Beiskolázási tájékoztató 2021-2022. tanév
„Fordulj el a rossztól
és keresd a jót!”
Szent Gellért

Szent Gellért Katolikus Általános Iskola és Gimnázium
Kedves Szülők!
Biztosan Önök is büszkén gondolnak arra, hogy óvodás csemetéjük hamarosan iskolásnak mondhatja magát. Felelősségteljes
döntés előtt állnak, amikor gyermeküknek iskolát választanak.
Általános iskolánk 25 éve működik egyházi fenntartás alatt, 2014. szeptember 1-jétől a gimnázium több mint 60 éves múltját,
valamint a katolikus iskola hitbéli és erkölcsi elkötelezettségét egy tiszta szellemű intézményben egyesítette a Szent Gellért
Katolikus Iskolai Főhatóság. A régen is meglévő értékek az átalakítás után is megmaradtak.
Intézményünk dolgozói mind tapasztalt, elkötelezett, lelkes pedagógusok, akiknek oktatómunkáját 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 idegen nyelv, informatika, sport biztosítanak hasznos elfoglaltságot a kisdiákoknak. Tanítványainkkal
évről-évre számos tanulmányi és sportversenyen veszünk részt, s megyei és országos helyezésekkel büszkélkedhetünk.
Mindemellett a szülőkkel való rendszeres kapcsolattartás lehetővé teszi a gyermekek egységes értékek szerinti nevelését. Évről
évre igyekszünk szinten tartani, fejleszteni esztétikus és jól felszerelt iskolánkban a nevelés-oktatás tárgyi feltételeit. Az
általános iskolán át a gimnáziumi érettségi 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 segítik iskolánkban:
❖ az élményközpontú oktatási, nevelési módszerek,
❖ meghatározó értékeink: tudás és a munka tisztelete, magyarságtudat, szeretet, türelem, mások megbecsülése,
illedelmes, szabálykövető viselkedésre, alkotó nyitottságra nevelés,
❖ a hatékony anyanyelvi és idegen nyelvi oktatás,
❖ az egyéni képességfejlesztés (tevékenykedtető, differenciált munkáltatás),
❖ önművelésre, kutatómunkára, tanulmányi versenyekre ösztönzés és felkészítés,
❖ az egészséges életmódra nevelés,
❖ a szülői igények és a gyermekek érdeklődése alapján összeállított sokszínű szakköri kínálat, felzárkóztató programok,
❖ pályázati projektekben való részvétel.
A 2021/2022-es tanévben egy osztály indítását tervezzük, melynek osztályfőnöke Fekécs Edit.
Tóth Ferenc
intézményvezető

Kedves Szülők!
Tisztelettel köszöntöm Önöket abból az alkalomból, hogy gyermekük szeptemberben első osztályos lesz!
Fekécs Editnek hívnak. 2004-től dolgozom a Szent Gellért Katolikus Általános Iskola és Gimnáziumban. Jelenleg a magyar nyelv
és irodalom, ének és testnevelés tantárgyakat tanítom osztályomban. A pedagóguspálya számomra hivatást jelent,
elkötelezettséget, felelősséget azokért a gyerekekért, akiket nap, mint nap oktatok, nevelek.
Tudom, hogy a nagycsoportos gyerekek a szüleikkel együtt izgalommal, kíváncsisággal és némi szorongással várják az
iskolakezdést. Igyekszem mindent megtenni annak érdekében, hogy zökkenőmentes legyen az óvodából iskolába történő
átmenet. Az első évfolyamon a tevékenykedtető, élményt adó, felfedező, játékos tanulást részesítem előnyben. A tanulás
folyamatában igyekszem változatos módszerekkel és eszközökkel minden tanuló számára lehetővé tenni a fejlődést. Sok
dicsérettel, pozitív megerősítéssel ösztönzöm a gyerekeket. Hiszem, hogy a naponta elhangzó elismerő szavaknak motiváló
erejük van. A tanulás mellett olyan osztályközösség kialakítására törekszem, ahol megtanulják tisztelni, segíteni, elfogadni
egymást a gyerekek. Fontos számomra az érzelmileg biztonságos tanulási környezet kialakítása. Célom: nyugodt, békés
légkörben, egymással toleráns gyermekek nevelése, akik harmóniában tudnak élni az őket körülvevő világgal. Önmagukat
képviselni tudják, cselekedeteikért felelősséget vállaljanak, helyes értékrenddel bíró kisdiákokká váljanak.
Törekszem arra, hogy a szülők bizalommal forduljanak hozzám, mert úgy hiszem, a gyermekek fejlődését együtt
gondolkodásunk és cselekvésünk segíti a legjobban.
Végezetül azt üzenném a leendő kis elsősöknek és szüleiknek, hogy ne izguljanak az iskolakezdés miatt! Bízzanak bennünk,
mindenben segítjük a gyerekeket és a hozzánk tanácsért forduló szülőket!
Örömmel várom a következő tanévet, hogy megismerhessem az új elsősöket!

Beiratkozás
2021. április 15-16. 8-17 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:
• iskolaérettségi szakvélemény
• sajátos nevelési igényű gyermek esetében szakértői bizottság szakértői véleménye
- a gyermek törvényes képviselőinek személyazonosító igazolványa
- nyilatkozat a gyermek felügyeleti jogának gyakorlásáról (honlapunkról letölthető).
További információért keressék honlapunkat www.szentgellert.hu, vagy a 66/581-170-es telefonszámon tájékozódhatnak.

