe _ssége jó. 
c/Jó nyelvérzék,beszédkészség. 

5./4.o.:Érzelmi élete kiegyensulyozott. K.:Csendes,szerény,visszahuzó-

dá' - eze eredményeinek rovására megy. 	 . 

6./Történelmi tudásszintje magas. A ttanárákon aktiv. Ér-dekLódést mutat 

a körűlöttffnk lévő világ változásai iránt. A bel- és a külpolitikai ese-
ményekről tájékozott. 

7.7a/4.o.:Á tanulásban aktiv és önálló. K.:Minden munkában alapos, 411-

hatatos,kitartó,pontos.Ir-ásbeli munkái gondosak.Fizikai munkában is 

példás. 	 . 

b/4. o.:Örsvezet-helyettes. Rá mindig és mindenben számitani lehet. 

K.:Őrsvezető,- örsvezetetó-helyettes.-Rajtitkár. 
c/4.o.:Szüleihez és nevelőihez meleg  szeretet füzi.Minden fiu barát-

ja akar lenni K.:Tisztelettudó`,udvaris,seg~i.tőkész. 

d/4.o.;Fe 'gyelmezett. 	 . 

e/4.o.:Tanulni szeret, A munkában szorgalmas és kitartó. K.:Állha-

tatos,pontos,kitattó,szorgalmas. 

f/K.:Gyakran kapott dicséretet munkáiért 	. 

8./a/Erdészeri szakközépiskolába nyert felvételt. 

b/A természeti. az állatok iránt vonzalma miatt vd lasztotta a nehezen 

elérhető pályát.Képességeinek megfelelő. 

c/Igen nagy igyekezettel tanulta a biológiát,kémiát, állandóan szer-

zett ismeretanyaggal gyarapitotta azt a sikeres felvételi érdekében. 

Kitartása bizonyára eredményes is lesz :. . 



R•I•• 

1.Erdészeti Szakközépiskola  

2.Tömörkény stván Gimnázium; fakultativ osztály  

A  szülők elváltak,, egyedülálló pedagógus édesanyja neveli.  

Erős fizikum, egészséges.  A testnevelés tárgyban nincsenek kiemelkedő  

adottságai, de nagyon megbizhat6,  szorgalmas.  

Logikus gondolkodásu.Az összefüggéseket Felismeri _, feladatmegoldásban  
,, 

 

ónálló.  Fiziksi, kémiai kisérletez8 készség % ~Iétt .
~ 

 Fógalmazási, bé_  
szé és helyesirási készsége, r{yelvé:rzéke j6. Irásbelí munkái gondo- 

-,~.. 	~. ~  <s 	.~.. .. ..~ r, .,-  
a,ak.A konstrukció's ~  összefüggéseket  í~elyésén-  lát3a meg, á~tletei, ké~pze-  
lete, manualitása j6. ÉrdekL6d'é esokoIldalu.öná116anszerzett ismere- 

~ .~.~.... ,~ . 	 ~.~  . 	 . 

teit helyesen alkalmazza.  

Munkájában  állhatatos, pontos, kitartgagyon szargalmas.  
A Közösségben drsveze tő.; TáAittEn7nendesszé n~tárgyilagos,  

magával és társaival szemben is igényes. 	 . 



R. M• • 

magyar:Tanulása felszines. Fogalmazási készsége jó, helyesirása köze-
pes. Sokat olvas. 

orosz/angol:Általában aktiv, de hiányos nyelvi ismeretek. Jó beszéd-

készség, beszédmegértés. //'--- 
történelem: Közepes képesség{, őr-ókon figyel, de otthoni mun_ká jóban 

hiányosságok vannak. Teljesitménye is közepes. 

biológia/földiajz:Igyekvő. Tudása főleg szorgalmi feladatokból adó- 

dik. Mrgbizhatő. 

matematika: Igen lassu a gondolkodása, logikai készsége gyenge.  Na-
gy= szorgalmas és aktiv. Feladatmegoldásban gyenge. 

fizika: A jelenségek közötti összefüggéseket nehezen látja meg. szor-
galma válzotá. Aktiv az ö'rákon. 

rajz: Igyekvő. Manualitása, térlátása Jó. 

kémia: Közepes kégességü, változó szorgalmu, ismeretei hiányosak. 

Segitókész. 

gyakorlati:Nem szorgalmaa,pontatlan. 

testnevelés:Az utóbbi évben visszaesett. Vizásra hajlamos, kényel-

mes. Megbizható, fegyelmezett. 



4.o. . :Éitelmes, talpraesett, szorgalmas kislány.A közössigben j61 érzi 
magát. .Minden munkában lehet rá számitani . 
1. . :4. o.:Szülei fizikai dolgoz6k.Id8sebbek.marikának felrP tt testvérei 
vannak.Ö egy kicsit elkéngeztetett.Szülei ellenőrzik.Gondot fordits-

nak fejlődésére. . K.: g legkisebb gyermek a családban, a legnagyobb 
őröm is. J6zanul nevelik. 

2./4.o.:J61 fejlett, egészséges gyermek. k. :-Fe jlett,egész .séges. 
3./04.o.:Nagyvn szereti a meséket.Humán érdeklődésű. K.:-Kedvelt 

t4rgyanbioló 'g.ia,f5ldrajm,ének.Kedvelt mivasnányai:Kalandregények, 
ismeretterjesztő irások. Kedvelt időtöitése:zenehallgatás, olvasás. 

4. /a/4.o.:J6 megfigyelő. A tanultakat önállóan is alkalmazza. K.:-Köze- 
pes képességű, lassu- gondolkodásu ., aiz ősszeff%ggéseket nehezen 'lát- 
ja meg.Tanulása felszines. - 

b/4 .. o.:Határozott, j6 fellépésű: K. :Erős,Qgyes.  
c/%. . :Idegen nyelvi beszédkészsége, beszédmegértése j6.- 

5./4.0.:Nyilt,8 "ezinte,kiegyensuTy.ozott.Társaihoz ragaszkodik,6t is sze- 
retik. K. :Egyenes, derűs,kőavetlen, seetókész. 

6./K.:A történelem térgyi. tudása közepes. Érdeklődik . napjaink esemé- 
nyei iránt.  Az egyes eseményekkel kapcsolatban képet,cikket hozott. 
7. ./a/4.o.:Minden munkában aktiv. K.:Minden. munkában szivesen és tevéke- 

nyen vesz: részt. . 

b ./4.o. :Szeret szervezkedni, irányitani az őrsben-.K.:Kisdobos őrsben 
tevékenykedett - j61 látta el. 

c/4.o.:Ragászkod6,segitőkész. K.:Tisztelettud6. 	. 

d/4.o.:Wegyelmezett. 	. 

e/4. o.:Szorgalmas. Ki9us. 

f/ --- 

8./a/ A Tömörkény gimnáziumban működő egészségügyi szakközépiskolába nem 

vették fel. A -Kossuth Zs. Fgészségigyi Szakiskolába vették fel. 
b/ Csecsmőgondozáhg .sz .er-etne_ lenni. _Kgen nagy igyekezettel volt azon, 

hogy a szakközépiskolába felvegyék. Kisgyermekekkel szeretne  fog-
lalkozni. 

cfCrsecsemOgandozási. tanfolyezn, egészségügyi vetélkedőn vett részt. 



I.Tömörkény István Gimnázium : egészségügyi szak  

2.Kossuth Zsuzsa  Egészségügyi Szakiskola  . 

Szülei fizikai dolgozók, 8 általános iskolát végzettek.  Testvérei  

felnőttek.8 az egyedüli germek a  családban, aliért a szülök mindent  

megtesznek, hogy hajlamainak megfelelő területen munkálkodhasson. . 

Fejlett, egészséges, talpraesett. kislány.  

Gondolkodása lassu, szyi összefüg ések meglátásában, feladatmegoldás-

ban  mem elég,  önálló.  
Logikai készsége nem elég fejlett. Alapismereteiben vannak hiányok.  

Fogalmazási készsége ny~ e 	e beszédkészsé 	`ó. Sokat olvas.Érdekl8—  

dése sokir-ányu.. Ama , litása jó.  

Csecsem5gondozdszeretne lenni. A választott pálya érdekében_ nagy igye- 

kezetet mutatott  fel. Szakkörbe Járt, rdazt vett csecsem6 49ondozési  

tanfolyamon, és a városi versenyen. • 

ttgyes,  megbizhatá, tőrekvő. Felvétel t javaslom.  



Sch. Á.: 

magyar:Beszédkészségére jellemző a szószaporitás, ez érződik fogai-

mazásán is. peiyesirása jó, olvasási készsége szintén. 

orosz/ angol:Rengeteget fejlődött, nagyon aktiv, figyelmes, pótolja 

hiányosságait. Jó beszédkészség. // Nyelvérzéke jó. Gondolkodása 

kapkodó, szorgalma ingadozó. 

történelem: irdekl dő, de figyelme csak rövid ideig összpontosul az 

anyagra. Szorgalma változó. 

biológia/földrajz_ Hullámzó teljesitmánpyei dolgozik. Igyekvő, szor-

galmas. 

matematika:Az összefüggéseket nehezen látja meg. eladat goldásban 

kapkod, ezért többszőr puskázik. Szorgalma változó. /fizikából 

átvéve: Tanulása felóletes. Gyenge a koncentráló képessége./ 

fizika: Tanulása feldletes. Gyenge a koncentráló képessége. Kisér-

letező készsége jó:. 

rajz:Szabványitása, műszaki jellegű feladatok megoldása jó. 

kémia: sZorgalmas, igyekvó, hangulata hatással van tudására. Isme-

retei hiányosak, néha logikátlan. 

gyakorlati:Lbsta, pontatlan,  nem ügyes. 

testnevelés:Mozgékony, fizikai képessége  jő.  Ügyes kézilabdázó. 

Néha szertelen. 



4.o.:Értelmi. képességeinek fejiődésé.t károsan befolyásolja lobbanékony, 

kiegyensnlyozatlan érzelmi élete. Egyéni bánásmódot igényel. 

1./4.o.:Édesapja fizikai munkás, édesanyja alkalmazott. A szülők a ki-

sebb testvérrel t9bbet tőró'dnek. Ági szellemi fejlődése nincs eléggé 
biztositva. K.:-Családi körülményei jók.Édesanyja tart kapcalatot az 
iskoláva.Ága lobbanékony, kötekedő, nagyhangu természetét nem tudják 

kellően mérsékelni. 

2. /4. o.: .Testileg jól fejlett, egészséges. K.:-Megfelelően fejlett 
5.74.0.:É,rdeklődési köre kialakulatlan.'K.:Kedvelt tárgyai:biológia-

főldrajz,r-ajz,ének,testneveés. Kedvelt olvasmányai:kalandregények, 

pöttyes kónybek,ifusági regények. Kedvelt időtőltés:zenehallgatás, 
sportjáték. 
4./a/4.o.:Kapkodó l figyelmetlen, irásbeli munkában lassu. K.:Figyelme 

nem tartós és állandó.Felűletes. Az összefüggéseket nehezen látja meg. 

Kapkod, a gyakorlati munkában pontatlan. 
b/K.:Fizikai képessége j6, Mozgékony, ügyes kézilabdázó. 

c' K.:ügyes labdajátékos, nyelvkészsége jó, beszédkészsége is. 

5./4.o.:Ér-ze mi élete kiegyensulyozatlan.Lobbanékony. Érzelmi kirörése4 
it, jót-rosszat, azonnal elmondja. K.:-Lobbanékony,szertelen,kőtekedó, 

társaival nem  tud nyugvópontra jutni. Ugyanakkor minden közösségi ten -

valóban a leghasznavehetóbb. Segitókász. 
6./ K.:Érdeklódik a politikai események ir-ánt.Képet,cikket hoz,véle- 

ménye is van. 
7./a/4.:A munkában nem aktiv.Szervezni nagyon szeret ,  de társai javas-

latait nem. K ..:Minden munkából kiveszi részét. -. 

b/ K.:rgen nagy aktivitással vállalt és végzett sokféle közösségi 

munkát. Az uttarócsapat u jságfeleslőseként, a ra ‘y tagdi jílgyeit, 
kiflivásárlásait egyaránt jól látja el. .. 

e/4.o. - :Szeret a felnőttek közt lenni. A közösség sokszor nehezen 

viseli el it. K.:iiiiitval szemben tisztelettudó, készséges.-A 

tanulóközösség viseli hehezen. . 

d/4.o.:Fegyelmezetlen. K.:Szertelen magatartása miatt$ ellentmon-
dásos tulajdonságai miatt  vannak magatartási problémái.-Tüz-viz! 

e/4. . o.:Érzelmi hangulatain nem tud uralkodni.Ez határozza meg 
munkához. való viszonyát is. .-Lobbanékony, hangulatain nehezen 
uralkodik. 	. 

f/K.. :Elmarasztalásban, elismerésben egyaránt volt része.Feladatok-

kal és ezek elvégzése után elért sikerélményei hatottak rá pozi-
tivan. 



8./a/A választott iskolába nam vert felvételt.- A vasutforgalmi szakkö-
zépiskolába vették fel. 

b -/Érettsági bizonyitványt és, szak .irányu képzést akart szeretni.Ké-" 

peaságei.eddig futják. Földrajzból jó, műszaki jellegű feladatok, 

konstrualó készsége j6 1  szabványirása j6. 

c/ Igen nagy igyekezettel tanulta a magyart,matematikát. 



gl) 

Sth. 

1.Közgazdasági Szakközépiskola:közgazdasági szak, igazgatés-ügyvitel 

2.JATE ségvéri Endre Gyakorló Gimnázium: kezdő angol nyelvi tagozat 

tdesepda  kómilves, édesanyja  maszski rajzoló. Rendezett körtilmények, 

között él a család, melyben a kisebb testvér foglalja el a központi 

helyet. 

Eggers6ges, fizikai képessége jó.mozgékony, Ggyes kézilabdázó. 

Az összefüggeSek me-ilátásában nemlIélnInA116.7éTánrolégórIasban 
- 	

4 

kapkod, ezért többször  hibázik.  Koncentráló képességét, önfegyelmét 

Trjrégiteni'kell.Kisérletező készsége jó. Helyesirása, nyelvkészédge,  
beszédkészsége /angol l orosz/ 56. Térlátésa, konstruáló készsége. szab-- 

résbeli munkái pontosak. 

Wi- féldietes,szertelen, :ezért teljesitménye hullámzó. 

era6drói-rd ialmas, igyekvő. Aktiv minden munkában., Megbizható. Az 

uttörő csapat ujságfelelőse,  őrsvezető kisdobosoknál. 

Felvételét 5avaslom./ igazgató kihurta/ 



magyar:Lassu gondolkodásu. Logikai készsége nem elég fejlett. egye-

sen fogalmaz,  helyesirása jő.Olvasott. 

orosz/angol:visszahuz6d6,, szorgalmas. Közepesnél jobb nyelvérzék, 

ismeretek. // Nyelvérzéke gyenge, logikai készsége gyenge, felké-

szültsége közepés. 

történelem:Orákon figyel, . de a -tőrténelmi összefZggések meglátására 

nem képes, szorgalmas 	 - 

1;iol6gia/földrajz:Csendesen, lassan, segitséggel elvégzi a 

feladatokat. 

matematika:Gondolkodása laAu, gyenge  a logikai készsége. 

megoldásban segiteni kell. Igen  szorgalmas. 

fizika:Szorgalmasan tanul,  lassan gondolkodik. A tanult ismereteket 

nehezen alkalmazza. 

rajz: Fantáziája, szinkulturája, manualitása j6. 

kémia: Szorgalmas, ;  csendes, lassu, báltortalan.. Az elért jő eredményét 

szorgalmával biztositja. 
gyakorlati:Nagyon szorgalmas., kiemelked&en ügyés4 

testnevelés:Fizikai és . mozgásképessége jd. Néha szertelen és inga-. 
doz6. Szereti a mozgást és. sportot. 

rábizott 

reledat 



S4 A..: 

4.o.frtelmes, jóképesség. gyermek.  A nevelő irányitásst elfogadja. 

Társaival szemben sokszor erőszakos. Nevelői irányitással j61 féjlszt-

hető tanuló. 
1./4.o.:Szülei elváltak.A kislány édesanyjával és nagyszüleivel él 

együtt. Szellemi fejlődésével csak az utóbbi időben törődnek. 

K-..:Kicsi kora óta a nagyszülőknél nevelkedik, akik mindent igyekeznek 

megadni - tutizásokkal.- Édesanyja ismét férjhez ment, kistestvére is 

van. Az apa és a nagyszülők is lakást kaptak ar-jánban.- Családi prob-

lémák - a szülők válnak, a nagymama meghalt. Az édesanya nem ura ide-

geibek. Andrea munkakörülményei is nehezek az állandó feszültség, és 

az állandóan siró kisgyermek miatt. 

2./4.0.:J61 fejlett, egészságes gyermek. K.:M3gfelelően fejlett. 

3./40o.:Kialakulatlan. Keveset ás rendszertelenül olvas. K.:Űgyesen 

fogalmaz,olvasott. Kedvelt térgyai:magyar, gyakorlati, rajz, ének, test-

nevelés. Kedvelt olvasmányai: ifjusági regények. Kedvelt id6tőltés: 

olvasás, kézimunkázás, rat=  sport. 

4./a/4 ..o.:Sokat fejlődött ebben az évben az 6ná116 munka végzésében. 

K.:Lassn.gondolkodásu -, logikai készsége gyenge, feladatmgoldás- 

ban segiteni kell. 	 . 

b/ K.:fizikai- és mozgáskészsége jó. 	 . 

c/ K.:pantáziája, szinkulturája, manualitása jó, a gyakorlati tárgy-

ból kiemelkedően ügyes /varrás/. 

5./4.o.:Nagyon érzékeny, gyorsan sir.Érzelmei nem tartósak. Sokszor 

erőszakos. K.:visszahuződó,gsendes,lassu, érzelmeit nem mutatja ki. 
6./ A történelmi összefüggéseket nehezen látja meg. A napi politikai 

eseményekről tud, de beszélgetésbe nehezen kapcsolódik. 

T. /a/4. o.:Orák alatt alktiv.K.:Minden munkában részt vesz. 

b/4.o.:Szer"etne irányítani az őrsben, de pajtásaival nem tudja  el-
gondolásait elfogadtatni. K.:Kisdobosoknál segédkezett.Szivssen 

és jól látta el ..Tanitónő szeretett volna lenni. 

c/ 4«o.:Nem mindig őszinte. K;:Kényszerű ragaszkodás, szeretet a 

nagyszülőkhöz.- Anyjával az együttélés dönti majd el, milyen 

lesz a kapcsolat 

d/ 4.o.:Szorgalmas. K.:Néha szertelen, de igyekvő, szorgalmas. 

8./a/Élelmiszeripari szakiskolába nyert felvételt, miután az óvónőkép. 

zőbe nem vette fel hangszer ismeretének hiányában. 

V--- 

cj 	 . 



--2  

1.Tisza--parti Gimnázium: óvónői szakközépiskola 

2.Radnóti Miklós Gimnázium: fakultativ /ált./ osztály 

Egy, 

 

éve kaptak uj lakást,%örd ményeik mégis ziláltak ..- fdesanyja válik 
Andrea neveIŐapját61.A családi problémák miatt-a szülőkhöz kényszerül-

tek a pici babával, akivel az édesanya gyermekgondozási segélyen van. 
Közben  meghal_ t a na ma® ki kicsi kora óta neveli a kislányt. Az 0$ 
édesanya idegileg megviselt. - 

A kislány j61 fejlette egészséges. Fizikai és mozgásképessége jó. 

Lassu gondolkodásu. Logikai készsége nem* elég fejlett. Feladatmegol  

désban segiteni kell. Ügyesen fogalmaz, helyesirása jó. Olvasott, ér-

dek16dő Nyelvi ismerete, nyelvérzéke közepesnél j obba Gyakorlati  

munkákban kiemelkedően ügyes. f1  
vizuális képzelete, konstruáló készsége,  fantáziája j6. pisszahuzódó, , 
csendes, szerény, bátortalan, igen  szorgálrn

.:_
as_. ' 

A gyerekekkel szeret foglalkozni, kisdobosoknál órsvez .et6. Feladatát 

igyekezettel látja  el.  

Felvételét javaslom / igazgató:,  kihuzta/. 

Igazgatő megjegyzése: Nem veszik feli 



s.r.: 

magyar-:Lassu gondolkozásu. Fogalmazási és helyesirási készsége •elég jó. 
orosz/angol:Passz.iv. változó szorgalom. Közepes ismeretek, készségek.  

Nyelvkészsége j'ó'. Szorgalma változó, felületes. 

t:ört.énelem.:Közepes kégességü tanuló, órákon csendes, passzív, bár 
figyel. Szorgalma változó,: tudásanyaga hiányos. 

bioI5g1a/főldrajz: Biztatással dolgozik. önálló munkára képes. 
matematika: Igen szorgalmas, igyekvő, de az alapismeretei hiányosak, 

igy a feladat mefoldásban önállótlan. Korrepetálják — határozott 
javulás. /F'izikáből átvéve: Az összefüggéseket hehe zen látja mg. / 

fizika: trdekli a fizika. Az ányagot szorgalmasan megtanulja, de az 
é€ee összefüggéseket Nehezen látja meg.  
rajz:Térlátása, műszaki jeilegü feladatok megoldása, kivitele jó. 
kémia: Mrnkábabr nem elég kits rtó, . szorgalma változó. . 

gyakorlati:Pontatlan. Ríméletet jól tudja, érdeklődik, van műszaki 
érzéke. 

testnevelés: Erős, izmos fiu. Szereti a mozgást, sportot. Jó kézi-

l .abdáző. Néha ingadozd. 



S.F. : 

4.o.: .
J6képességűi,sokat olvas, de nem kamatoztatja a tanulmányi munká-

ban.Lustaságát, következetes munkával lehet csak kinevelni. 

1./4.o.:A szülök alkalmazott  munkakörben dolgoznak.Anyagilag minden 
lehetőség megvan a gyermek számára, de szellemi fejlődésükkel keveset 

törődnek. Kicsi kora óta napközis. K.:-Igen jő kör--ülmények.Az édesanya 
tart kapcsolatot az iskolával.  

fejlett, egszséges gyermek. K.:-Fejlett, egészséges. 

3./4.o.:Nagyara sokat olvas.Szereti a kalandos, földrajzzal kapcsolatos 
könyveket. K.: 5-  frdekló'dése sokirányu,állnndóan olvas: kalandregények, 

utleirás,fantasztikus könyvek. Kedvelt id4talté:se:olvasás.Elfoglaltsága: 
zeze/oboa/,M Sz.y- szakkör,spor-t. 

4./87 4. o.:J6képe sségd,de minden munkában nagyon lusta. K.:Közepes ké-

pességí ., lassu gondolkodásu,.az összefüggéseket nehezen látja.Fe-

ladatmegoldásban önállótlan. 
b/K.:Erős, izmom. 

c/K.:Nye?lvkészságe já, müszaki érzéke van, zenei adottsága is jó. 
Kézilabdázó. 

5./4.o.:Zárkőzott, kevésbeszédi,szeret egyedül lenni. K.:-Csendes,nyu-

godt,zárkózott,ér-zelmi megnyilvánulásai nincsenek. 

6./Történelmi tudásanyaga rirtme hiányos. Az órákon passzöv, bár figyel. 

7./a/4.o.:Nem aktív. K.:Passziv, munkát önállóan nam vállal. Képes ön- 

á116 munkása: sportban és fizikai munkában becsfilettel helyt áll a 
közösségben. 

b/ K• :Nótafá.Kisebb közösségi feladatokat. 

c/4. . o.:Nem. elég őszinte. 	. 

d/4. o.:Fegyelmezett. K.: ua. , 

e/4.0. :Nem szorgalmas.K.:Neme elég kitartó a munkában,. , szorgalma válto-

zó. 

f/' --- 

8./a/ Déri Miksa Gépipari Szakközépiskolába nyert . elvételt.-Édesapja 
müszaki.ember., innen az érdeklődés. Adottságai is vannak hozzá, 

müszaki érzéke van.frdeklődik.a műszaki dolgok iránt. 

b/ Déri M.Szakközépiskola 	. 
c/ 1USz és az iskola szkkkör-eibe járt. A választott iskolában folyó 

munkával is  megismerkedett.  



S.F.: 

1.D4ri Miksa Szakközépiskola: erdsárama szak 

2. 	 gépészeti szak 

Igen jó  körülmények közt nevelkedik. Erős, immos l egészséges.Szetéti a 

mozgást, a sportot.jd kéziIabdáző, vivhi tanul. 
Lassu gondolkodása.  rogalmazási 6s helyesirási lnyelvi készsége_iit, 

N'teiglIgii-álapAsmeretei hiányosak,, igy  a fe adatmegoldásban nem 
el6g 5114116. Korrepetálják  azóta  az összefüggések meglAidsa, 
dat-megoldása eredminyesebb. •• 	,... 	--...L...  

A fizika- az-elektronika érdekli.  tdesapda  elektromérnök, érdeklddik ‚ 	........., 	4  •••••■mr,  mmesus. a.m.. arena 

munkája iránt. Az mmz. teobnikal szakkörét látogatjá. 

A gyakorlati foglalkozás elméleti anyagát j61 tudja.,  van müszaki 

érzéke. 
Térlátása„ konstrand készsége„ manaalitása dd. Csendes, szerény, 

visszahaz6dd, szorgalmas.‘-- 



Sz.  A.:  

magyar:Önállban, gondolkodva tanul. Választékosan fogalmaz. T?elyesi-

rása hibátlan. Versmend6 készsége fejlett.  

oszt/angol:Nagyon aktiv, biztos tudás, J6 nyevérzék, beszédkészség.  

történelem: Megbizhatffsá~ga, szorgalma példamutató. Tudása jó, gondol-

kodási képessége jő.  

biol6ga/fóldrajz:Megbizhatő, pontos, a munkája. Sok plust munkát  

vállal.  

rp¢atematika:Logikai képessége fejlett. Gondolkodása elég gyors. rel-

adatokat önállóan oldja meg. Néha bizonytalan. /Fizikából átvéve:  

Nagyon szorgalmas, kitartó./  
fizikai  :Nagyén szorgalmas, kű .tartő. Tudása megbizható. Gondolkodási  

képessége jb.  

rajz: Minden feladat megoldása gondos. Térlátása, manualitása, szin-

érzéke jó.  

kémia: Szorgalmas, biztos tudás, pontos '. Orán aktív, szerény.  

gyakorlati: Szorgalma, ügyes.  

testnevelés: Csendes, mefbizhat6 és szorgalmas testnevelés terén.  

Fizikai és mozgásképessége megfelelő. Törekvő, kitartó.  



Sz.A.: 

4.0.;Jóképességü, szorgalmas tanul6.Határozottabb magatartásra kell ne-

velni.  

1./4.o.:Egyetlen gyermek,. Szülei értelmiségi munkakőiben dolgoznak.Mind  

anyagilag, mind szellemileg minden lehetőséget biztositanak a kislány  

fejlődéséhez. . 

2./4.o.:Szemüveget visel állandóan, de egészséges gyermek.  

3.7 4.o.:Kialakulatlan. Irányitással sokat .  olvas. K.: '  Kedvelt tárgyai:  

magyar,,angol, orosz.. Irodalom és nyelvtan va n .  érdeklődésének központ-

jában.  

4.7i. o.:  ` 6 megfigyelő.A tanultakat önállóan isi alkalmazza. K.:Gondol-

kodása elég gyors, logokai készsége .  fejlett.  

b/K.:Álltóképessége, fizikai és mozgásképessége megfelelő.  

c/Jó a  kézügyessége, arány, :  formaérzéke, nyelvérzéke, beszédkészsége,  
sporban nem jeleskedik.-Versmondó készsége fejlett.  

5./4-0.:Kiegyensa7.yoUzott.Szeréng,halkszavu.Rarátnőjéhez ragaszkodik.  

K.:Csesndes,szer-ény,sziltszivű.jó baráti kapcsolatokra képes.Nem a sza4a  
vak, hanem a tettek embere.  

6. /Történelmi ismeretanyaga j6.tr-dekiődik a világ eseményei iránt.Az  
aktualitásokhoz gyakran hozott szemelbényanyagot.  . 	 . 

7.fs/ KXX 4:.0.:Minden munkában.aktiv. K.rŐnálló a tanulásban.Kitünik  
a, kuiturális tevékenységben, o  a fizikai munká 'barr= is. 	 . 

b/K.: Csapatzászlós, őrsvezető-helyettes.  

c/4.o.:Nyilt,őszinte,szolgálatk .ész. K.:Társaival segitőkész, bajtár-  
sias. 	 - 

d/4-.o.:Fegy,eamezett..K.:KőteLességtudó .,igen szirgalmas,kitartó. - . . 

f/ K. :Tanulmányi-munkájárt, példás magatartásáért, azorgalmáért, kul� : 

turális versenyeken való szerepléséért, többször kapott dicsér-etett s  
jutalmat.  

0. /e/Radnóti gimnáziumba° nyert .  velvételt.  

b/Távolabbi.cél egyelőre a pedaeguspálya. Iskolaválasztása,ter-vei  
reálisak,képességeinek megfelelőek. 	 . 



Sz.A.-  

1. Radnóti Miklós Gimnázium:-. magyar - 2. idegen nyelv  

2.Tömörkény István Gimnátium:. haladó angol  

Értelmiségi szülők egyetlen gyermeke. Tulzásoktc5l mentes,  harmonikus  

családi. légkörben minden feltéteel i>iztositva van képességei kibbnta-  

k oztatásáh:oz.  

Pejiett,. egészs.gges. Fizikai é ys mozgásképességemegfelel6.  
Logukai készsége fejlett. Gondolkodása' elág gyors. Feladatok  me goidá- 

~ 	 ~ -  ~e. ~~: 	 ~ 	wx ~- 

s~be<n  anállá.  Jc~- a  kónstruál~ "ké"s:zsé~:ge;  ~s~zab~iányirá~sa, manualitá88.  
Tudása biztos-, pontos.  Nyelvérz éke,, be szédkészsége 	Választékosan  

 ~
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fogalmaz. Felyesirásá~iib

,
tlan  .  Qz  er
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é  ~szs  ége fejlett. Kazinczy .  
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versenyen eredményesen szerepeit.  

pedagógus pályára  készül, melyhez a szükséges készségekkel rendelkezik.  

Csapatzászlós, őrsvezető-helyettes Csendes, szerény  önmagával és má-  
sokkal szemben igényes, minden tekintetben megbízható. Igen szorgalmas  

emberke.  - 

Felvételét javasolom. 	 . 



SZ. Zs . : 

ma r:önáll6an, gondolkozva tanul. f'gyesen fogalmaz, helyesirása j6. 

O,vasott. Beszéd és olvasási készsége megfelelő'. 
orosz/angol:Sokat fejló'datt, aktivabb. Jó /4/ ismeretek, jó nyelv- 

érzék, szorgalm4val többet is  elérhet. //,i ---
tört .énelem :Szargalmasan tanul, órákon figyel, aktivan dolgozik, tu- 

dásszintje magas, érdeklődése, munkája dicséretes. 

biológia/földrajz:Értékes, . alapos, igyekvő.. Tudása biztos, jól al- 

kalmazza. 	. 

matematika: Tanulása értelmes, gondolkodása logikus.  he/adat  megol- 

dásban öná116 ., pontos. Ha izgul, eláfIDrdul, hogy leblokkol./ri-
zikáb61 4ttvéve :Nagyon pontos aféladatok megoldásában. / 

fizika:Igen aktiv a fizika Órákon. A fizikai jelenségeket helyesen . 

elemzi. Nagyon pontos a feladatok megoldásában. : 

rajz:!antáziéja, szinérzéke, térlátása j6. . 

kémia:Szorgalmas, igyekvő:, segitőkész. ®rán aktiv, Jó képességü, 

megbizhatő tudásu. 

gyakorlati: kiemelkedően ügyes. 

teatnevelés: Fizikai és mozgásképessége j6. Délév óta nagyon szorgal-

mas, , aktiv. Szorgalmas, megbizhat6. 



Sz . `Zi'B . 

4.o.:Tehetséges, szorgalmas kislány. A közösségi munkában aktivizálni 

kell. . 
1./4.o.:A családban négy gyermek.ven.Kulturált körülmények között 41- : 

nek.Aszülők fizikai munkások,de a  gyermekeket  gondosan nevelik. K.: 

g►gyszerű család, szeretetteljes légkár, józan életvitel. A kislány 

sokat segit otthon. 
2. /4. o.: J61 fejlett, egészséges gyermek. K.:-rejlett, egészséges. 

3.14.0.:Ér-deklődése sokoldalu.Irányitással 561 fejleszthető. K.;frpa-
lamennyi tárgyat érdeklődéssel tanulja. Olvasott; utleirás,életregény, _ 

ifjüsági regény.Ke 'dvelt id6töltése:olva8ás, kézimunka, testvéreitrel 

való foglalkozás. Kedvelt tárgyai: magyar,történele, gyakorlatffi,rajz, 

biológia. 
4./s/4.o.:Figyelme kitartő, A tanultakat j61 alkalmazza önállóan -is. 

K.  Tanulása értelmes, gondolkodása logikus.Feladatmegoldásban ön- 
á116, pontos. Fantáziája, dminérzéke, térlátása 56. 

b/K.:ÁI16képessége, fizikai és mozgásképessége jó. 

c/ K.:Jó nyelvérzék,kézűgyeesség /gyakorlatiból,varrásból/ kiemel-

kedően lift ügyes. 

5./4.o.: ,Nagyon szerény, halk szavu.Társaival kedves, de nem barátkozó. 

K.:Csend 'es,szerény,visszahuzádó,melegszivrl. • 

6./Történelmi tudásszintje magas.Igen érdeklődő a bennünket körülvevő 

virág eseményei iránt. Bel- és külpolitikai eseményekkel kapcsolatban 

képeket, ujságcikkeket gyűjtött, ezek alapján számolt be. 

T./e/4.o. . :Tanulmányi munkában aktiv. K.:Tanitás órákon aktiv, munké- 

ban.önállő, a közösségi munkában a maga csöndes módján szivesen 

vesz részt. 	 . 

b/K.:Sze 'rtári.teendőket, kisdobosok irányitását Tátja el. 

c/4.o.:Tisztelettudő,segitőkész. K.: ua. 

d/4. o.: Feggeelmezett. K.: ua. 

e/4.o.:Nagyon sz .orgalmas.g.:Kitartó,alapos . ,pontos,.sz ;orgalmas. 

f/K.:Példás magatartását, szorgalmát csak dicsérhettük. 
8./a/Közgazdasági Szakközépiskolába nyert felvételt. 	. 

b/Diétás nővér szeretne lenni . , feltétel érettségi. A szakirányu . 

éeettségivel több lehetőség birtokába jut. Képességei, kitartó 
szorgalma képessé teszik erre = 

c/ matematika szakkörbe járt. . 



0  

SZ•.Z s . ..' .  

I.KÓzgazdasági. Szakközépiskola: számviteli-gazdálkodási ágazat  

2.K6rősy József Szakközépiskola: 
	 n 	 n 	 ' n  

Megfelelő körülmények között él a 6 tagu család.A szülök fizikai  

dol•gozóók. Zsuzsa iskolai munkájában önmagára van utalva. Sokat segit a  

családban, vigyáz a kisebb testlérére.  

Vékony alkata, egészsége$, mozgáské `szságe j6.:  Képességei jók. Logikus  

gondolkodásu. Matematikai, fizikái,; kémiai feladatok meg,oldáséban ön-

ál 	nagyón pontos.  

Fog záaa' szines,, hely:esirása j'6. Olvasott.. Nyelvérzéke h6.  

Gyakorlati munkájs .  kiemelkedgen Ogye s ~ T~  ása,  manualitása jó.  
	• 

Igen szorgálmas,mégbia- • trd"ekl6désis©leölailia; túdása 	alág7os  

ható, pontos.  

Ceendes,_ -szerény, segit6kész', magatartása példamutató.  

Felvételét javasoljuk.  

~ 



S . c -8-..: 

magyar:Ónállóan, gondolkozva tanul. Gördülékenyen fogalmaz . , helyesi-

rása jó. Olvasott. 

orosz/angol: Aktiv, de változd sznrgalmu, néha feldletes. "J6 /4/ 

ismeretek, Jő nyelvérzék, beszédkészség. // Tlyelvk észsé.ge jó, be-
szédkészs4ge jó, de sokszor felületes, szorgalma válzotó. 

tőrtténelem:politikai érdekl6dű, érti és szereti a történelmet, te-

hetséges. 

biológá/fodra jz: Orai munkája értékes. Kicsit kapkodó. 

matematika:Az ósszegiggéseket gyorsan és helyesen ismeri fel. Tanu- 

lása értelmes. Feladat megoldásban jd, de néha felületes. 

fizika: Jó érzéke van a fizikához. Kár, hogy a feladatok, megoldásá- 

ban  pontatlan. 

rajz:Tárlátá .sa, konstruáló ás rekonstruáló képessége igen Jó. Manua-

litása is. 

kémia:Logikus gondolkodásu, nem elég szorgalmas, néhol ismerete 

hiányos. 

gyakorlati:tzgyes. Elméletet tudja, érdekli. Szakköri tag. 

testnevelés: Fizikai és mozgásképessége igen jő. Labdaérzéke kiváló, 

ügyes kézilabdázó. Kitartó. 



- 29  '3-  

4.o.:  
■.■ ,  

1./ro.:Rendezett kőrülmének között él. szüleinek iskolai végzettsége  

érettsggi.  
W  V  n  9  

Z./A.;Egészséges, testi fejlettsége életkorának megfelelő. 	. 

3.//U :Kedvenc tantárgyalt a matematika, azonkivül szeret sportolni.  

't(:Kedvelt tárgyai:matematika, fizika, gyakorlati, rajz, történelem.  

Kedvelt olvasmányai: történelmi tárgyu regények, utleirás, kaland-

regény. Kedvelt időtöltés: kerékpár-ozás,sport. Technikai szakkörbe  

Sár. 	F 	 0._•  
4. .:Értelmi képessége, me gfigyelŐké :pessége j6.J6 képességű, tehet-

séges, logikus gondoikodásu.: Az összefüggéseket gyorsan és helyesen  

ismeri fel. Tanulása értelmes. 
y
Feladatmegoldásban jó, de néha felőle-

teS. `.. 	1 y Y r 

b~ •Fürge, ügyes mozg4su. r Fizikai  és mozgéskészsége j6.  
c/ Í:Kombinativ képessége az átlagosnál jobb. K.:-Nyelvérzéke, be- 

szédkészsége jó, gyakolati érzéke vam, midiszaki dolgok érdeklik.  

-Labdaérzéke: kiváló: ügyes kézilabdázó.  

5./ 4.0.:Befolyásolható.Érzákeny. K.:Hajlitható, jóindulatú.  

6./ 4.o.:Világnézeti,politikai nevelési j6 irányban halad. K. :-Poli-

t .ikai érdeklődése, 3rti a történelmet !  

74-  a/ 4.o.:Elevenségéb61, mozgékonyságából fakadóan magatartása ese-  

tenként nem kielégitó. K.:Őnálló, fizikai és sportmunkáben,gya-

korlati ismeretekből kitanik.  

b/ 4.o.:A közösséget szereti és érte nehezebb feladatokat is vállal  

Kt:-- 
c ./4.o.:s:züleivel szemben tisztelettudó.Társait-szereti,segit6kész.  

K.:Társait: szereti. Kistestvérével szeretettel foglalkozik.  . 

d/4. o• :Igen fegyelmezett és aktig azokon az órákon, ami bt érdek- 

li _ /matamatika/..K.:-- 	 - 

e/ 4.0.:Munkája nem, egyenletes. K.:Kitartó, igyekvő.  
f/ 4.0.:--K.:Elmarasztalásban,. dicséretben, jutalomban egyaránt  

volt része.  

8./a/ 5. o.:Még nincs határozott elgondolása.  K. : Vedre s I .• Épit6ipa ri . 

Szakközépietzolába nyert felvételt. A család, az iskola helyesnek  
találta választását.  

b/.K.:.Távolabbi cél a mérnöki pálya.MUszaki érdeklődésének,képességé- 

geinek, a lehetőségeknek megfelelő, reális iskolatiálasztáse.  

c/K.:Matematikát,fizikát igen nagy igyekezettel tatatelte, rajzból  

több otthoni feladatot vágzett.Technikai szakkörbe járt,teshnikus  

vetélkedőn szerepelt.  



a 

/. .Vedres István Épitőipari Szakközépiskola: magasépitési ágazat  
2.F6zsá -erenc Szakkőzdpiskola: gép jármütechnikai. ágazat  

Szülei érettségizettek.Körülményeik jók. A figyelem a fél éves kis-

testvér felé fordul. A vele kapca latos tevékenységekből 6 is  szere- 

tettel vesz részt.  

J61 fejlett, egészséges. Fizikai és mozgásképessége igen j6. Labda-
érzékevkiváló.  

J&  - szellemi adottságu,tehetséges emberke. Az összefüggéseket gyorsan  
és helyesem ismeri fel. Logikus gondolkódásü: 	 F éadátmego nó- 
á114 de néha  felőletes.  Gördülé ~keny,en fogalmaz. gelyesirása,g~ nyely—  ~  

érzéke j6. Ilvasott. 
 

Politikai érdekl6áddeU. J6 érzéke van a fizikához, a gyakorlati tárgy  
elméleti anyagát j6I tudja — érdekli. Tőrlátása, konstruáló készsége, 

 

manualitása  

A közösségbe jől beilleszkedik. Igyekvő.  
Felvételét javaslom.  



magyar:Önáilóan gondolkozva tanul.  Ügyesen, gyorsan fogalmaz, helyes- 

ir4s4 Jó. Radarva beszél, Irása rendetlen. 	. 

orosz/angol:Aktiv, biztos tudás, j6 nyelvérzék, érdeklődő, gondol-

kodó. // --- 
tkörténelem: j61 látja az összefüggéseket, órákon aktiv, politikai 

kérdések iránt érdeklődik, tudása j6. 
biológia/földrajz:Emlékezete tartós, felfogó képessége gyors. Mun- 

kája 6ná116, aktiv. Irásbeli munkája csunya. 
Matematika:Értelmesen tanul, gondolkodása logikus, az összefüggéseke -t 

helyesen ismeri fel. eladat megoldása j6, öná116. Néha kapkod. 
Irásbeli munkája rendetlen. 

fizika: A fizikai problémákat helyesen oldja meg. J6 a memóriája. 
Igen aktiv az órákon. 

rajz:Ez a tárgy érdeklődésének a perifériájára szorult. Munkái 

gondatlanok. A rajzi elveket érti és tudja. 
kémia: K:mia érdekli. tarán aktiv. Logikus gondolkodásu, felfogóké-

pessége gyors. Ismerete biztos, j6 értelmi képességekkel rendel-

kezik. 
gyakorlati:pontatlan, nemtörődöm, hanyag. 
testnevelés: Erős fizikumu, fejlett mozgásképességű. A sportolás 

különösképpen nem érdekli. Népitánc terén kiemelkedő eredményt 
árt el. Néha fegyelmezetlen. 	 . 
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4. o.: Értelmes,  tehetséges gyermek ., de nem elég szorgalmas és sokszor 
fegyelmezetlen.  Kitartóbb munkára kell nevelni. . 
1./4.o.:Szülei anyagilag mindent megretemtenek. Az otthon kulturált, 

tiszta. Szellem.fejiódésükkei kevesebbet rörődnek a szülók.Kcsi kora 

óta Miklós napközis. K.:-Jó anyag. kőrülmények.Iskolázott, elfolalt 

szülők.Önállóságra nevelt gyermekek. 

Z./  4. o.:Jól fejlett, egészséges gyermek. K.: ua. 

3./4.0.: Sokirányu.Olvasni szeret. K.:-Minden érdekli. Kedvelt tárgyai: 

biológia, földrajz . zkémia,fizika,nyelvek,Kedvelt olvasmányai:utieirások, 
ismeretterjesztő művek, természettudományos folyóiratok, fletregények, 

fantasztikus- könyvek.Kedvelt idetöltés:olvasás,foci,zene.Szakkőr,kiari-

nét,néptánc. . 

4./a/ 4.. : Jó megfigyelő, tgye$, önálló elképzelései vannak. K.:-Gyors 

feifogásu, emlékezete tartós, logikus gondolkodásu, összefüggése-
ket .jól látja. reladatmegoldáss őnálió.trteimi képességei igen jók. 

b/K.:Őnállósága jó, erős fizikrnu, fejlett mozgásképességű. 

c/ K.:Jó nyelvérzék, fejlett mozgásképvzzftszség, ritmusérzék. Sport 

nem érdekli, a rajz sem, mint esztétikai tevékenység, csak mint 

logikai. 	 . 
o. :Kiegyensulyozatlan, lobbanékony, szeter verekedni. Nem tud tar-

tósan baráti kapcsolatot kiépitani. K. :-A közösség állandó céltáblája, 

sokszor igazságtalanul.Alsós örökség!- KifDrrt, megAllapodott.Kitüzőtt 
célja felé következetesen  halad. Kiegyensulyozott, határozott. 

6./ Tőrténelem órákon akt v.Ismeretanyaga jd.Az öss efüggéseket jól lát-

ja.roglalkoztatjók a k&t löttünk lévő világ eseményei. pdekllik a poli-

tikai kérdések. MegLlátásai. jók. 

7./ a/4. o.: Minden munkában aktív. K.: -Önállő , ügyes, minden munkáját 
szivesen vállal. 	 . 

b/4.o.:Szeret az őrsben tevékenykedni. 
c/ 4.o.;Nylt, 

 
őszinte tisztelettudó,udvarias. 

d/ 4.o.4Solkszor fegyelmezetlen, K.: ua. -önfegyelmet tanusit, ke-

rüli a rendbontókat. 

e/  4. o.:Nem elég szorgalmas. K..:- . tanórákon kizei. aktiv, kitartó, 
szorgalmas. 

f/ 4.o.:TÖb .bszőr- kapott irásbam büntetést. K.: Elmarasztalásban, di-
cséretben, jutalomban egyaránt részesült. 

B. /a/Radnóti gimnáziumba nyert  felvételt. 

b/Táitrolabbi cél :állatorvos, biológus kutató. Ennek megfelelően válasz-
totta a gimnáziumot és a biol.-fizika, angol, ill. biol.-kémia-föld- 
rajz , angol szakcsoportot. 

r 



I..Radn6ti Miklós Gimnázium: biológia—fizika-2 .. idegen nyelv  

2. 	a 	n 	biológia-kémia-2.idegen nyelv  

Jó körülmények között és a 4 tagu család. A gyerekek mindent megkap-

nak. Iskolai munkájához nincs otthon& segitségre szüksége.  

Nagyon 56 szellemi  adottságokkal rendelkezik.  Logikus  gondolkodásu,  

~g~rors  felfogás=. -11Tm téáiátiká Piz.iksí~; kémisi; ii olág ai bsszefÜggé-  
seket helyesen ismeri fel., Feladatók megoldásábak önálló, i  pontos.  Is-
meretei biztosak.  
Ügyesen fogalmaz, hellyesirása, yelvérzéke7'ó. A politikai és a társa-

dalmi életről tájékozott. Minden é;rdéklri: pl'vésoft: Angol, ma natika,  

fizika szakkörre jár.  Nápitáncos, hangszert tanul.  
Biológiai kutató, állatór-vos szeretne lenni. Érdeklődése középpontjá-

ban a biológia,kémia,matematika áll. Perifériára került a rajz,gyakor-

lati. Talpraesett .,, céltudatos, gyakorlatias. 

Néha Néha szer-telen L  nemmel$ gegyelmezett — feladatokkal lehet irányi-

tani.  

Felvételét javasolom.  



T. Zs.: 

• 

magyar:Gondolkodása lassu, magolva tanul. fogalmazási, helyesirási 

készsége gyenge. 

oresz/angol:Akt vizélható, de gyenge nyelvi ismeretet. Hanyag munka. 

// Nyelvkészsége gyenge. Logikus gondolkodásnak nyoma sincs. 

tőrténe&em -:Közepes képességi, órákon figyel, de nem tud bekapcso- 

• lódni a munkába. Szorgalommal érhetne el eredmé>eket. 

biológia/földrajz: xtxximat klipmwst0 Változó szorgalommal dolgozik. 

• Munkafegyelme még biztosan javulni fog. 

matematika:Ranulása mechanikus, az összefüggéseket nem ismeri fel. 
Feladatmegoldása gyenge /Puskázik!/. trdeklődése alacsony szintii-

fizika:Tanulása felületes, érdeklődése alacsony szintű. Kisérletez6 

készsége fejletlen- 

rajz: trzi az anyagot. Arány-, formaérzéke jó. Kerámi I. helyezés. 
retümunka gyenge.  Térlátása,; szerkesztő munkája jő. 

kémia: Ön4116tlan, ir-ásbeli murkéi gyengék, nen  szorgalmas, ismeretei 

nagyon .hiányosak. 	 . 

gyakorlati : Aanyag, ügyetlen. 
teatnevelés:Yagyon erős, izmos fiu, Kézilabdázik. végtelenül mozgás-

igényes. Testnevelési terén kitartő,. szorgalmas. 



V.'  

T.Zs..4.0.:Közepes képességff,hanyag tanuló.Nagyon következetes nevelői 
munkát igényei a fejlődés-e. 	 - .. . 

1./4.o.:Egyetlen gyermek, szülei alkalmazott munkakörben dolgoznak. . 
Nagyon elfoglaltak.A fiut a nyugdijas nagymama neveli.A szülőn nem..:_. 
törődnek szellemi fejlődésével. K.:-Értelmiségi szülők, j6 kőrülménylek. 
Igen kulturált ottbon, önállóságra 'nevelt gyermek.  

fejlett, egészséges gyermek. K.: ua. Balkezes. 
3./4.o.:Olvasni nem szeret. K.:-Igen gyerekes, nagyon mozgékony.Érdek-
18désének kőzéppontjában a sport 611. kmAix 	k .Tenkszezik,kézilabdé- 
zik s  kerámiázik. Kedvelt tárgyai:testnevelés, rajz, biológia,  gyakorlati  
Kedvelt olvasmányai; sporttal kapcsolatos olvasmányok,. kalandregények. 

4./a/ 4.o.:Figyelme csak rövid ideig tartható évren. Őná1T6 munkát nem 
szeret végezni. K.; Közepes képességü.Bevésései felszinesek.Gon-
dolkodása lassu, tarculás-a mechanikus.. Összefüggéseket nehezen is-
meri fel.Feladattmegoldása gyenge. 

b/ K.:Ügyes,gyors, erős, izmos.Testnevelés terén kitart6,szor-galmas. 
c/ 4.o.:Sportolni, játszani nagyon szeret és nagyon Ügyes. K.:-Sport-

ban, kitűnik --kázilabrdázik. Irodalmi.nyelvi, matematikai gyenge. 
Gyakorlati érzéke, szervezgkászsége van. fezi az. agyagot. Arány-f0 
formaérzéfe já.Térlátása is. 	

. 

/4.o.:Szereti a kőzösséget.Mindenki barátja. A fiuk is szeretik. K.: 
Kiegyensulyozott, derű s, gyenge tanulmányi eredménye ellenére is jól be- 
illeszkedik a közösségbe. 
6./Történelem órákon nem dud.kellően bekapcsolődni, bár figyel. 
T./8/ 4•0.:Nem aktiv a tanulásban.. K.:-Tanulásban passziv.Minden egyébre 

hawználhető, egyes, talpraesett. A közösségért, közös célést erő-
feszitésekre képes. Sporban, fizikai munkában, plasztikai munkában 
j6. 	 . 

b/ 
c/4.o::Nem elég őszinte. K.:§Udvarias, tisztelettudó, segitőkész. 
d/ 4. o.: gokszor fegyelmezetlen. 
e/4. o.:Nem szorgalmas. K. Tanulásban nem elég kitartó és szorgalmas.  
f/ --- 

8. / a/ Rózsa Ferenc Szakközépiskolába nyert felvételt. 
b/A cél érdekében munkafegyelme, igyekezete bizonyára.válzotni fog. 
c/ Szakkörbe járt, igyekezett megismerkedni az iskolában folyó mun-

kával. 
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T.Z.4. :. 

1.Rdzsa erenc Szakkózépis:kofa_ 
2.Bebrits Lajos Szakközépiskola 

o 

Rendezett, kulturált körülmények  között és a 3 tagu család. Értelmiségi 

szülei elfoglaltságuk miatt  kevesebbet segitik  iskolai. munkájában. 
Testileg, rejlett, erős, izmos, egészséges. -Balkezes. Ügyes, gyors moz- 

	

gásu, 
	

 ké :zilabdá:ző:itragy a mozgásigénye. Testnevelés terén kitartó, sz0r- 
.r-- 	 -----  

galmas..  
dzepes képességei..  Az összefüggések meglátásában, feladatmegoldásban 

nem elég őnálÍ6. Figyelmét nem: összpontositja  kellően, bevésései pon- 
tatlanok, bár képes ön4116 megfigyelésre. Szorgalma nem eg emletes , a 

tanuláshoz kevés a kitartása. Irásbeli munkája 	fel€iletes. 
Kerámia munkájával ötletességét, formaérzékét, kitartását bizonyi- 

totta. -Ország®s pályázaton dijet kapott. 

Talpraesett, gyakorlatias, segitőkész. Fizikai-munkában ügyes,a gyors,. 
önállő' 	 alapkészségekkel 
A választott területhez a szükséges te rendelkezik. Konstru- 

. 4id készságe,  iérlátása,  manualitása jó".  
A közösségi munkába bekapcsolódik. 
Felvételét javaslom. 	. 

• 	a 

0 
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V. R.:  

magyar:Beszéde kissé lassu. . Fogalmazási és helyesirási készsége 

elég jő. 

orosz/angol:passziv, visszahuződő. Közepes ismeretek, készségek. // 

Nyelvérzéke közepes, . gondolkodása lassu. szorgalma változó. 

történelem: Orákon passziv, gondolkodása nem lényeglátó. Rendsze- 
reden tanul, de nem képes jobb eredmény elérésére. 

biolő gia/földraj -z: Csendes, a r-ébizott feladatot jől. elvégzi. Irá-

nyitásra szorul. 

matematika: Gondolkodása lassu, tanulása mechanikus. Feladatok meg .- 

• oldásában önállótlan. Alapismeretek hiányosak. 

fizika:Gondolkodása lassu. Tudása bizonytalan. Kevés érdeklősét 

mutat. 
rajz:Retűnlunkája jő. Térlátása, szerkesztő munWája is. 

kémia:Ismeretei hiányosak, kazepes képesség, csendes. 

gyakorlati: Ügyes. , 

testnevelés:Erős, izmos leány. Ügyesen tornázik. Ugy szorgalma, mint 

akarati tulajdonságai változóak. 



4.o.:Fe jlődé .sét biztosit ja szorgalma €s tenniakarása. Szivesen fogadja 
a  nevelői utaaitást, s-egitéat és hálás érte. 
2. /4. o.:Szülei fizikai dolgozók.Szellemi téren nem  igen  tudnak segiteni 

gyermeknek. 3 gyermek van. Lakáskörülményeik sem  megfelelőek. Ez a 
kislány csak az iskolától kaphat segitséget. K.:-Testvérekkel sokat 

térődik. -Lakást kaptak, körülményeik konszolidálódtak. 
2./4.o.:J61 fejlett, egészsdges. gyermek. 5.o.:hallás problémája van. 

-Iskolaorvosnak szóltamt 	. 

3./4.0.:Kialakulatlan.Keveset olvas. K.:-Kedvelt táegyai: gyakorlati, 

rajz, ének. Kedvelt olvasmányai:ifjusági regények .. Kedveit időtöltés: 
kézimunka, olvasás. 
4./a/ 4.o.:Törekvő,de lassan fejlődő tanuló. K.: Lesse gondolkodása, 

tanulása __mechanilus. .Feladatmegoldáísban önállótlan. Kazepes - képessé- 

. 	 . 

b7 K.:ErőW,izmos. 

c/r.:egyesen tornázik, kézügyessége jő. 
5./ 4.o.:Szerény,halk, Ararátságban kitartó. K.:Csendes, szerény, jó-

szándéku,ragaszkod6. 
6./ Érdeklődést mutat napjaink eseményei iránt.Számot tud adni egy adott 

időszak kel- és belpolitikai esemény;eről. Történelem órákon paesziv, nem 
elég . lényeglátő. . 
7./agy` 4.0.:Amiben tud, aktívan dolgozik .. 	. 

b/ 4.o.:He feladatot kap, szivesen dolgozik az őrsben. K.:Kisdobo-

soknál tevékenykedett. 
c/4.o.:Nyilt, őszinte, segitőkész. K.:Tisztelettudó. 

d/' 4. o.:Fegyemeze'tt. K..: us. 	 . 

e/4.o.:Szorgalmas. K.: Rendszeresen tanul, igyekvő. 

f/ K.:Többször kapott dicséretet egy-egy feladat elvégzéséért. 

8./a/Gyors- és gépirá iskolába nyert felvételt. Fogalmazási és helyes- 
irási készsége elég jó. Választása megfelel lehetőségeinek és képes- 

ségeinek. 

b/ -- 

C/ -- 



'1C  

.v ?iigyi Szakközépiskola, vizéepitési és vizgazdálkodási ágazat  

2.Gyors- és Gápiró Iskola  

kz elmult évben  kaptak másfél szobás lakást, 5-en lakják. SzíUlgk és a  

3 gyer-mek.,Szülei fizikai dolgozók ,  iskolai munkájában nem kap - segit-

séget.  

Fejlett . , erős, izmos t  egészséges. Ügyesen tornászik. Szellemi  adott-

ssgai köze nél jobbak. Gondolkodása m elég lényeglátó, Feladatmeg-

oldásban önállótlan.T.smeretei hiányosak. Irányításra szorul:. Nyelv-

készsége kázepes. Fogalma ási és  helyesirási készsége jár. A gyakor-
lati tárgyból ígyes - , s  pontos. 
Vizuális képzelete, manualitása jói. Műszaki jellegű feladatok megol-

dásában gondos.  

Csendes, visszahuzódó, .  igyekvó,megbizható. A rábizatt feladatot jól el- 
, 

végzi.  

~el~ vétélét javasolom.  

_ _ 	.  



13.  sz4mu melléklet 

Eredeti feljegyzési lap. Minta a 8/d osztály 

anyagából. 



~ 	 ~ .r • 	 G~X 	\ "'K~ av. w-~++ ~! 	 AR, 	(.~-+ ~ 	~l ~ } ~.Q~( Lt.Q- 	
_ - 	

(~ kfju G~.. 	
~ 	

r- i 1 ~1~A~ Ll. 	(/l „Q.~ 4.4,_,;-, ~, 	 • -1-4.1,) 	` I.t - ~;k ~.P/N~u_Z 	
V 	 ~B~C 	. 	

/~- 	/~+~ 	 Y!— ~ 	 i,~P_! 	~ , 
	t14.~ ~yy.~~ k ~ ~! 	t r~ 	 'd 4, 	( cő 	,F~-~ 	° 	-6,6,A,-- 

 	 , 	 t~ft~MAN. ~   

~ 

L 	 ~~~1~~ 	 ~ ~ !~~ ~.c.~ ~ 	 _.. 	 _ 	 ~V'~.~.~. ' 	 ` ( 	~~ 	
~~~i,r ~~-~ 	

:z':, 

	 f 	~f 	 ~
~ 	 p~  '  

	-1.tti+,.,~ ► D2,~.~ot 	~ ~ a 	kt 	 ,~iuix 	Z° 	e!4.cá.c 	~, 	a`' 	%► 	t`~~` ,~..ti,~.4; 	 ~ 	 --~ 	 _ 	 ~ , ~ 	, - 	~~, 	 ~ 	 ~`- 	 ---c~u., 

= 	 g,~u.,,,,.~ 	 ~-~- 	 ~~,1.~- 

, 	 ~" 	~ 	 ~to; 

t 	! 	
c__ 	

I 	 ----~t ~.O twbl 

~~. ~-pa ^ 	~ ~ w,,~i ' 	Q,Q~,f~,, ( 	~ 	~i,o-Lc,;„~~ c~- 	~ ~-~°''"+~ 	~-°) . ~1 ~ `.~^,c"' 	
~~ _ ~,~K dóh~ . 	 - 	- - ' 1~vu,~, AAA- 

u„,..4  ~~ 
	

.~a~-V ~ 	~~a 	~d 	 - 	~ 0 	 a.Q~.~.~ti 	 ~w 

	

~ 	 ~ ~►~ ~ 	 ~ ~  ~ • ~~-` i .~  ~~- ~ a 	~ 	y~ 	~ . 1{~^f 	 ~ ~- 

	

. ~ 	 .. 	~v(JU~G~  	~ 	~ . 	
~./~,,L; y "~ •~~ ‘,1 ra. ~ 	. ... . 	--- 	, 	. ~,._ 

	

~ 	 t~w,,, ~~ Á: 	 — ~!~- 

, 

~~_ 

~~

~ — 

•  _ 	 - - 	- 	 - 	-- 	 ■ ,~~ r 	- 	 ~_ _ 	-., a 	~ 	 . 	- , 
	

~l~, 

	

.l 	J4 o‘ 	- 	 A~.,-~-~,~c~I/c,Q-~-Q 	 ~j_~~9 e~~-i 	i 	 ~~`'lüle~  	 ~-r-ó; ta_6.-  

	

~ 	- / 	- 	 ( 	Y 	- / 	- , 	r 	-- 	
Í 	

I 	c 	- 	 . ArU. 9l.?ii• VL A ►R{~!/7 	
~ ~.is3- w o ~ 1 S 	~~1.. 	~l 	_ 	7 w"vt GZ CRa. ~/+C •~r~~ p ~% ~ - 	~{~, ~,~,(/~ . 	rril f.~ ~ A y~ 	~ . ~ J I Úw.C. ~ 	.V. ~.2 , 	- 	A(, l4. 	QCk, Ea 	~ r--  	 -Ű 	 J   

~~Q. ~ " 	16S~~~ • 	rr,,,•~ae4.e~t► 	 ~ 	~ ' ' 	1C~ó o~i,e.~c,a.S - 	~-1.t~.-~~e■C, 	i~.~._ 	n~o~9,~ 	 ~Z~^~ " 

~  	Q,QM1.~i~K~' 	►i-lM~ ' r*A1W0-1002e 	 t_ F_~ic.-e_ - 	i\t,t.uA 	 ~r,-t 	 2A 4.4 	 G'-14-L6t■-_. 	, ► 	 ~e ,, ,- 	Q,2.ta. GL 	1,~,, cM.. 

	

~(, 	ka~to~u.t-P{, 	 -  
	

t~A~Ú'0~.~, - - - • -t- 	 " a ~ 	1 - 	- 	 , 
	
~1~ 

	

~ ^ r   +r 	 ~   ~ ~ r ,~ `'of~~ 	~i`~  	 .~ ,~~ . 	~C„a~a- ~ N~~~%~-~~ 

	

~~ 	 - 

	

,- 	 -%i~. 	~~~e 	c~~~~,4y, 	~`'e.l., 	Qc` 	~t~`' ,,~i' 	 J 	Ol ~a.~,Q,f 	 . -tD 	(,f- ~i. 	~ 	t N 	 ~~_~~ 
h~J~- i..L,N„ t~o 	 ~,Q. u 4n ~_L~ 

	

-: - 	 ' 	 Q,~ 	y 

	

-.- 	~.-~.- ~ - t a,~-.~ + % 0~~ 1 ~. . 	r u~ ~ 	 -- 	 - 
f 	

' 	^ 	,~u~ ~~. 
	

~ 	 ~~ 	 ~ ~~^'` ~ ~ 
~ 	 - 	-__ 	-  	, 	~- 	 ~ 	. 

. 
 '~ ~ 	~--'A~e~`~ ~ 	 - _•~ j 	 1 ~r~ 

	•
{  '~ ~yy ~~,p~f%~el~{ ~%~ ll~-a 	f 	

4•~/ 	
(/ 	

aJ~.~-c.JQiw~arw.t.A . 	
T 

	

' 	
/ 

	

- 	-- 	- . 	~~ 	-- 	-- 	L 	 - 	- - 	ti1144 	"7&0244-}A, 	-- 
~~ 	 _ 

-..1/° ~~-~„a 	

a~~- ~ ~~ 	t~ 	1 	~ 	 f ~ ' ~i ~er 	 ~~-~. 	. ~ 	~ " 	ti°Y~-c A-~..,,,~,,.; 	I 	, 	 -. 	+ 	 
{ 	 ~---~- ~~~ 	 to~~ C-a - 

N'~~,u,k'~_ ~ ~ { 6 	ó ~ 	
ti ~ 	 ; ' 	 ~ 	,~ 	 ~ 	 - 	~ 

.~ . 	r 	r 1 	
ow.9}.~. 	 u~.e- 	~ 	 ~~~ 	

~ - - i - - 	A~ 	
i~~aQ~,  . N 	 y`~`'~ 	~~ 	•' 

JA.. 	• 	~ 

	

~~~, 	 ~ . 	~ 	t 	 ~~ 	f «~ 	~„' 	 ~ 	. 	~~~-~. 	 ,. 	,~ 	 . 	, 

	

~ ! 	~~- 	w 	,a,,~.= 	 c~- 	~~e,~-~ 	
4Ó 	

~"° 	~ 	 -~ 	~,~c~. ~o~,i.a,~,Q,, 	~~ 	fii~,~,~,o~.~, c,~ 

- 
 ~ ~ • > a~ 0. °~ 	~ 	•  	~„ ~ i ~,r,.o~•~a,(~, ~G~~,e~cr ó 	~..~ a ~~ é 	. 	' ~i.a~; ~-   	~,t 	~~— 	' 	n~~ 	

.,M. vt,~ ~,,P,, - 

t~,. a~-e-. «,~ ,~,~ 	~,,~ 	• 	 , . f 	Q p 1 ~ ~ 	 ~ ~~~~~~ _ 

" 	 ~ 

. r , 	~ 4114.... 
 	 ~~ 	. 	 - ( 	

,o~~ 	' 	' /(~' 14.4.... - 	 1 
~~ , ~ 	  
' • ~ - , j~ . (~- 	 ~ ~~~__ 	

~ ~ ~.~t. ~ ~S ~fl~ 	~4,~, ,`~~ • 	 ~ ~ 	►  	i 

' 	 ~~- 	• 	 ~~~ó.,,, 2_ ►-e-~-, 	TAde a- 	 No►-iúUe__ 
_ail' 

~ 	

~ ~'~ 	 r   	 l~  
 	  ~t‘'...16.),,,:i 

 
	Agai"Atz, . 

 
40t_ 	
 

~ 

-p v` i,..441-~v1. 	1GC

t 	

. C~~ 

	

, 

//964,* ?,01.A v . 	'0
\ 

]rA9v3~A. 

 - 

	Q~ 

 

~e, M . 	ce,. °. c Q~~ ' 	 re.c~ 	~``4 	t, du-u®r~~ 	
~ 

 il.• ~ .. t  
n 

tr_ 

 

é

i  . 

- 

 
tC + 	Et r 

   

	

0. kb? 

--- 

	

9044-.0_ 
 

  

	

Cl. >^~.;~*~.~ú

,`—

á 

".~ we.   

ceti-(0-vv,' 	~~~u-~`~a~, 	 ~. t' 	 ~u~. o2 ~, 	
l,có 	 ~ 	

	t4-t~eú■ ~, x  

{■µ~ • ilh, I r a~fo c~. 	 J1„a.~.Q, ru.,,1L 	
I 

~- 	~~~„~•? 	n,oti~ 	
, 	 t~w 

	 ~ ~ 	
. 

 

• 	

tA..~ 
 ~ 

+  -4.~ 
	.    

N^'°,t.u-^~~ 	 .6.1- ~ ' 	. r 	- 	" 91„A 	-' ~.,L~,„.A.Q~ 	- ~° 	 Cv 

• 9wt ~ 	 in: 

~ 	~n1e-r0   	N4~" 
 L- I 

 apI 	~-R~ 	Ó t 	11 	, 
~1R 	L 

	1 	

.° 	

evo! 
~°f 	

Í 	s~. 	I 	
.0'Aei 

r 	QI 	`. 

	
~ 	

' 
	 ( 
	
~ 

 •~

_ 

'  ~~C~ 	 7~ ~l~~~pÓ~   	• ~Ay_i• 
	 • 	1 	 f 	I 	f 

0~d.  

• ~ ~1 	d.~tt/ y aCkt 

. 

, 

`A°~. 	 ~~~ ~. 
	 . 	 N 

■ 	•  



4.1.1iali clii,  - 
,rtatovrim 	- ---T4 kc -r  I- 

,, 
D 20114.1«....A. , 

el; OreÁLA4  , 

■■,a9,..  
AlizitAt,0  41.- 
Liy.J__  0, 	-.:";.‘-. - 

,*(Ao.L, li,j eat — 

1,-.4 	. 	L..0,..v L 1 	g 	140. 
ch a,,, I 

C4h---  

T 	_Ter4LLIA,g4_ax 

-  -"--- 	r-----1  

4,, ii- 
:161t4—(4 

. ‘w'Lt..  
‘ 

ol.,5_, /1-11„, 

 , 

t-6-. 
M (4.014 

kAl7e A  1 	t 	------ 

4-044.-6,3-6- 
-4" -  

• 0/0.A.' r 4-0(4)  !_7 T 	1, ‚'w--1- 	rvicz-e/14.?0 _ 4atit4 	' t)',I.t,vi- 

 	*n^-"49?'fici."- 
/ 

fodhit- (.4....).4..( 	iA--e 	 ', 	 - 
, 

ct {-11-  L  - 
 

-Áw 

-eut4u-c.", 
CLIkel t M. 6V-4,Z. eL  . 

i 	•ore,a424444Le  
o 

1 	t 

I 	' 
. 

r A: 10.4' COMtre.  -av x./Le _ii. i— 

ra-. "4:11  

--i 
ta/ict. 	db2. 
a-,eor 	. Ira, 

41-5  fr-Q'  ' 

t 

	

".-""1"1 	, 

	

, _ 	/.4,,, 
, 

, 	• 
_ 

4.2 akara.—me,a. 
4.Z-rta.A- 

CJ-4,4-42L-1  • 
A,14,-to•-t-ict  , 

#. I4).0[41,01.-  _ ___ 
Iniumat- •Atii.."4 4Ir"" 	A25 4-/""7-  '  

At ..- la 	i 5‚-';•.-.r.I'l 

0..-  164111., 1,,a  . , 

Lf 

toadkv.e9)  
I 

4....1  , "7 , , 

_.---,J.cr-v90.0-4, 

--,  
i4e4 

 4-- 
1,4A4.  4,2A,o4RA-. 

, 	r 

--liculde, 74-4-3mo-  
-1-rycefyicca-c.So-

-L.,- 0-2,,,,law4= 

A 4 4-1 	il(clei 

I° ,p, 

iv_ 	<AL c 	 ' 

V-v--  

0  
-'7i-avyk-R-ÁL-42-  46--1,4-0 	&AA' 1 ,it,d<re•._ Ci.-0-01441.0 • - - I  
kptid-kkkit...to 	 

	

I 	 
iA.41 	0,, 	bj,s,_T__.. 

6 44-4A-u2,1-v3  • .444.....1 	A7-J4-,../..--- 
- , 	A 

ctorti -r,.....p.. 1.-0, 

, 	i ;Tice  a..ock itAati 1  ' i  fl 30. r  ' 4414  Pia°  ' 4A-c-t-tle__.41,N4:6  

,______ 

- 
414.111„,a.,,V, 	. gil  ailiZtaor  14--24 - Ct 0‘44La IVA- - , 

b'tle-4 	r 
Al  ea-OLOj' a  °A  . 

pv.1.44 

i 
--A-.-be-u- 	[0- 

t ei  Jt-40  _ _10+ 
f 	. 

, 
ottrattA. ,  it.44,- , 

On ' 	till +0 41AM,  Abiera.2  . A 	el h 	I  /  1 

I 
oiv,  eA4-12,  • 

/ 	/  	 

' V 	.  - 	• 	'r.- - 	a.tt....._ 
 	kAkiktututx/.$ 

r  - - 1 	1- 	Ot9)/0-' ,cp■_„ 	_ Neel-  aka  a  , 
tact - ---r-4 1  ,wut4.4A, 

444m4, ckt1162-4)2.1-tc6)4Q- 0.;-(tk-v.4- 	04 :14., 

iscto--041, 	6/bal ( 
Eco,&L  eil44(_ 

 
tellij:. 	ji_ t 	Ic 

ri  t  at- 	I  4- 
» 

—1; 
eA AAA:,  ______ 6„:.eit,..,' net-E. 	Gt,64. 	I 

1 
eA - 

714-'1-  T 	t ..A 
 

V2A 	-- 4-idte- 6'  if 
44-Y116-1 

I- 	 (-1--  -ductal). -79.-4.. 
, 1 	k 

Lk)._ _AAAA.t.,<.,-.A.. , „ AÁA !Aiwa -.,,- t,.2_,--zi  
-- 

. a4  0,...s„...,...t.c_Z 

--4,1.4 'ree.":1-e  4=44,, 
, 

4  ,l 
tx.. ,a_  ,hito,a, , 

da-4-K. 

	

. 	i' 	, 

	

-1,;-,--)-v---r7 	/, 
1 	, 

,tfer-y-A.As-vff 
,-,,,,,•-■At 4:cart 12.-i*jekubtAik, 4 0,____41,0_i /4-4 	f 	-z-';', 

f 
_111...,,v___ Z 	4o i d. (VA"'  /t-J-Z-A-  .  - 

' 	SZ/2-1-7 Y4Yor 
1 I 

L a f7/0 -tie, 
1 

1  AnAA:t...4- 

I-444 64..v....au  

1 	• 
_ 	_ _ _______. 4A00___•_ 

- LT. 	r 	 -,.%, 

■ 

 ■
, 

 
4

i  	  

 #01■

sA
10•

gg
•
r
■
iver ek.

•
- 

. 

ei  • 	• I  , __-_ _  _ 

 

' 
	  4F   

 	 t  	  
 A 

__ 

d

_

i4

(

.

4

4a

612

4

4

.4h

''ei

4:

L 

 6

/11'ek 

iuma, 	, 

" 

°  ix 	tii4r..t4e6-0-,  ( 	c .,- T
i
v
t

-t
.
-4
a
.4.4

l
4
t,

.1  .1
.  

 c 	- 	. n 	6
.
W -

- 

.e
t
.a

o
-c 

f  ,  

la
,

1

M 
 i

-
v
- 

 ta
A . 

4/11 .40 
aa 

• A,_'  
 

ift  i,c,za

a

d  -  ,`, r
. 	

LI- 
_a  	 kotitraatjo 

1":°  41t044 OTO 

. &LI 	.. ,...._•• rfate-c4As ' 	.  ' . '  a)45a49  
I 

- 	44.4.c#:,  . , 	I  *, 
r 

mix  c...(2, 
/ 

Anee,  , et 
V. 1; ----.--- c--da  - 0 .4 0Ir cv,210&.0v  

. /VA  Ci- c..Arkt--vo  , 
........4 -  . 	m----41,--1;41 • --trt 


