
 

 

KEDVES LEENDŐ ELSŐS SZÜLŐK! 

Köszöntöm Önöket abból az alkalomból, hogy óvodás gyermekük hamarosan iskolás lesz. 

Engedjék meg, hogy bemutassam intézményünket, a Dunaújvárosi Arany János Általános Iskolát. 
 

A Béke városrész központi részében elhelyezkedő iskolánk idén szeptembertől a 39. tanévét kezdte meg. 

Széleskörű oktatási kínálatunkkal döntő szerepet játszunk az itt élők életében. A város egyik legnagyobb 

intézményeként jelenleg 468 tanulónk van, akik 24 osztályban tanulnak. A gyermekek nevelésével és 

oktatásával 53 tanító és tanár foglalkozik. Pedagógusaink munkáját gyógypedagógus, fejlesztőpedagógus, 

iskolapszichológus és szociális segítő munkatárs támogatja. A tantestület mellett iskolatitkárok, pedagógiai 

asszisztensek, rendszergazda is dolgozik iskolánkban. Az intézmény működtetését, tisztaságának biztosítását 

technikai dolgozóink segítségével tudjuk megoldani. Munkatársaink hosszú évek óta összeszokott, stabil 

közösséget alkotnak, melyre az egymás iránti tisztelet, az együttműködés, a segítőkész hozzáállás a jellemző.  
 

Közel 35 éves múltra tekint vissza tehetségfejlesztő képzésünk a rajz, vizuális kultúra oktatás és az angol nyelvi 

képzés elindításával. Diákjaink ezeknél a tantárgyaknál a tananyag mélységében kapnak nagyobb betekintést, 

melyet a magasabb óraszám és a csoportbontások tesznek lehetővé. Ezekkel a kezdeményezésekkel időben 

felismertük az idegen nyelvtudás jelentőségét, ezen kívül a vizuális kultúra tantárgy által nyújtott tudással 

hozzásegítjük tanulóinkat a látható világ jelenségei, a vizuális művészeti alkotások értelmezéséhez. A képzési 

kínálat színesebbé tétele érdekében nyolcadik éve hirdetjük meg a matematika tehetségfejlesztő osztályt. 

Ebben a képzésben a matematika és informatika tantárgyakhoz biztosítunk óratöbbletet és csoportbontást, 

hisz a mindennapi életben egyre jobban felértékelődik a matematika és informatika tantárgyak által nyújtott 

ismeretek, az általuk szerzett tudás alkalmazása.  
 

Az eredményes tanuláshoz mindhárom műveltségterület során változatos tanulásszervezést biztosítunk. A 

tanórán kívüli foglalkozásokat az egyéni érdeklődésre építjük, minden évben sokszínű szabadidős program 

megvalósítását tűzzük ki célul a gyermekek számára. 2011 óta az 1. osztálytól felmenő rendszerben indult 

útjára a Matematika és az Anyanyelvi Mini Akadémia tehetséggondozó programunk. A tehetségfejlesztés 

mellett fontosnak tartjuk a tanulók differenciált képességfejlesztését is, minden osztályunkban tartunk 

felzárkóztató foglalkozásokat a tanulásban lassabban haladó diákok számára. 
 

A magas szintű oktatást segítik a nyelvi- és alkotótáborok, külföldi és művészeti tanulmányutak, a rajz 

módszertani kiállítások, a színház- és múzeumlátogatások, a nyílt napok, az iskolai témahetek, projektek, 

melyek mind a hatékonyabb gyakorlati ismeretszerzést célozzák meg. 
 

Az iskolával szemben támasztott igények figyelembe vételével osztályainkat az alsó tagozaton iskolaotthonos 

rendszerben működtetjük. Így a tanórák mellett a tanórán kívüli foglalkozások szervezésére is nagy hangsúlyt 

tudunk fektetni. Bőséges programot kínálunk a délutáni foglalkozások idejére.  



 

 

Nagy hangsúlyt fektetünk az egészséges életmód kialakítására. Az iskolai sportrendezvények, a mindennapos 

testnevelés keretein belül különböző mozgásfejlesztési lehetőségeket kínálunk a birkózás, kézilabda, 

kosárlabda sportok gyakorlásához. Kiváló lehetőséget nyújt a sportoláshoz a hatalmas tornacsarnok, a két 

nagyméretű udvar és a két tornaterem. 
 

A tanórákhoz és tanórán kívüli foglalkozásokhoz megfelelő technikai és informatikai háttérrel rendelkezünk. 

13 tanteremben található interaktív tábla, van egy tanulói laptop termünk, az idegen nyelvórákhoz nyelvi 

labor áll rendelkezésre. Ezen kívül jól felszerelt informatika és technika szaktantermünk is van. A gyermekek 

információszerzését egy hagyományos, illetve egy számítógépekkel felszerelt könyvtári olvasóterem 

biztosítja. Az iskolai programokhoz, író-olvasó találkozókhoz, előadásokhoz, osztályszintű rendezvények 

tartásához előadóterem áll a rendelkezésünkre. A szülők és az iskola összefogásának köszönhetően 

alakítottuk ki a Játék-kuckót, melyben többek között születésnapokat szerveznek osztályaink.  
 

Az évek múlásával hagyományokká nőtt programjaink: az elsős diákok avatása, az Egészség nap, Arany-nap, 

farsang, a Gyermeknap és a végzős osztályok ballagása. Mindezeket a programokat köszönhetjük lelkes, 

kreatív kollégáinknak, az aktív, segítőkész szülőknek és a megvalósításhoz nélkülözhetetlen tanítványainknak.  
 

Az iskolában végzett munkához, eredményekhez szükség van a családokkal, a szülőkkel való 

együttműködésre. Fontosnak tartjuk a szülői házzal való folyamatos kapcsolattartást, információcserét. 

Ennek megerősítéseként több alkalommal szervezünk nyílt napokat, nagyrendezvényeket, ünnepi 

programokat, melyekre szívesen várjuk a szülőket.  
 

Az intézményben dolgozók hitvallását fejezik ki Tari Annamária gondolatai: "A gyereknevelés és tanítás során 

az a legfontosabb, hogy egy gyerek mindig tudja, akkor is szeretik őt, ha nem tökéletes, és hogy ezen képes 

javítani. Ez olyan bizalom a felnőtt részéről, amit minden korú gyerek megérez. Hogy hisznek benne. Tévedhet 

és hibázhat. Nem kell tökéletesnek lennie. A világ sem az." 
 

Folytatni szeretnénk iskolánk több éves hagyományát, ezért a 2021-2022. tanévben 3 első osztály indítását 

tervezzük. Képzésünk keretében az „a” osztályban angol nyelvi tehetségfejlesztést, a „b” osztályban 

matematika és informatika tehetségfejlesztést és a „c” osztályban rajz és vizuális kultúra tehetségfejlesztést 

biztosítunk az iskolánkba beiratkozó gyermekeknek. 
 

Sajnos a járványügyi helyzet nem teszi lehetővé, hogy személyesen mutassuk be iskolánkat és a leendő első 

osztályos tanítókat, ezért jó szívvel ajánlom figyelmükbe kollégáink bemutatkozását. Remélem, bizalmat 

fognak érezni irántunk ahhoz, hogy gyermekük az Arany János Általános Iskolában tanuljon. Bízom a mielőbbi 

személyes találkozásban! 

Tisztelettel, 

Garai Zsuzsanna 
intézményvezető 


