
 

 

TISZTELT SZÜLŐK! 

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

meg, hogy röviden bemutassam intézményünket. 

Iskolánk idén szeptembertől a 40. tanévét kezdte meg 440 tanulóval, akik 21 osztályban tanulnak. A 

gyermekek nevelésével és oktatásával 46 tanító és tanár foglalkozik. Pedagógusaink munkáját és a 

gyermekeket gyógypedagógus, fejlesztőpedagógus, valamint iskolapszichológus és szociális segítő 

munkatárs támogatja. A tantestület mellett még iskolatitkárok, pedagógiai asszisztensek, 

rendszergazda dolgozik iskolánkban. Az intézmény tisztaságának, rendezettségének biztosítását 

technikai dolgozóink segítségével tudjuk megoldani.  

Az iskola alapításától, 1982-től kezdődően több változás vette kezdetét. Közel 36 éves múltra tekint 

vissza tehetségfejlesztő képzésünk: a rajz, vizuális kultúra oktatás és az angol nyelvi képzés. E két 

irányultság mellett még színesebbé szerettük volna tenni képzési kínálatunkat, ezért kilencedik éve 

hirdetjük meg a matematika tehetségfejlesztő osztályunkat. Ezek mellett jelentős az informatikai 

eszközhasználat, tudásátadás, mert az utóbbi két tanév digitális oktatásának tapasztalatai 

bizonyították, hogy pedagógusaink és a diákok sokat tanultak ezen a téren. Mindnyájan arra 

törekedtünk, hogy eredményes munkát végezzünk és hatékony kommunikációt alakítsunk ki a virtuális 

térben. 

A magas szintű oktatást segítik a nyelvi táborok, külföldi tanulmányutak, a rajz módszertani kiállítások, 

az alkotótáborok, a művészeti tanulmányutak, a színház- és múzeumlátogatások, a nyílt napok, az 

iskolai témahetek, projektek, melyek mind a hatékonyabb gyakorlati ismeretszerzést célozzák meg. 

A tanórán kívüli foglalkozásokon végzett tevékenységeket az egyéni érdeklődésre építjük, ezért a 

tehetségfejlesztést több területen végezzük. Emellett fontosnak tartjuk a tanulók differenciált 

képességfejlesztését, a felzárkóztató foglalkozások megszervezését a tanulásban lassabban haladó 

diákjaink számára. 

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.  

Az oktatáshoz megfelelő technikai és informatikai háttérrel rendelkezünk. Több tanteremben található 

interaktív tábla, vannak informatika szaktantermek tanórákhoz és online mérésekhez, az idegen 

nyelvórákhoz nyelvi labor áll rendelkezésre. A gyermekek információszerzését egy hagyományos, 

illetve egy számítógépekkel felszerelt könyvtári olvasóterem biztosítja. Az iskolai programokhoz, író-

olvasó találkozókhoz, előadásokhoz, osztályszintű rendezvények tartásához jól felszerelt 



 

 

előadóteremmel rendelkezünk. A szülők és az iskola összefogásának köszönhetően alakítottuk ki a 

Játék-kuckót, melyben szabadidős programokat, születésnapokat szerveznek osztályaink.  

Nagyon fontosnak tartjuk a szülői házzal a folyamatos kapcsolattartást, információcserét, és ennek 

megerősítéseként több alkalommal szervezünk nyílt napokat, nagyrendezvényeket, ünnepi 

programokat, melyekre szívesen várjuk tanítványaink szüleit.  

 

Mindannyian valljuk Vekerdy Tamás gondolatát: „A gyerekek számára szervezett iskolában csakis a 

gyerek érdekét lehet szem előtt tartani.” 

Tudom, fontos döntés előtt állnak. Hiszen az első tanító, az első osztályközösség meghatározó lehet 

majd gyermekük számára, mert az általános iskolában szerzett tudásnak és közösségi élményeknek 

biztos alapot kell majd nyújtani az életben való helytálláshoz. 

A felelősségteljes döntésben szeretnénk a beiratkozás előtti hónapoktól segíteni Önöknek, minél több 

információval, személyes élményszerzési lehetőséggel.  

Ezért jó szívvel ajánlom figyelmünkbe kollégáink bemutatkozását, mely után remélem, hogy bizalmat 

fognak érezni ahhoz, hogy gyermekük az Arany János Általános Iskolában tanuljon. 

Reméljük, hogy mielőbb személyesen találkozhatunk az iskolanyitogató foglalkozásokon! 

 

Tisztelettel, 

Garai Zsuzsanna 

intézményvezető 


