Beiskolázási tájékoztató

Beiratkozás

2020-2021. tanév

2020. április 16. csütörtök
10.00-16.00 óráig
2020. április 17. péntek
8.00-14.00 óráig

„Fordulj el a rossztól
és keresd a jót!”
Szent Gellért

Szent Gellért Katolikus
Általános Iskola és
Gimnázium

A körülményekre tekintettel mindent
megteszünk azért, hogy elkerüljük a
tömeges várakozást, ezért arra kérjük
Önöket, hogy intézményünket
előzetes telefonos regisztrációt és
időpontegyeztetést követően
keressék fel.
Megértésüket, együttműködésüket
köszönjük.

A beiratkozáshoz kérjük,
hozzák magukkal:
 a gyermek személyi igazolványát,
 a gyermek lakcímkártyáját,
 a
gyermek
születési
anyakönyvi
kivonatát,
 a gyermek TAJ-kártyáját
 az iskolába lépéshez szükséges fejlettség
elérését tanúsító igazolás eredeti
példányát, mely lehet:
 iskolaérettségi szakvélemény
 sajátos nevelési igényű gyermek
esetében szakértői bizottság szakértői
véleménye
 a gyermek törvényes képviselőinek
személyazonosító igazolványát,
 nyilatkozatot a gyermek felügyeleti
jogának gyakorlásáról (honlapunkról
letölthető).
További információért keressék honlapunkat
www.szentgellert.hu, vagy a 66/581-170-es
telefonszámon tájékozódhatnak.

Kedves 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 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.
A tanítók 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 egyre több tanulmányi és
sportversenyen veszünk részt, s megyei és országos
helyezésekkel büszkélkedhetünk.
Mindemellett a
szülőkkel való személyes kapcsolattartás, jó kapcsolat
lehetővé teszi a gyermekek egységes értékek szerinti
nevelését.
Az általános iskolán át a gimnáziumi érettségi
megszerzéséig egy olyan egységes nevelésben vehetnek

Kedves Szülők!
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, alkotó nyitottság,
 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.
A 2020/2021-es tanévben egy osztály indítását tervezzük, melynek osztályfőnöke Mészárosné Kiss Katalin.
Tóth Ferenc
intézményvezető

Pedagógusként és szülőként
is tapasztaltam, hogy az
iskolaválasztás,
az
iskolakezdés
minden
édesanya, édesapa életében
izgalommal teli időszak. Tele
kérdésekkel,
félelmekkel,
vajon meg tud-e felelni
gyermekem a kihívásoknak,
be tud-e illeszkedni a közösségbe, szeret-e majd iskolába
járni. Én hiszem, és vallom, hogy minden gyermekben
van valami, amiben tehetséges, amiben jó. Ezt a kincset
kell megtalálni és erősíteni az Ön gyermekében is, hogy
sikerélményben legyen része és boldogan élje meg az
iskolai lét mindennapjait.
Szeretettel várom Önöket programjainkon, ahol
bármilyen felmerülő kérdésben igyekszem segítségükre
lenni!
Kedves Leendő Első Osztályos!
Nemsokára egy új világ kapuja nyílik ki előtted,
szeptembertől iskolás leszel. Biztos vagyok benne, hogy
nagyon várod már, hogy megtanulj szépen írni, olvasni,
hogy új ismeretekkel gyarapítsd tudásod. Örülnék, ha a
tanítványom lennél!

Katinka néni

