
 

 

Nyílt tanítási nap 
2018. március 26-27. 8-10 óráig 

 
Betekintést nyerhetnek az iskolában folyó oktató, nevelő 
munkába, megnézhetik a leendő első osztályos tanító 
nénik óráit. 
 

Iskolakóstoló 
2018. április 6.  16.30 órától 

 

Amíg a gyermekek játékos foglalkozáson vesznek részt, 
addig szüleik részére tájékoztatót tartunk. 
 

Beiratkozás 
2018. április 12-13. 8-18 óráig 

 

A beiratkozáshoz kérjük, hozzák magukkal: 
- a gyermek lakcímkártyáját 
- a gyermek születési anyakönyvi kivonatát 
- a gyermek TAJ-kártyáját 
- az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését 
tanúsító igazolás eredeti példánya, mely lehet: 

 óvodai szakvélemény 

 iskolaérettségi szakvélemény 

 sajátos nevelési igényű gyermek esetében 
szakértői bizottság szakértői véleménye 

- a gyermek törvényes képviselőinek személyazonosító 
igazolványa 
- nyilatkozat a gyermek felügyeleti jogának gyakorlásáról 
 
További információért keressék honlapunkat 
www.szentgellert.hu, vagy a 66/581-170-es 
telefonszámon tájékozódhatnak. 

Életképek 

 
 

 
 
Azért szeretek ide járni, mert … 
 
… „sok barátom van, szoktunk játszani, tanulni, szeretem az 
órákat, szeretem a tanítókat, kedvesek velem, jók a 
szakkörök.” 
      Virág 

 

 
 

 
… „nagy az udvar és nincs leaszfaltozva minden.” 
      Zalán 

 
 

Beiskolázási tájékoztató 
 

2018-2019. tanév 
 
 
 
 

 
 

„Fordulj el a rossztól 
és keresd a jót!” 

 

Szent Gellért 

 

Szent Gellért Katolikus 
Általános Iskola és 

Gimnázium 
 
 

 

http://www.szentgellert.hu/


 

 

Tisztelt Szülők! 
 
Biztosan Önök is büszkén gondolnak arra, hogy kis óvodás 
csemetéjük hamarosan iskolásnak mondhatja magát. 
Felelősségteljes döntés előtt állnak, amikor gyermeküknek 
iskolát választanak. 
Általános iskolánk több mint 20 éve működik a Szeged-Csanád 
Megyei Katolikus Egyház fenntartása alatt. 2014-től a 
gimnázium több évtizedes múltját, valamint a katolikus iskola 
hitbéli és erkölcsi elkötelezettségét egy tiszta szellemű 
intézményben egyesítette a Szent Gellért Katolikus Iskola 
Főhatósága. Az általános iskolán át a gimnáziumi érettségi 
megszerzéséig egy olyan egységes nevelésben vehetnek részt 
a tanulók, mely során nem okoznak törést az iskolaváltás 
hatásai. 
A tanítók mind tapasztalt, elkötelezett, lelkes pedagógusok, 
akiknek oktató munkáját a keresztény erkölcsi normák és a 
katolikus egyház szellemi támogatása segíti. 
Az általános iskolában az oktatás nyugodt, befogadó 
légkörben zajlik. A modern, jól felszerelt tantermekben, 
esztétikus környezetben, tágas udvaron szívesen tartózkodik 
gyermek és felnőtt egyaránt. A tanórákon kívül 
évfolyamonként különböző szakkörök, foglalkozások, pl. 
idegen nyelv, informatika, sport, énekkar biztosítanak 
hasznos elfoglaltságot a kisdiákoknak. Tanítványaink évről-
évre egyre több tanulmányi és sportversenyen vesznek részt, 
ahol szép eredményeket érnek el.  Mindemellett a szülőkkel 
való személyes kapcsolattartás, jó kapcsolat lehetővé teszi a 
gyermekek egységes értékek szerinti nevelését. 
Intézményünkbe szeretettel hívjuk és várjuk a más 
felekezethez tartozó fiatalokat, valamint azokat, akik eddig 
még nem részesültek keresztény nevelésben, de szívesen 
megismerkednének azzal. 
 
Tóth Ferenc 
intézményvezető 
 

Életképek 
 

 

 
 
 
Azért szeretek ide járni, mert … 
 
… „mindenki kedves és imádom, hogy különböző 
rajzpályázaton vehetek részt. 
     Liliána 

 
 

 
 
 
 

Kedves Szülők!  
 

A következő tanévben nekem 
jutott az a megtisztelő feladat, 
hogy a leendő első osztályosok 
tanító nénije lehetek.  
Szabóné Vaszkó Évának hívnak, 
közel 30 éve dolgozom 
pedagógusként. 
A Szent Gellért Katolikus 
Általános Iskola és 
Gimnáziumban 22 éve tanítok, 

jelenleg 4. osztályban.  A pedagógus pályát hivatásnak tartom, 
melyhez nagy alázat, empátia kell, szülő és gyermek felé 
egyaránt. 
A munkám során számomra a legfontosabbak: 

 zökkenőmentes átmenet az óvodából az iskolába 
 gyermekközpontú, nyugodt és vidám légkör 

megteremtése 
 gyermekek sikerélményhez juttatása 
 alapismeretek, készségek fejlesztése 
 képességek kibontakoztatása 
 egyéni fejlesztés 
 szókincsbővítés 
 család és az iskola együttműködése 
 önálló tanulás és felelősségtudat kialakítása 
 folyamatos dicséret és motiválás 

 
Az elkövetkező 4 évben mindent megteszek azért, hogy 
gyermekük a legkönnyebben, minden segítség megadásával a 
legtöbb tudás begyűjtésével, örömmel járjon iskolánkba. 
 
Sok szeretettel várom a leendő elsősöket. 
 

Szabóné Vaszkó Éva 
tanító 


