Beiskolázási tájékoztató a 2022-2023. tanévre
Szent Gellért Katolikus Általános Iskola és Gimnázium
„Fordulj el a rossztól és keresd a jót!”

Kedves Szülők!

Szent Gellért

Biztosan Önök is büszkén gondolnak arra, hogy óvodás csemetéjük hamarosan iskolásnak mondhatja magát. Felelősségteljes döntés elő állnak, amikor gyermeküknek iskolát választanak.
Általános iskolánk immár 26 éve működik egyházi fenntartás ala , 2014. szeptember 1-jétől a gimnázium több mint 60 éves múltját, valamint a katolikus iskola hitbéli és erkölcsi
elköteleze ségét egy szta szellemű intézményben egyesíte e a Szent Gellért Katolikus Iskolai Főhatóság. A régen is meglévő értékek az átalakítás után is megmaradtak.
Intézményünk dolgozói valamennyien tapasztalt, elköteleze , lelkes pedagógusok, akiknek oktató munkáját a keresztény erkölcsi normák és a katolikus egyház szellemi támogatása segí .
Az általános iskolában az oktatás nyugodt, befogadó légkörben zajlik. A modern, jól felszerelt tantermekben, eszté kus környezetben, tágas udvaron szívesen tartózkodik gyermek és
felnő egyaránt. A tanórákon kívül évfolyamonként különböző szakkörök, foglalkozások idegen nyelv, informa ka, sport biztosítanak hasznos elfoglaltságot a kisdiákoknak.
Tanítványainkkal évről-évre számos tanulmányi és sportversenyen veszünk részt, s megyei és országos helyezésekkel büszkélkedhetünk. Mindemelle a szülőkkel való rendszeres
kapcsola artás lehetővé teszi a gyermekek egységes értékek szerin nevelését. Évről évre igyekszünk szinten tartani, fejleszteni eszté kus és jól felszerelt iskolánkban a nevelés-oktatás
tárgyi feltételeit. Az általános iskolán át a gimnáziumi ére ségi megszerzéséig egy olyan egységes nevelésben vehetnek részt a tanulók, mely során nem okoznak törést az iskolaváltás
hatásai.
Hisszük, hogy minden gyermekben tehetség szunnyad.
Ennek kibontakoztatását segí k iskolánkban:
v az élményközpontú oktatási, nevelési módszerek,
v meghatározó értékeink: tudás és a munka sztelete, magyarságtudat, szeretet, türelem, mások megbecsülése, illedelmes, szabálykövető viselkedésre, alkotó nyito ságra nevelés,
v a hatékony anyanyelvi és idegen nyelvi oktatás,
v az egyéni képességfejlesztés (tevékenykedtető, diﬀerenciált munkáltatás),
v önművelésre, kutatómunkára, tanulmányi versenyekre ösztönzés és felkészítés,
v az egészséges életmódra nevelés,
v a szülői igények és a gyermekek érdeklődése alapján összeállíto sokszínű szakköri kínálat, felzárkóztató programok,
v pályáza projektekben való eredményes részvétel: Határtalanul!, Lázár Ervin Program, Örökös Boldog Iskola, Intézményi Bozsik Program.
A 2022/2023-as tanévben egy osztály indítását ter-vezzük, melynek osztályfőnöke Szabóné Vaszkó Éva.
Tóth Ferenc
intézményvezető

Kedves Szülők!
Tisztele el köszöntöm a kedves szülőket abból az alkalomból, hogy gyermekük első osztályos lesz.
Engedjék meg, hogy bemutatkozzam. Szabóné Vaszkó Évának hívnak. 30 éve vagyok a pályán. A Szent Gellért Katolikus Általános Iskola és Gimnáziumban 1996 óta tanítok. A tavasz egy
pedagógus számára nemcsak rügyfakadást, hanem minden évben izgalmakat és várakozással teli hangulatot idéz elő, amikor az óvodások beiratkozására kerül sor.
A szülőben is él a szorongás, melyik iskolát válasszam, milyen lesz a tanító néni, s végül, de nem utolsó sorban hogyan állja meg a helyét a gyermekem az új körülmények közö .
Nagyon fontos időszak ez a kisgyermek számára is. Eddig fő tevékenysége a játék volt. Most már - bár első évben játékos formában - helyébe lép a tanulás.
Fontos feladatom, hogy megszere essem a gyermekkel az iskolát. Ne sírva jöjjön, ne azt válaszolja - ha megkérdik tőle, hogy érzi magát az iskolában -, én nem szeretek oda járni.
Hiszem és vallom, aki a pedagógus pályát választo a, mindent megtesz annak érdekében, hogy átsegítse a gyermeket ezen a nehéz időszakon. Tőlem és Önöktől is kedves szülők, örömöt és
biztatást kell, hogy kapjanak.
Semmi mást ne segítsen a szülő, mint azt, hogy örülni tudjanak, hogy gyermeke már erre meg erre képes, és napmint nap megkérdezi Tőle, minek örült az iskolában.
A mi iskolánk pedagógiai módszereinél elsődlegesnek tartjuk az egyéni gondozás és haladás lehetőségét, a gyermekre mérjük a feladatokat, onnan indulunk, ahol tart, alapozunk és
alapozunk, időt adunk a gyakorlás változatos és élvezetes formáira, megtöltjük izgalommal az együ töltö órákat.
Kis iskola lévén családias hangulatot próbálunk teremteni, ahol fontos a szeretet, a türelem, az egymásra való odaﬁgyelés, a rend, a sztaság. Fontosnak tartom a gyermeki bizalom és derű
megerősítését, az osztályon belüli jó légkör megteremtését, a szülőkkel, gyermekekkel való pozi v viszony kialakítását. Célom az, hogy a gyermeknek sikerélménye legyen, hogy jól érezze
magát az iskolában.
Iskolakóstoló programunk terveze időpontja április 8. (péntek) 16.00
Kérjük, ﬁgyelje honlapunkat: www.szentgellert.hu

Beiratkozás
2022. április 21-22. 8-17 óráig
A beiratkozáshoz kérjük, hozzák magukkal:
- a gyermek lakcímkártyáját
- a gyermek születési anyakönyvi kivonatát
- a gyermek TAJ-kártyáját
- az iskolába lépéshez szükséges fejle ség elérését tanúsító igazolás erede példányát, mely lehet:
· iskolaére ségi szakvélemény
· sajátos nevelési igényű gyermek esetében szakértői bizo ság szakértői véleménye
- a gyermek törvényes képviselőinek személyazonosító igazolványát
- nyilatkozatot a gyermek felügyele jogának gyakorlásáról (honlapunkról letölthető).
További információért keressék honlapunkat www.szentgellert.hu, vagy a 66/581-170-es telefonszámon tájékozódhatnak.

