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I. Tanulmányi előmenetelre vonatkozó eredmények az időszakban

2012/2013 évfolyam:

2013/2014 évfolyam:

Iskolát váltott szeptemberben

2012/2013
tanulmányi átlag év
végén (egy
tizedesjegyig):

CÉL
tanulmányi átlag
2013/2014 év végén:

EREDMÉNY
tanulmányi átlag
2013/2014 év végén :

2012/2013
tanulmányi év végén
MAGYAR NYELV
tantárgy eredménye:

MAGYAR NYELV
tantárgy eredménye
2013/2014 év végén:

A MAGYAR NYELV
tantárgy eredménye
2013/2014 év végén:

2012/2013
tanulmányi év végén
MAGYAR IRODALOM
tantárgy eredménye:

MAGYAR IRODALOM
tantárgy eredménye
2013/2014 év végén:

A MAGYAR IRODALOM
tantárgy eredménye
2013/2014 év végén:

2012/2013
tanulmányi év végén
MATEMATIKA tantárgy
eredménye:

MATEMATIKA
tantárgy eredménye
2013/2014 év végén:

A MATEMATIKA
tantárgy eredménye
2013/2014 év végén:

2012/2013
tanulmányi év végén
IDEGEN NYELV
tantárgy eredménye:

MIDEGEN NYELV
tantárgy eredménye
2013/2014 év végén:

Az IDEGEN NYELV
tantárgy eredménye
2013/2014 év végén

2012/2013
tanulmányi évben
igazolt hiányzások
száma (óra):

Tervezett igazolt
hiányzások száma
(óra)2013/2014 év
végén:

Igazolt hiányzások
száma (óra)2013/2014
év végén:

2012/2013
tanulmányi évben
igazolatlan
hiányzások száma
(óra):

Tervezett
igazolatlan
hiányzások száma
(óra)2013/2014 év
végén:

Igazolatlan
hiányzások száma
(óra)2013/2014 év
végén:

II. Tehetségfejlesztésre vonatkozó tevékenységek és eredmények

A diák kiemelt tehetségterülete:

Tehetségfejlesztő foglalkozásokon (edzésen, művészetoktatási, vagy más intézményben
képzésen, magántanári, vagy mentor által végzett fejlesztéső órán) a részvétel
intenzitása. Százalékos arányban kérjük megjelölni, hogy a mentorált a számára kijelölt,
megszervezett foglalkozásokon milyen intenzitással vett részt:

Tehetségterülethez köthető versenyen, nyilvános megmérettetésen, megjelenésen, vagy
eseményen a mentorált részt vett az időszakban?

Amennyiben részt vett a tehetségterülethez köthető versenyen vagy nyilvános
megmérettetésen, megjelenésen, vagy eseményen itt részletezze (pontos cím, eredmény)
(pl. YX Országos Irodalmi pályázat - nevezés/különdíj/5. hely, vagy NBI-es MLSZ
Országos Bajnokság - folyamatos részvéztel jelenleg a tabella II. helyén áll a csapat/
gólkirály):

Milyen szintű versen, nyilvános megmérettetés volt a fent felsorolt (többet is
megjelölhet, ha több tevékenységet sorolt fel az előbbi cellában)?
Iskolai
Települési
Járási
Megyei
Regionális
Országos
Nemzetközi

III. Nyilvános, közösségi programok az időszakban

Sorolja fel azokat a nyilvános eseményeket, amiken a mentorált részt vett (havi
bontásban, jelölje a helyszínt, az időpontot, a nyilvános programot)!
2014. március
megvalósított
tevékenységek:

2014. április
megvalósított
tevékenységek:

2014. május
megvalósított
tevékenységek:

2014. június
megvalósított
tevékenységek:

2014. július
megvalósított
tevékenységek:

2014. augusztus
megvalósított
tevékenységek:

IV. Mentorálás
Fejtse ki, hogy milyennek érzi az iskoli előmenetelre vonatkozó szervezett
tevékenységek hasznosulását az időszakban (I. pont eredményei alapján):

Fejtse ki, hogy milyennek érzi az tehetségfejlesztésre vonatkozó szervezett
tevékenységek hasznosulását az időszakban (II. pont eredményei alapján)

Fejtse ki, hogy milyennek érzi a műveltség, tájékozottság feljesztésére vonatkozó
szervezett tevékenységek hasznosulását az időszakban (III. pont eredményei alapján):

Mennire értékeli sikeresnek az időszakban elvégzett mentori munkáját (1- teljesen
sikertelen, 6 - teljesen sikeres)?

. . . . . . . . . . . . . . .
Mentor

