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Kedves Szülők, Kedves Tanulók!
A Ceglédi Tankerületi Központ vezetőjeként szeretettel köszöntöm Önöket! A következő oldalakon a ceglédi, a nagykőrösi és az abonyi térség iskoláinak bemutatkozásait olvashatják. Fontos döntés a megfelelő
intézmény kiválasztása az Önök életében, mi pedig abban a reményben készítettük el ezt a rövid ismertetőt,
hogy segítsük Önöket a legjobb lehetőség megtalálásában.
A 2021-es év is – ahogy sajnos a korábbi esztendő is - komoly próba elé
állította az iskolákat. Ezekben az években nehezebb lett a tanulók és a szülők helyzete is. Bár már nem kellett egységesen átállni a digitális munkarendre, a járványhelyzetben történő jelenléti oktatás sok fegyelmezettséget követelt, és megnehezítette az odafigyelést, a személyes kapcsolatok
megtartását. Intézményeink pedagógusai különösen sok figyelmet szenteltek a tanulók színvonalas oktatására, így jó szívvel ajánlom intézményeinket az Önök figyelmébe.
Remélem, a következő oldalakon bemutatkozó iskolák közül minden érdeklődő
szülőnek és tanulónak sikerül majd
kiválasztani a hozzá legközelebb
álló, a számára leginkább megfelelő intézményt és együtt reményeink szerint a vírusveszélytől is
megszabadulva indíthatjuk az új
tanévet 2022
szeptemberében!
FODOR GÁBOR
tankerületi
igazgató
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Ceglédi Táncsics Mihály Általános Iskola
Ceglédi Táncsics Mihály Általános Iskola a 2022/2023-as tanévben öt induló osztállyal várja
a leendő elsős kis tanulókat!
„Teljes lelki élet zene nélkül
nincs.” – vallja Kodály Zoltán.
A több évtizedes múltra visszatekintő énekzene tagozat szinte eggyé vált az iskola nevével. A megújult ének-zene tagozaton az
emelt szintű zenei képzés mellett már első
osztálytól biztosítjuk a digitális kommunikáció, valamint az idegen nyelv oktatást a
tanulóink számára.
Az informatika orientációs osztályunkban
a digitális világban való eligazodást, a logikus gondolkodást és problémamegoldást segítjük. A számítógép és egyéb okos eszközök
használata ma már elengedhetetlen része az
információszerzésnek és így a tanulásnak is.
A magyar-angol két tanítási nyelvű osztályban egész napos oktatási-nevelési formában

tanulnak a gyerekek. A mindennapos angolórák mellett az ének, rajz és testnevelés tantárgyak is az angolt erősítik. Az angol
nyelvtanulást anyanyelvi lektor is segíti iskolánkban.
A hagyományos tanrendű osztályunkban
kis lépésekben tartós és biztos tudás átadására törekszünk, amelyre a későbbiek során lehet alapozni. Módszereinket a gyerekek életkori sajátosságaihoz igazítjuk. Célunk az,
hogy a gyerekek szívesen vegyék kezükbe a
könyvet és örömüket leljék a tanulásban.
A Budai úti telephelyünkön aránylag
kislétszámú osztályokba várjuk a gyerekeket. A családias, fákkal övezett környezet
számtalan délutáni lehetőséget kínál az itt
tanulók számára, amely még inkább színesebbé, tartalmasabbá teszi az iskolában eltöltött időt.
Az induló osztályainkba regisztrálni tudnak
a www.ctmi.hu oldalunkon!

i
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„Várkonyisnak lenni jó!”
Suli m elléklet

skolánk, a Várkonyi István Általános
Iskola több évtizedes múltra tekinthet
vissza a matematika és idegen
nyelv emelt szintű oktatása terén.
2007-ben elnyertük az ÖKOISKOLA, 2016-ban az „Örökös ÖKOISKOLA” címet.
2014-ben neveztünk és lettünk „Boldog Iskola”, 2017 óta pedig minden évben kiérdemeltük az „Örökös Boldog Iskola” címet is.
A 2018-2019-es tanévben bevezettük a
Komplex Alapprogramot az alsó tagozaton,
amit már a felső tagozaton is alkalmazunk.
A Komplex Alapprogram jelszava: „Tanulni élmény!”, koncepciója pedig az
„Élménysuli”.
A 2022/2023-as tanévben az
elsős osztályaink mindegyikében lesz emelt szintű és általános tantervű nevelés-oktatás.

• Matematika emelt szintre
előkészítés (2 osztályban).
Magasabb matematika óraszám ad lehetőséget az elmélyültebb tudás megszerzésére,
a problémamegoldó gondolkodás kialakítására.
• Idegen nyelv emelt szintre
felkészítés (2 osztályban).
Elsődleges célja, hogy tanulóink játékos formában alapozzák meg, majd sajátítsák el az
angol vagy német nyelvet. A
magyar nyelv és irodalom tanítása kiemelt szerepet kap
ezekben az osztályokban.
Minden osztályban kiemelt
feladat, hogy tanulóink már a
korai életszakaszban megismerhessék a környezetvédel-

met, az egészséges életmódot, a természetvédelmet; elsajátítsák az ehhez kapcsolódó
tudatos magatartást és életmódot.

A leendő első osztályos gyermekek számára szervezett játékos „Csengőszó” foglalkozások időpontjait és további részletes tájékoztatónkat a www.varkonyisuli.hu, illetve
facebook oldalunkon olvashatják.

Örülnék, ha Önök is megismernék azt az érzést, hogy „Várkonyisnak lenni jó!” Várjuk Önöket a Várkonyi István Általános Iskola közösségében!
BÖGÖS ISTVÁN intézményvezető
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István EgyMI, Szakiskola, Készségfejlesztő Iskola és Kollégium

egléden 1951 óta működik önálló
gyógypedagógiai intézmény. 2013ban Egységes Gyógypedagógiai
Módszertani Intézménnyé váltunk.
Intézményünk a Losontzi István
Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Szakiskola, Készségfejlesztő Iskola és Kollégium, amely Cegléden
a Buzogány utca 23. szám alatt található.
Intézményünk profilja óvodás korú gyermekek, általános iskolás és szakiskolás diákok
nevelése-oktatása, akik szakértői vélemény
alapján nyerhetnek felvételt Cegléd,
Nagykáta és Nagykőrös járások területéről.
Elsődleges célunk, hogy igazodjunk a sajátos nevelési igényű gyermekek szükségleteihez, személyiségük és képességük fejlesztéséhez. A kulcsszó és a kiindulási alap az
egyéni differenciálás, egyéni megsegítés a
gyógypedagógia eszközrendszerével.
Intézményegységeink:

 Óvoda és Autista Óvoda
 Általános Iskola, Autizmussal Élők Isko




lája (Ceglédbercel)
Fejlesztő nevelés-oktatás
Szakiskola – Készségfejlesztő Iskola
Utazó Gyógypedagógusi Hálózat
Kollégium

A 2022/2023-as tanévben szakiskolánkban a következő képzésekre várjuk a jelentkezőket:
• Parkgondozó
• Asztalosipari szerelő
• Fémipari gyártás előkészítő
• Bolti előkészítő
Készségfejlesztő Iskolánkba a következő
képzésekre várjuk a jelentkezőket:
• Szövött – tárgy készítő
• Háztartástan – életvitel
Intézményünk kiemelt figyelmet fordít a hagyományőrzésre, így a tanév során számos
rendezvény keretein belül tartunk megemlékezéseket, ünnepségeket, vetélkedőket, versenyeket.
Tanulóink folyamatosan részt vesznek megyei és országos sportrendezvényeken, ahol
különböző sportágakban, kiváló eredményeket érnek el. Szakiskolánk és készségfejlesztő iskolánk tanulói jelentős sikereket értek el az országos tanulmányi versenyeken.
Utazó gyógypedagógusi hálózatunk működése során a város általános és középiskoláival együttműködve nyújtunk segítséget az
integrált nevelés-oktatásban.
Az óvodai és a kollégiumi intézményegység területén sikeresen működik a kutyaterápiás foglalkozás. Az autizmussal élő tanulók rendszeresen részt vesznek lovasterápiás foglalkozáson.
Büszkék vagyunk arra, hogy intézményünk
ismét elnyerte az „Örökös Boldog Óvoda és
Iskola” címet. Iskolánk 2020-tól az Oktatási Hivatal bázisintézménye.
FARKAS EDIT intézményvezető
Intézmény székhelye:
2700 Cegléd, Buzogány u. 23.
Elérhetőségek:
Tel.: 06/53 310-141; +36-30/584-6198
E-mail: losontzi@losontzi.hu
Web: www.losontzi.hu
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zenetanulás világába
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Ceglédi Erkel Ferenc Zeneiskola az idei tanévben ünnepli
fennállásának 70. évfordulóját.
Itt indult el Pest megyében elsőként szervezett formában az állami zeneoktatás.
A hosszú ideje bázisintézményként működő
intézmény Pest megye egyik legnagyobb zeneiskolája. Tanulói létszáma 477 fő. A beiratkozó növendékeknek sokféle hangszertanulásra adódik lehetősége: zongora, gitár, hegedű, cselló, ütő, furulya, fuvola, klarinét,
szaxofon, trombita, kürt, harsona, tuba és magánének szakokon. Ügyesebb, ambiciózusabb növendékeinknek lehetőségük van,
hogy kamarazenei oktatásban részesüljenek,
vagy emelt óraszámban tanulják kedvelt zenei tantárgyukat, illetve zenei
pályára felkészülhessenek,
tanulmányi versenyeken vegyenek részt.
Intézményünk
hangszerállománya megyei
szinten is kiemelkedő, rendelkezünk megfelelő mennyiségű tanulói és
mester hangszerekkel. Az iskolánkba beiratkozott növendékek
2x30
perces
egyéni hangszeres főtárgy órán
vehetnek részt,
és 2x45 perces
szolfézs órán ta-

nulhatják a zenei-elméleti ismereteket. A legkisebbeknek játékos tanítással indítjuk el a
zene világával való ismerkedést. A gyermekdalokon keresztül fejlesztjük hallás- és ritmusérzéküket, amely koruknak megfelelően
sok-sok mozgással és játékkal történik. A zenei előképzőt már általános iskola 1. osztályától indítjuk.
A mese világával is összekapcsolt hangszerbemutató zenei előadásunkat május
14-én tartjuk, a felvételi alkalmassági vizsgák pedig június első hetében lesznek.
Iskolánk szeretettel várja azokat a zenét tanulni vágyó fiatalokat, akik szívesen foglalkoznának a zene alapos megismerésével,
a zenei tudás, zenében való jártasság elsajátításával.
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Tanulás és diákélet a Gimiben
Suli m elléklet

Ceglédi Kossuth Lajos Gimnázium Dél-Pest megye egyik legizgalmasabb iskolája: régi, ám szellemisége, céljai nagyon is modernek. Hivatásunk, hogy a hozzánk járó diákok nyelveket tudjanak, hogy főiskolákra, egyetemekre jussanak
be. Folyamatosan fejlesztjük az informatikai eszközeinket, a szaktárgyi oktatást kiegészíti az eredményes nyelvvizsga-felkészítés.
Oktató-nevelő munkánk sikerességét mutatja, hogy jóval az országos átlag felett teljesítünk az országos kompetenciaméréseken,
végzős tanulóink 75-80%-a tesz közép vagy
felsőfokú nyelvvizsgát, többen két nyelvből.
Végzőseink több mint fele egy vagy több
tárgyból előrehozott érettségi vizsgával is
rendelkezik, illetve kiemelkedő az emelt
szinten eredményesen érettségizők száma.
Diákjaink számos országos és Kárpát-medencei versenyen érnek el szép sikereket, legyenek azok természettudományos vagy
pénzügyi témájúak. Továbbtanulási arányunk
kiemelkedő, az elmúlt években 90% körüli.

2022-ben induló képzéseink:
• a 4.-eseknek – egy nyolc évfolyamos,
• a 8.-osoknak – három hagyományos négy
évfolyamos osztály, melynek keretén belül nyelvi (angol vagy német), matematikai és integrált természettudományos,
humán és informatika tagozat közül választhatnak a tanulók.

A művészeti tárgyak magas szintű művelésére is nagy gondot fordítunk, színes szakköri életünk van. Büszkék vagyunk a hagyományainkra, amelyek különlegessé teszik a diákéletet, amiért érdemes hozzánk
jelentkezni.
A gimnázium sokat vár el a diákoktól, ám
sokat is nyújt nekik. Ezt bizonyítja sok-sok
nálunk érettségizett sikeres volt diákunk,
akik különböző területeken, például az üzleti életben, a művészetekben, a sportban lettek sikeresek.
Várunk téged is a Gimiben!
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Kinizsi Pál Gimnázium
Suli m elléklet
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Iskolánkban számos ösztöndíj létezik,
melyről a honlapunkról olvashatnak többet.
Az érettségi vizsgák után többféle lehetőségük is van a diákoknak a felsőoktatásban,
hiszen az utolsó 2 évben emelt szinten tanulhatják azokat a tantárgyakat, amelyek
majd a továbbtanulásukhoz kellenek.
Várjuk azokat a diákokat, akik nyitottak és
szeretnék a bennünk rejlő lehetőségeket kibontakoztatni.

bony középiskolájaként a kisvárosok számos előnyével rendelkezünk: nyugodt környezet, ismerős gyerekek, szülők. A vidékiek igényeit is figyelembe tudjuk venni.

A 2022/2023-as tanévben induló képzéseink:
- 4 évfolyamos testnevelés tagozatos osztály
- 4 évfolyamos angol nyelvi tagozatos osztály indul.
A sport közel áll a gimnáziumhoz, megmozgatjuk az ifjúságot, túra vagy sportnap
keretein belül. Testnevelőink kiemelkedő
motivációval dolgoznak, mely megszeretteti a diákokkal a sportot.
Az angol nyelvi tagozatos osztályban a
magasabb óraszámú nyelvórákon, a diákok
megtanulják magabiztosan használni a nyelvet. Elhivatott kollégáink nemcsak felkészítenek a vizsgákra, hanem maguk is vizsgáztatnak, emelt szinten érettségiztetnek. A
gimnáziumban a 2. idegen nyelv a német.
Mindkét osztályban lehetőségük van a tanulóknak a Honvéd Kadét Programhoz csatlakozni. A választható érettségi tantárgy oktatása a MH 86. Szolnok Helikopter Bázisával együttműködve valósul meg.

Honlap: www.kinizsi-abony.hu/new
Tel: 06-53/360-071
STUMMER-MÉSZÁROS BERNADETT
intézményvezető

INNOVATÍV
FOGÁSZAT
A-TÓL Z-IG

> Fogágybetegségek kezelése
> Esztétikus fogtömések, fogpótlások
> Fogsorok készítése
> Implantológia
> Fogsebészet
> Fémmentes fogpótlások
zirkonkerámiából rövid határidõvel
> Digitális röntgen diagnosztika
> Gyermekfogászat
> Fogszabályozás felnõtteknek is
> Garanciavállalás
Dr. Dombi Ábel,
Dr. Makai-Magoss Ágnes
Kövess minket a Facebookon
és Instagramon is!
Bejelentkezés csak telefonon!

Cegléd, Csíkos szél 9.
Tel.: 06-30/913-8226

dombidentalcegled@gmail.com,
www.dombi-dental.hu
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Arany János Református Gimnázium,
Suli m elléklet
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Technikum és Kollégium
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A „Közgáz” képzései
Suli m elléklet

ok szeretettel köszöntök minden
kedves érdeklődőt a Ceglédi Szakképzési Centrum Közgazdasági és
Informatika Technikum dolgozóinak nevében. Néhány szóban szeretném bemutatni a választható
képzéseinket, illetve hogy miért is érdemes
a mi iskolánkat választani majd az általános
iskola befejezése után.
A 2022/2023. tanévben három kilencedik
osztály indítását tervezzük, egy-egy teljes osztályt gazdálkodás és menedzsment, valamint
informatika és távközlés ágazaton, egy osztályt pedig ágazatonként fele-fele arányban.
Gazdálkodás és menedzsment ágazaton angol
és német nyelv, míg informatika és távközlés
ágazaton angol nyelv oktatása zajlik. Annak
sem kell azonban kétségbe esnie, aki eddig
nem tanult angol nyelvet és az informatikát
szeretné választani. Az informatikai osztályokban az angol nyelv oktatása a korábban
tanult szinteknek megfelelően folyik kezdő és
haladó csoportokban. Az informatika ágazatra jelentkező németesek kezdő angolosként
elsajátíthatják a szakmai angol nyelvhez szükséges alapokat, emellett az informatika ágazaton tanulók is részt vesznek a pénzügyi és vállalkozói ismeretek oktatásában.
Informatikusaink elsajátítják a Cisco Hálózati Akadémia tananyagait, illetve lehetőség
van iskolánkban az angol Language Cert
nyelvvizsga letételére.
A technika szakkör, a színházlátogatások, a
múzeumi órák, a külföldi kapcsolatok, az országos versenyekre történő felkészítések, a
sportkörök és a diákrendezvények hasznos elfoglaltságot jelentenek a tanítási órákon kívül.
A technikumi képzés már mindenkinek öt
éves és a képzés során már kilencediktől elkezdődik a szakma tanulása évenként egyre
emelkedő óraszámú orientációs tárgyakkal.
Már kilencedik évfolyamon a diákok ösz-

töndíjat kapnak, mely később a tanulmányi
eredmény függvényében változhat is.
A 12. évfolyamot érettségi vizsga zárja közép- vagy emelt szinten a kötelező három
közismereti tárgyból (magyar nyelv és irodalom, matematika, történelem). Az ágazatból
választott szakmai képzést a 13. évfolyamon
a nyelvi érettségi és a szakmai vizsga zárja,
amely emelt szintű érettségivel egyenértékű.
10. évfolyam végén az alapvizsga után gazdálkodás és menedzsment ágazaton választható szakma a Pénzügyi-számviteli ügyintéző és a Vállalkozási ügyviteli ügyintéző, az
informatika és távközlés ágazaton az Informatikai rendszer- és alkalmazás-üzemeltető
technikus és a Szoftverfejlesztő és –tesztelő.
A jelentkezés feltétele a központi írásbeli
felvételi vizsga. A jelentkezés után a felvételin összesen megszerezhető pontszám: 100
pont. Ebből 50 pontot az általános iskola 7.
évvégén és 8. osztályában félévkor kapott
magyar nyelv és irodalom, matematika, történelem és idegen nyelv érdemjegyek alapján (2x5x5 pont) adunk. További 50 pontot
a felvételi írásbeli vizsgán lehet szerezni,
magyarból 25 pontot és matematikából is 25
pontot. Pontegyenlőség esetén, a központi
felvételin elért pontszám dönt.
Remélem a következő tanévben az olvasók
közül minél több új „Közgázost” köszönthetek majd a tanévnyitón.
MIHÁLYI SZABOLCS igazgató
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A szakmatanulásé a jövő
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Ceglédi SZC Unghváry László
Vendéglátóipari Technikum és
Szakképző Iskola Budapesttől
70 km-re, Cegléden a városközpontban található. Tevékenységünk középpontjában a minőségi
oktató- és nevelő munka áll, mely biztosítja
tanulóink kompetenciáinak fejlesztését a
szülők, a munkáltatók és a munkaerőpiac elvárásainak megfelelően.
Iskolánk két tagozaton kínálja képzéseit:
A technikumi tagozaton a kereskedelem, a
turizmus-vendéglátás, valamint a közlekedés és szállítmányozás ágazatban (logisztikai technikus) is 5 éves képzésben tanulhatnak nálunk a diákok közismereti és
szakmai tantárgyakat. A négy kötelező
közismereti
tárgyból tesznek
érettségit a diákok,
a technikusi szakképesítés szakmai
vizsgája lesz egyben az ötödik érettségi tárgy. Így a 13. év végi sikeres vizsga után két végzettséget igazoló bizonyítványt kap a tanuló, – kézhez kapja
az érettségi bizonyítványát és a technikusi
végzettségét igazoló oklevelét. A technikumban megszerzett tudás megteremti a lehetőségét annak, hogy a jó eredménnyel végzettek a
szakmai vizsgájuk eredményének figyelembevételével továbbtanulhassanak a felsőoktatásban azonos ágazaton belül.
A másik tagozaton, a szakképző iskolában
három év alatt szerezhető szakmai végzettség. Egy osztályban kereskedelmi értékesítőket képzünk, a vendéglátó szakmákban
1-1 cukrász, pincér-vendégtéri szakember
és szakács osztályt indítunk.
Az első év ágazati ismereteket adó képzés, az azt

követő két évben duális képzés folyik, elsősorban munkaszerződés keretén belül. A végzés
után itt is nyitott a lehetőség az érettségi vagy
akár a technikusi képzettség megszerzésére is.
Jól felszerelt tanműhelyekben, tankonyhában, tanétteremben mester szakoktatóktól
sajátíthatják el diákjaink a szakmai alapokat,
majd munkaszerződéssel folytathatják a
gyakorlatukat külső munkahelyeken. Iskolánk mintegy 50 kereskedelmi és vendéglátó-egységgel áll kapcsolatban, ahol élőmunkában tapasztalhatják meg a szakmák követelményeit. Arra törekszünk, hogy a szakma
iránt elkötelezetteknek a jövőben ismét legyen lehetőségük külföldi szakmai gyakorlatokon való részvételre is, ahol a
szakmai tudásuk
mellett
az
idegennyelvi tudásukat is magasabb
szintre emelhetik.
Több évtizedes hagyomány, hogy diákjaink szép sikereket érve el öregbítik iskolánk hírnevét a gyakorlatorientált megmérettetéseken, az országos szakmai tanulmányi versenyeken.
Iskolánk diákönkormányzata színes és változatos programokat kínál tanulóink számára, a sportolni vágyó diákoknak lehetőségük
van többféle sportágban sportversenyeken
részt venni. Évről-évre bekapcsolódunk a
városi rendezvények lebonyolításába, akár
színvonalas ünnepi műsorról, akár a rendezvények vendéglátós tanulóink által történő
lebonyolításáról legyen szó.
Az érdeklődők további információkat szerezhetnek az alábbi elérhetőségeken:
www.cegledikersuli.hu,
www.facebook.com/cegledikersuli
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és Környéke
Cegléd
2

022

Iskolái

Középpontban a szakképzés
Suli m elléklet

Ceglédi SzC Nagykátai Ipari
Szakképző Iskola a Tápió-vidék központjában, Nagykátán
1958-ban jött létre. Kezdetben a
környék iparosainak utánpótlása, képzése volt a fő feladata.
1972-ben az intézmény bővült, ekkor új épületbe költözött. A rendszerváltást követően
1990-ben már tizenhat tanteremmel rendelkezett az intézmény, majd 1992-től már az
akkori négy évfolyamos szakközépiskolai
képzés is megvalósult. Az iskola fő profilja
mindig is a szakképzés volt és ma is az.
2006-tól a Szakiskolai Fejlesztési Program
eredményeként módszertani- és eszközfejlesztés történt. Pedagógusaink továbbképzések keretében elsajátították a kooperatív és differenciált oktatás módszereit, valamint a korszerű
IKT eszközök használatát, mely tudásnak az
utóbbi években nagy hasznát vették.
A szakképzésben mindig is nagy hangsúlyt
kapott a gyakorlati oktatás. Az új szakképzési rendszerben a képzés már duális formában folyik. Az első évben az iskolában, tanműhelyi keretek között folyik a gyakorlat,
majd a sikeres ágazati alapvizsga után tanulóink oktatásába bekapcsolódnak duális
partnereink is. Itt a szakképzési munkaszerződés megkötése után, mint munkavállaló
tölti gyakorlati
idejét a diák.
Szakképző iskolai szakmai kimenetek: Villanyszerelő;
Festő, mázoló,
tapétázó; Kőműves; Asztalos; Divatszabó;
Épület- és szerkezetlakatos;
Gépi és CNC

forgácsoló; Kereskedelmi értékesítő; Pincérvendégtéri szakember. A szakképzésben tanuló diákjaink három év után szakképzettséget, majd újabb két év után érettségi bizonyítványt szerezhetnek. A technikusképzésben résztvevők pedig öt év alatt az érettségi
bizonyítvány mellett technikusi, szakmai
végzettséget is kapnak.
Technikumi szakmai kimenetek: Informatikai rendszer és alkalmazás-üzemeltető technikus; Szoftverfejlesztő és –tesztelő; Kereskedő és webáruházi technikus; Vállalkozási
ügyviteli ügyintéző.
Iskolánkban az utóbbi években jelentős felújítások valósultak meg. A főépület energetikai modernizációja, a mosdók felújítása, az
irodák korszerűsítése, új tankonyha, tanétterem kialakítása, valamint a Telefongyár területén lévő tanműhelyünk felújítása valósulhatott meg.
A testnevelés órákat a Városi Sportcsarnokban, illetve a Városi Gyógy- és Strandfürdőben tartjuk. Így a technikusi osztályok számára az úszás oktatása is része a szakmai programjuknak. 2020-21-es tanévtől lehetőség van
a testnevelés órák keretein belül, illetve szakkör formájában, a sportlövészet oktatására is.
Intézményünk hiányszakmát tanuló diákjai
már évek óta részesülnek ösztöndíjban,

melynek mértéke szakközépiskolában 10-50
ezer forintig terjedhet. A 2020-21-es tanévtől
azonban már a technikumba és a szakképző
osztályokba járó tanulók is kapnak ösztöndíjat, melynek mértéke 10. évfolyamtól kezdődően tanulmányi eredményhez kötött. A
szakképzési munkaszerződést kötött szakközépiskolai tanulók 10. évfolyamtól kezdve
már munkabért kapnak, melynek bruttó öszszege a mindenkori minimálbér 60%-a.
Iskolánk kiemelt figyelmet fordít tanulóink
segítésére, az életre és a szakmára történő

m
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felkészítésre. Az SNI és BTMN határozattal
rendelkező integráltan oktatható tanulók segítésére fejlesztő pedagógus áll az iskola alkalmazásában. Iskolánkban a nevelésre,
életmód- és mentálhigiénés tanácsadásra
legalább akkora hangsúlyt fektetünk, mint
az oktatásra. Célunk, hogy az iskolába érkező fiatalokat segítsük beilleszkedni egy új
közösségbe, ösztönözzük a tanulásra, majd a
diákjaink elégedetten, legalább egy szakmával a kezükben kezdjék meg a pályájukat az
iskolai évek után.

Tanulj szakmát a „Bem”-ben!

iért pont a „Bem”?
Azért, mert folyamatosan fejlődő, megújuló,
egyre vonzóbb infrastruktúrájú iskolaépületekben lehet tanulni.
Azért, mert az iskola által kínált szakmákkal
biztosan el tud helyezkedni a frissen
végzett tanuló, hiszen a szakmai kínálatunk megalkotásánál figyelembe
vesszük a környező munkáltatók
munkaerő-piaci igényeit.
Azért, mert jól felkészült, tanulócentrikus oktatók várják a tanulókat.
Azért, mert a tanulóink a szakmai
gyakorlatot valós munkahelyi körülmények között sajátíthatják el a
duális partnereknél.
Azért, mert a szakképzés rendszerében akár technikumban, akár szakképző iskolában mindenki szakképzési ösztöndíjat kap, a tanulói juttatás a jó eredményt elérő diákok esetében a technikumban és a szakképző iskolában is elérheti a
százezer forintot. Az ösztöndíj egy részét az
eredményes vizsga után egy összegben kapja meg a tanuló.
Természetesen tisztában vagyunk azzal,
hogy a pályaválasztás előtt álló általános iskolás tanulók és szüleik nehéz döntés előtt
állnak, ezért próbálunk meg segítséget nyújtani Önöknek, hogy könnyebben tudjanak

eligazodni a lehetőségek között.
Engedjék meg, hogy bemutassuk a Ceglédi
Szakképzési Centrum Bem József Műszaki
Technikum és Szakképző Iskola szakmakínálatát a 2022/2023. tanévre. Erre azért van
szükség, mert a mai rohanó világban nemcsak a technika és a technológiák fejlődnek

dinamikusan, hanem a szakmák is folyamatosan megújulnak és nemcsak a nevükben, de
a tartalmukban is, ezért is tarjuk kiemeleten
fontosnak, hogy Önök minél jobban megismerhessék az általunk kínált szakmákat.
A következő tanévre az alábbi technikumi
ágazatokra, illetve szakképző iskolai szakmákra iskolázunk be tanulókat.
A technikum 5 éves, amelynek első két évében a közismereti tárgyak mellett ágazati
szakmai ismereteket adó képzést kapnak, az
ezt követő három évben a tanulók duális
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képzésben is részt vehetnek munkaszerződéssel, így a képzés alatt a tanulók plusz jövedelemhez is juthatnak.
A technikumban tanuló tanulóink négy kötelező közismereti tárgyból tesznek érettségi
vizsgát, a technikusi szakképesítés szakmai
vizsgája lesz egyben az ötödik érettségi tárgy.
A 13. évfolyamon a sikeres vizsgákat követően a tanuló két végzettséget igazoló bizonyítványt kap: érettségi bizonyítványt és
technikusi oklevelet.
Technikum 9. évfolyamára az alábbi szakmákra hirdetünk felvételt:
Elektronika és elektrotechnika ágazat
(elektronikai technikus, ipari informatikai
technikus).
Gépészet ágazat (gépgyártás-technológiai
technikus).
Specializált gép- és járműgyártás ágazat
(mechatronikai technikus).
Szépészet ágazat (fodrász, kozmetikus technikus).
Rendészet és közszolgálat ágazat (közszolgálati technikus).
2022. január 24 - 28.

ÍZi Ebédrendelés
0621/200-0220
0
csomagolás
csomag
olás
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RENDELÉS MÓDJA:
• e-mailben: rendeles@izimenu.hu
• telefonon: 0621/200-0220
MEGRENDELÉS HATÁRIDEJE:
• heti megrendelés a szállítási hetet megěŘƆǛƆ čƞƸƪźƖƪźŕźţ Ȍȑ ŰƖñŀĴ ŕƸŘĔĻěƪƆ ěŘ
• napi megrendelés ð ƞǛñŘŘłƪñƞŀ ţðƓůƪ
šěĴěŘƆǛƆ šƲţŕðţðƓůţ ðĔĻðƪŰ Řě ȌȎɊȋȋɮŀĴ
FIZETÉS, SZÁLLÍTÁS:
Fizetés készpénzzel, bankkártyával,
illetve OTP SZÉP-kártyával lehetséges
ĜƪěŘƞǛñŘŘłƪŰ ŕůŘŘĜĴñţŕţñŘ ðǛ Ȍɐ ƞǛñŘŘłƪñƞŀ
ţðƓůţɐ
hŃơǞôśśŅƭôơ !Ğķśğėɏ !ĞķśğėďĞƙĐĞśɏ vóķǔŘƉƙŽơɏ
Nyársapát, Pilis területén belül, 13:30-ig.

A részletes felvételi tájékoztatónk elérhető a
http://www.bem-cegled.hu honlapon, iskolánk
facebook oldalán (https://m.facebook.com/
bemcegled/), vagy személyesen lehet érdeklődni a 06-53/505 350-es telefonszámon.
Mindenkinek kívánok jó döntést és sikeres pályaválasztást!
FERNENGEL KATALIN igazgató

4. hét 2022.01.24 - 01.28.

www.izimenu.hu
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Ğś Ȑ

A szakképző iskola 3 éves. Az első év ágazati ismereteket adó képzés, amelynek végén
ágazati alapvizsgát kell tenniük a tanulóknak,
az azt követő két évben pedig duális képzés
folyik, elsősorban munkaszerződés keretén
belül. A végzés után itt is nyitott a lehetőség
esti munkarend szerint az érettségi, majd akár
a technikusi képzettség megszerzésére is.
A szakképző iskola 9. évfolyamára az alábbi szakképesítésekre iskolázunk be tanulókat: villanyszerelő; hegesztő; gépi és CNC
forgácsoló; mechatronikus karbantartó;
központifűtés- és gázhálózatrendszer- szerelő; festő, mázoló, tapétázó; kőműves;
asztalos; divatszabó és rendészeti őr.
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Rántott camembert sajt steakburgonyával
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Juhtúrós sztrapacska szalonnapörccel
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www.pimi.hu

A 9-12. évfolyamig általános képzés folyik
párhuzamos művészeti képzéssel egybekötve. A 12. évfolyam végén érettségiznek
magyar, matek, történelem és természettudományos tantárgyból. A 13. évfolyamon
idegen nyelvből és szakmai tantárgyból.
A 13. évfolyamon érettségi bizonyítványt és
szakmai végzettséget is kapnak.
A szakmai végzettség azonosító száma:
4 02 15 09 Táncos II. (szak megjelölésével)
Választható idegen nyelv: angol, német
Szakmai idegen nyelv: francia és angol
Iskolánk a Magyar Táncművészeti Egyetem
partnerintézménye!
Jelentkezni 3-as tanulmányi átlagtól lehet!
Felvétel központi írásbeli és szóbeli felvételi
elbeszélgetés alapján.

Szakok és tanulmányi kódjaik:
0004 színházi táncos,
0005 kortárs - modern ‒ táncos,
0006 néptáncos

Képzési idő 5 év

TÁNCOS szak

Szakgimnázium 9. évfolya

•
•
•
•
•
•

www.pimi.hu

Nyilvántartási szám: 20/2955/2001
OM azonosító: 200185
Intézmény telephely kódja: 002
E-mail: pimititkarsag@gmail.com

Ne habozz!
Jelentkezz hozzánk!

kodnak arról, hogy tanulóink sikeres érettségi vizsga után, művészeti szakvizsgát
tegyenek, vagy tovább tanulhassanak!
Emelt szintű érettségi felkészítő és nyelvvizsga felkészítő, akár egyénileg is!
Kollégiumi elhelyezés biztosított!
Ingyenes képzés. Ingyenes korrepetálás,
Személyre szabott fejlesztés és tehetséggondozás!
Magánórák biztosítása!
Speciális felkészítés az óvodapedagógus,
pedagógus, egyéb felsőoktatási és művészeti továbbtanulásokra!

• Kiváló pedagógusok és művészek gondos-

„AMIT CSAK NÁLUNK-,
AMIT CSAK TŐLÜNK
KAPHATNAK MEG:

www.pimi.hu

BEISKOLÁZÁSI tájékoztatót és szülői
értekezletet tartunk 2021. november 20-án
(szombaton) 9 órakor. Helye az iskola aulája:
(Cegléd, Széchenyi út 16.) Bejelentkezés
írásban, a titkárság e-mail címén:
pimititkarsag@gmail.com

BEISKOLÁZÁSI
TÁJÉKOZTATÓ

Művészeti Iskola, Gimnázium
Szakgimnázium és AMI
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Szakgimnázium 9. évfolyam

SZÍNÉSZ szak
Képzési idő 5 év

Szak megnevezése
és tanulmányi kódja: 0007
színész II. ( színházi és filmszínész)
4 02 15 07

GIMNÁZIUM
9-12. évfolyam
Képzési idő 4 év

Választható tagozatok és kódjaik
0001 sport tagozat
0002 humán és dráma tagozat
0003 általános tagozat

• 3,5-ös, vagy a feletti tanulmányi átlaggal
lehet jelentkezni.

FONTOS! Kollégiumi elhelyezés biztosított!

Tanulóink a 12. évfolyam elvégzését követően
érettségi vizsgát tesznek. Sikeres érettségi
után lehetőségük van felsőoktatási intézményben továbbtanulni, vagy ha akarnak,
maradhatnak iskolánkban szakmai képzésen.
Emeltszintű oktatást biztosítunk minden
tárgyból, amire a tanulónak a továbbtanuláskor szüksége lesz!
A jelentkezőknek központi írásbeli vizsgát kell
tenni magyarból és matematikából.

A 9-12. évfolyamig általános képzés folyik
párhuzamos művészeti képzéssel egybekötve. A 12. évfolyam végén érettségiznek
magyar, matek, történelem és természettudományos tantárgyból. a 13. évfolyamon
idegen nyelvből és szakmai tantárgyból. A
13. évfolyamon érettségi bizonyítványt és a
szakmai végzettséget is kapnak.
A szakmai végzettség azonosító száma: 4 02
15 07 Színész II. (szak megjelölésével)
Választható idegen nyelv: angol, német
Szakmai idegen nyelv francia és angol
Felvétel központi írásbeli és szóbeli felvételi
elbeszélgetés alapján
Jelentkezni 3-as tanulmányi átlagtól lehet!
Szakmai gyakorlat biztosított.

www.pimi.hu

•
•
•
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www.pimi.hu
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•

Választható nyelvek:
Első idegen nyelv: angol, német, francia,
spanyol
Második idegen nyelv: angol, német, francia, spanyol, olasz, orosz (szakkörként kínai)
A gimnáziumi tagozaton tanulóinknak
alapszintű művészeti képzésben is részt
kell venni! (néptánc, társastánc stb.)
Sporttagozaton az élsportolóknak egyéni
tanrendet biztosítunk!
Saját sportegyesületünkben leány röplabda és fiú futsal versenysportra van lehetőség!

tem partnerintézménye!

• Iskolánk a Károli Gáspár Református Egye-

Működésﬁlozóﬁánk

SZAKMAI GYAKORLATI HELY BIZTOSÍTOTT!

A nevelő-oktató munka minden területének a
TANULÓK fejlődését kell szolgálnia! Olyan embereket kell nevelnünk, akik hatékonyan és önállóan tudnak dolgozni, képesek alkalmazkodni
a kor követelményeihez, nyitottak az új dolgok
befogadására és képesek az önművelésre. A
magyar nyelv és kultúra ápolása, szolgálata, tudatos vállalása, egyfajta küldetéstudat legyen a
részükről. Gondoskodik arról, hogy növendékeink elsajátítsák az alapvető erkölcsi normákat, valamint a választott hívatás magas színvonalú
elméleti és gyakorlati anyagát. Fontos emberi
értéknek tartjuk - erre neveljük Őket - az állandó
intellektuális fejlődés igényét, a közösségbe való
hatékony beilleszkedés képességét és az egészséges életmód iránti igényt, a környezettudatos
életvitelt, a művészi és szakmai tisztességet, a
hivatás iránti alázatot. Valljuk, csak a tisztességes
munka hozhat boldogulást! Intézményünk országos beiskolázási körű, ezért ha igény van rá,
kollégiumi elhelyezést is biztosítunk!

www.pimi.hu
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A Török iskola szakmai kínálata
Suli m elléklet

skolánk névadója, Török János 1996ban volt 150 éve annak, hogy létrehozta Cegléd mellett a Szőkehalmi
Gazdaképző Intézetet. 6 év után átmenetileg megszűnt a gazdaképzés,
de egy évszázaddal később, 1954-ben
újra megerősödött az igény a szakma
oktatására, a térség mezőgazdasági szakemberképzésében egy bázis jellegű iskola újrateremtésére.
A Török János Református Mezőgazdasági és Egészségügyi Technikum és Szakképző Iskola eddigi fennállása alatt sokféle igényt elégített ki:

Mottónk:
„Ha most
nem jössz
a Törökbe,
életed nagy
lehetőségét
hagyod ki
örökre!”

mezőgazdasági technikusokat, növénytermesztőket,
állattenyésztőket,
állategészségőröket képzett. 1987-től a párhuzamos osztályok egyike állattenyésztő- és
állat-egészségügyi technikus képzésre,
majd 1992-től általános mezőgazdasági
technikusi képzésre váltott. Utóbbi képzési forma helyére lépett 1998-tól a környezetvédő technikus szak.
1975-től profilbővítésre is sor került: megkezdte működését szakiskolai szinten az
egészségügyi szakdolgozók képzése. Az
1982/83-as tanévtől kezdődően a magasabb
igényeknek megfelelően szakközépiskolai
képzésben vehettek részt az egészségügyi pályát választó fiatalok. Majd az 1997/98-as tanévtől a megszűnő szakközépiskolai képzést a
humán érettségit adó képzés váltotta fel.

Képzési kínálatunk
a 2022-2023-as tanévre:

Technikumi szakmáink: 5 év
 0001 Mezőgazdasági technikus (Állattenyésztő vagy Növénytermesztő szakmairánnyal)
 0002 Gyakorló ápoló
 0003 Kertésztechnikus (Dísznövénytermesztő, virágkötő vagy Gyógynövénytermesztő vagy Gyümölcstermesztő vagy
Parképítő és -fenntartó vagy Zöldségtermesztő szakmairánnyal)
 0004 Környezetvédelmi technikus (Hulladékhasznosító, -feldolgozó vagy Igazgatás vagy Környezetvédelem vagy Természetvédelem szakmairánnyal)
Szakképző iskolai
szakmáink: 3 év
 0005 Gazda (Állattenyésztő vagy
Lovász vagy Növénytermesztő szakmairánnyal)
 0006 Kertész
 0009 Szociális ápoló- és gondozó (új
képzésünk)
Új tagozataink: 4 év
 0007 Sportgimnázium
 0008 Általános gimnázium (emelt természettudományos)
Elérhetőségek:
2700 Cegléd, Széchenyi út 16.
Tel.: (53) 310-945; Fax: (53) 310-759
e-mail: iskola@tjszki.hu
web: http://www.tjszki.hu
OM azonosítónk: 910008
BÁCSKAI JÓZSEF igazgató
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Dózsa György Kollégium
Suli m elléklet

ceglédi Dózsa György
Kollégium a város
szívében helyezkedik el. A város öszszes középiskolája,
valamint a busz és a
vasútállomás is pár perc sétával
elérhető épületünktől. 1974 óta
nyújtunk otthont a közeli és távolabbi vidékekről érkező diákoknak. Szobáink 3 ágyasak, előterükben beépített szekrény és mosdó található. Emeletenként vizesblokk, két
tanuló, illetve tv szoba és teakonyha áll a diákok rendelkezésére.
A földszinten található az étterem. Napi 3szori étkezést biztosítunk az itt lakóknak.
A tanulást korrepetáló tanárok is segítik, az

nek, használhatják a kollégium
kondi-termét.
A Diákönkormányzat közreműködésével hangulatos közös kollégiumi programokat, kirándulásokat szervezünk. Arra törekszünk, hogy a kollégisták második otthonuknak érezzék intézményünket.
Várunk:
• ha fárasztó vagy körülményes a bejárás,
• ha szereted a közösségi életet,
• ha segítségre van szükséged a tanulásban.
Bővebb tájékoztatás és a kollégiumi életet
bemutató képek találhatók honlapunkon:
www.dozsakollegium. hu
Elérhetőségeink:
Címünk: 2700 Cegléd, Rákóczi út 54-56.
Tel.: 53/500-506; 30/578 41 51
e-mail:
dozsagyorgy.cegled@cegleditk.hu

Személyesen is érdeklődhetsz, várunk
szeretettel intézményünkben!
A 2022/2023-as tanévre új kollégisták jelentkezését a középiskolai felvételt követően várjuk!

SNI tanulók felkészülését gyógypedagógus
szakember is támogatja. A diákok lelki támogatására iskolai szociális segítő is rendelkezésre áll.
Kollégiumunkban jól felszerelt könyvtár is
megtalálható, ahol minden feltétel biztosított a nyugodt és alapos felkészüléshez.
Könyvtári állományunk közel 7ooo kötetes,
folyóiratok, számítógépek és internet segíti
a diákok tanulását.
A diákok szabadidejükben különféle szakköri és sportfoglalkozásokon is részt vehet-

i

DÓZSA GYÖRGY
KOLLÉGIUM NAGYKŐRÖSI
TAGINTÉZMÉNYE

ntézményünk a Nagykőrös, Ceglédi
út 2. sz. alatt működik. Várjuk azokat
az elsősorban külterületen élő gyermekeket, akiknek szülei nem tudják
biztosítani a mindennapos iskolába
járásukat, és a gyermek valamely
nagykőrösi általános iskola beírt

19

tanulója. Hétfőtől péntekig nyújtunk a gyermekek számára ellátást kulturált, családias
környezetben. Intézményünkben négy kollégiumi nevelő és három pedagógiai asszisztens biztosítja a gyermekek felügyeletét.
Napirendünk szerint reggel 6 órakor ébresztünk s kísérjük tanulóinkat reggelizni, és felügyelettel mennek az egyes iskolákba. Délután, a napközit követően 15.00-16.00 óra között érkeznek vissza a kollégiumba. A tanulásban lemaradtak számára a nevelők és egy

i

Jászkarajenői

gyógypedagógus korrepetáláson és fejlesztő
foglalkozások keretében nyújt segítséget.
A gyermekek számára rendelkezésre áll 12
számítógép, a kollégium területén wifi, több
tucat társasjáték, az udvaron van lehetőségük
a sportjátékokra, közkedvelt játék a csocsó és
az asztalitenisz. Az egyéni igényeket három
szakkör és sportfoglalkozások is biztosítják.
Szobáink 3-5 ágyasok, öt fürdő áll a gyermekek rendelkezésére, a lány-fiú hálók egymástól elszeparáltak. A gyerekek szeretnek ebben
a közösségben élni, számukra kiegyensúlyozott, családias hétköznapokat biztosítunk. A
szülőknek is lehetőséget adunk, hogy hétközben is látogathassák gyermeküket, törekszünk a szülő-gyermek kapcsolat erősítésére.
Az érdeklődő szülőket-gyermekeket szeretettel várjuk előzetesen is egy bemutatkozó sétára az intézménybe.
Kollégiumunk folyamatosan biztosít felvételt, de elsősorban az általános iskolai
beiratkozással egy időben várjuk az új jelentkezőket!

Széchenyi István Általános Iskola

ntézményünk a mindenkori fenntartók
támogatásának köszönhetően kiváló
infrastruktúrával rendelkezik. A szaktantermek mellett iskolánkban van tornacsarnok,
informatika labor, könyvtár,
sportpálya. Lezajlott az elmúlt időszakban az energetikai felújítás és 2021-ben a
Magyar Falu Program keretében a B épület tetőszerkezetének cseréje is
megtörtént. Rendelkezünk modern, oktatást
segítő taneszközökkel, digitális eszközökkel.
Tapasztalt, több évtizedes szakmai gyakorlattal rendelkező, folyamatosan képzett tantestület oktatja a diákságot. Kiemelten kezeljük a
tehetséggondozást. Elképzeléseinket a Nemzeti Tehetség Program is több alkalommal tá-

mogatta. Kiemelkedő a versenyfelkészítő tevékenység. A 7-8. osztályos tanulók számára
középiskolai felvételire előkészítő foglalkozásokat szervezünk. 2018-ban bevezetésre került iskolánkban a Komplex Alapprogram.
Ezáltal hangsúlyozottan megjelennek a differenciáló oktatási módszerek, a délutáni órákon az alprogrami foglalkozások keretében

művészetekkel, logikai játékokkal, digitális
eszközökkel, módszerekkel ismerkednek meg
a tanulók. Intézményünk 2021-ben elnyerte az
Örökös Élménysuli címet, az Eszterházy
Károly Egyetem szakmai díját. További pedagógiai innovációk: tanulásmódszertani órák 56. évfolyamon; művészeti oktatás (zongora,
furulya, néptánc, társastánc); boldogságórák
és kölyökatlétika 1-4. évfolyamon. Intézményünkben működik a Bozsik-program is.

i

Törteli

Szabadidős programok:
• Őszi, téli és tavaszi túrák, „Határtalanul”
kirándulások
• Múzeumlátogatások
• Úszásoktatás Tiszakécskén
• Színház- és mozilátogatás
• Egészségnevelési hét
• Széchenyi napok
• Táboroztatás – napközis és
ott alvós táborok

Szent István Király Általános Iskola

skolánk a település központjában helyezkedik el. A nevelő-oktató munka
két különálló, egy udvarban lévő
épületben folyik. A főépület egyike a
Klebelsberg-iskoláknak, ami 1929ben épült. Sportcsarnok és műfüves
labdarúgó pálya is rendelkezésünkre
áll. Az elmúlt években épületeink megszépültek, energetikai felújításon estek át.
Színes, otthonos, tanulóbarát osztálytermekben fogadjuk a diákokat.
A Komplex Alapprogram sikeres bevezetése és megvalósítása eredményeként iskolánk
a 2020-2021-es tanévtől a KAPOCS-iskolahálózat partnerintézménye lett.
Intézményünkben az SNI és HHH tanulók
nevelése-oktatása integrált keretek között
folyik.
1. osztálytól tanulhatnak a
diákok angol nyelvet.
A felzárkóztatást és tehetséggondozást csoportbontással segítjük. Nagy hangsúlyt kap a kulcskompetenciák fejlesztése. „Kompetencia-délután” keretében
táblás játékokkal fejlesztjük
a tanulók képességeit. A nevelőmunka fókuszában áll a
hagyományőrzés. A 25 éves
„Csodaszarvas” táborunk
szolgálja a kézműves-népi
hagyományok ápolását.
„Zöld béka” programunk

célja a gyermekek környezettudatos magatartásának kialakítása.
A tehetség kibontakoztatását támogatják
szakköreink, a Tetz Művészeti Iskola tanszaki órái (grafika, hegedű, zongora, néptánc).
A mozgáskultúra fejlesztését modern-és társastánc foglalkozásokkal biztosítjuk.
Iskolánk irodalmi színpada, énekkara, tánccsoportjai rendszeres fellépői a községi és
iskolai ünnepségeknek. Tanulóink a Suligálán mutathatják be tehetségüket.
A szabadidős programok széles választékát
nyújtjuk. Nyáron Erzsébet-táborokat, úszótábort szervezünk diákjainknak. Elnyertük
az Örökös Boldog Iskola címet.

RADICSNÉ SÁFRÁN ERIKA intézményvezető
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Gyulai Gaál Miklós
Suli m elléklet

agymúltú intézményünkben az
ének-zenei tagozat 1957 óta
várja az énekelni kedvelő, zenét
szerető, a művészetekre fogékony gyermekeket. Az iskolaotthonos oktatási formát 1991től választhatják a hozzánk érkező tanulók.
Ez a lehetőség több mint 30 éve töretlen
népszerűségnek örvend.
Első osztályainkban az iskolaotthonos, az
ének-zenei, a Lego-robotika és a néphagyományőrző osztályok kínálata közül választhatnak a hozzánk érkező gyermekek.
Az iskolaotthonban családias környezetben
egésznapos oktatásban vesznek részt a gyerekek. A zenei tagozaton emelt óraszámú
ének órákon és énekkarban bontakoztatják
ki tehetségüket a tanulók. A Lego-robotika
osztályban Lego eszközök használatával se-

Általános Iskola és AMI

gítjük a matematika oktatását. A néphagyományőrző osztályban a néptánc foglalkozások keretében ápoljuk a néphagyományokat.
Intézményünkben az alapfokú művészetoktatás nagy szerepet játszik a gyermekek
egészséges személyiségfejlődésének kialakításában. Jelenleg a képző- és iparművészeti,
valamint a
táncművészeti ágban közel 130 tanuló tevékenykedik szobrászat, textil- és
bőrműves,
népijáték készítő,
moderntánc és
néptánc tanszakon.
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Somogyi Imre Általános Iskola
Suli m elléklet

skolánk csaknem 200 éves múltra tekinthet vissza, 1975-től viseli az
abonyi születésű Kossuth-díjas Somogyi Imre nevét.
Intézményünkben az oktatás öt telephelyen történik. A város központjában elhelyezkedő központi épületben
elsősorban felsős diákjaink tanulnak. Az is-

lás érdekében vezettük be a LEGO robotikai
ismeretek oktatását, amely tanulóink körében sikert aratott.
A munkaközösségek összefogásával valósítjuk meg az esetenként egész intézményt
érintő feladatokat, programokat. Ilyen események: a Határtalanul pályázat, Tornaünnepély, Öko-Jam projektnap, Iskolába hívo-

kolához tartozik továbbá az Abonyi Lajos
úti, a Radák úti, a Kálvin úti és a Csillag
Zsigmond úti iskolaegység, ahol alsó tagozatos gyermekeink képzése folyik.
Térségünkben iskolánk egyedi arculatát az
1981-ben bevezetett emelt óraszámú testnevelés tagozat biztosítja, mely 1996-ban iskolaotthonos, 2003-ban emelt óraszámú matematika-informatika oktatással bővült. Az
emelt szintű képzés évfolyamonként 1-1
osztályban történik. 2018 márciusa óta a
Nemzeti Tehetségsegítő Tanács által akkreditált kiváló tehetségponttá nyilvánították
intézményünket.
Nagy hangsúlyt fektetünk oktatásunk színvonalának emelésére. A hatékonyabb tanu-

gató, Karácsonyi ünnep, Tavaszi Zsongás,
Egészségmegőrző és Sportnap.
Munkánk szorosan összefonódik a helyi
óvodák, iskolák, Művelődési Ház és Könyvtár, a Családsegítő Szolgálat, a helyi egészségügyi alapellátásban dolgozó orvosok, védőnők, Nevelési Tanácsadók, iskolarendőr,
helyi sportegyesületek működésével.
Elérhetőségek:
2740 Abony, Szelei út 1.
Tel./Fax: 53/360-031
E-mail: somogyiimre.abony@cegleditk.hu
Honlap: http://www.somogyi-abony.edu.hu
Intézményvezető:
Kazinczyné Juhász Ildikó
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Bihari János Alapfokú Művészeti Iskola
Suli m elléklet

KIVÁLÓRA MINŐSÍTETT ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY

a

Bihari János Alapfokú Művészeti
Iskolának meghatározó szerepe
volt és van Abony város művészeti-szellemi életében. Az abonyi
Bihari János Zeneiskola 1952-ben
az ország első falusi zeneiskolájaként nyitotta meg a kapuját a tanulni vágyók
előtt. Jelenleg 14 tanszakon (zongora, hegedű,
gordonka, gitár, furulya, fuvola, klarinét,
trombita, harsona, tenor-tuba, kürt, ütő, szolfézs-zeneelmélet, magánének) foglalkoznak a
gyermekek művészi képzésével, nevelésével.
Az intézményben nagy múltú kiváló zenekarok és kamara csoportok működnek.
A Bihari János Alapfokú Művészeti Iskola
feladata az alapfokú művészetoktatás, a zeneművészet oktatása. A művészetoktatás lehetővé teszi a tanulók érdeklődésének, képességének és tehetségének megfelelő középiskolai illetve szakiskolai továbbtanulást,
pályaválasztást. A nevelőtestület a hangszeres tudás elsajátítása mellett a gyermek
teljeskörű fejlesztésére és olyan közeg megteremtésére törekszik, amelyben a zene szeretete természetes, hozzájárulva ezzel a harmonikus, érzelem gazdag személyiség kialakulásához. Az intézmény mindennapjait

meghatározó elvek, módszerek és az itt oktató pedagógusok elkötelezettsége biztosítja
a hatékony ízlés- és emberformáló tevékenységet, a művészetek szeretete által boldogabbá váló generáció felnevelését.

Elérhetőségek:
• 2740 Abony, Kálvin János utca 1.
• Tel/fax: 53/360-931, 53/360-037, 53/562-183
• E-mail: bihari.zeneiskola@gmail.com
• Honlap: http://www.bihari.abony.hu/
• Facebook: https://www.facebook.com/bihari.zeneiskola
• Intézményvezető: Bakosné Kocsi Judit
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Csemői Ladányi Mihály Általános Iskola
Suli m elléklet

„Legyen élmény a tanulás!”

Csemői Ladányi Mihály Általános Iskola a tavalyi tanévben
nyerte el az „Örökös Élménysuli” címet. Ezt a megtiszteltetést
csak azon iskolák kaphatták
meg, akik az elmúlt három évben
példaértékűen valósították meg a Komplex
Alapprogram élménypedagógiára épülő oktatási rendszerét illetve segítették más intézmények munkáját is. Ennek a módszernek a
lényege, hogy a gyerekek együtt dolgozva,
egymást segítve sajátítják el az alapvető
kompetenciákat.
Intézményünkben jelenleg évfolyamonként
két párhuzamos osztályban folyik oktatás.
Az idegen nyelvet 1. osztályban kezdik tanulni a gyerekek, a német és angol nyelvek
közül választhatnak. Az iskola felszereltsége a kornak megfelelő, minden osztályteremben projektor, számítógép segíti az élményekre épülő tanítást, emellett laptopok
és tabletek is rendelkezésünkre állnak, me-

lyeket a tanítási órákon rendszeresen használunk, ezzel is fejlesztve tanulóink digitális kompetenciáját. Digitális eszközeink évről évre bővülnek, drónok, kamerák, köztük
a 360 fokos is, 3D-s VR szemüveg, wacom
(digitális rajz) táblák, Bee-bot (robot méhecske) és a robotika pályázaton elnyert
LEGO csomaggal színesíthetjük a délutáni
alprogrami foglalkozásainkat.
Az iskola folyamatosan fejlődik, újszerű módszerekkel, programokkal próbáljuk tanulóinkat
felkészíteni a középiskolai évekre. Már második éve a „Tanítsunk Magyarországért!” program keretein belül a 7. és 8. évfolyamos tanulóinkat az ELTE diákjai mentorálják. Örömmel vettük át a tavalyi tanévben az „ELTE
Partneriskolája” címet.
A nyári hasznos és tartalmas időtöltést napközis Erzsébet táborokkal tesszük élménydúsabbá és színesebbé.
Célunk a jövőben is, hogy tanulóinkat – a
korosztályi sajátosságokat figyelembe véve
– élményalapú tudáshoz és a szabadidő tartalmas eltöltéséhez juttassuk.
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Nagykőrösi II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola
Suli m elléklet

is iskola lévén családias, közvetlen a
pedagógusok, a gyermekek és a
szülők kapcsolata. Nevelőtestületünk erősségei a képzettség, az
elkötelezettség, elhivatottság. Arra törekszünk,
hogy minden tanuló
legyen képes önmaga értékeinek felismerésére, önelfogadásra, mások megértésére, tiszteletére. A diákok motiválásával, sikerélményhez juttatásával erősíteni
kívánjuk pozitív személyiségjegyeiket, kezdeményező készségüket, kreativitásukat. Célunk, hogy egyszerre és egyforma
lendülettel segítsük a kiemelkedő tehetségű
és a lassabban haladó tanulókat, biztosítsuk
az esélyegyenlőséget. Közösségünkben az
értékközvetítés, hagyományőrzés és értékátadás igen fontos szerepet kap. Olyan iskolai
légkört igyekszünk teremteni, ahol a gyermekek jól és biztonságban érzik magukat.
A gyerekek iskolánkban angol nyelvet és
informatikát már 1. osztályos koruktól tanulhatnak. Természetesen mi is a legfontosabbnak a biztos anyanyelvi tudás alapozását tartjuk. Emellett játékos formában kezdjük az idegen nyelvvel az ismerkedést 1.
osztályban. 4. évfolyamtól heti 3 órában
csoportbontásban tanulják az angol nyelvet
a diákok, felső tagozaton emelt szinten pedig heti 5, illetve 6 órában. Ehhez a feltételeink is adottak, két nyelvi laborunk van,
egyikben interaktív tábla is segít abban,
hogy még érdekesebb és élményszerűbb legyen az angol nyelv elsajátítása.
A délutáni tanórán kívüli egyéb foglalkozások a hasznos időtöltés mellett a tehetséggondozás színterei is. A közösséghez tartozás élményét erősíti számos rendezvényünk,
melyek közül kiemelkedő a névadónk tiszteletére rendezett Rákóczi-hét. Évek óta

közkedvelt „Játsszunk iskolást!” programunk, mely az iskolakezdést könnyíti meg a
leendő első osztályosoknak. Játékos formában ismerkedhetnek a tanító nénikkel, társaikkal, az iskolai élettel. Iskolánk
2017-ben sikerrel vett részt a Jobb
Veled a Világ Alapítvány által
működtetett Boldogság Intézet
nyílt pályázatán, melyet a magyarországi és határon túli nevelési-oktatási intézmények számára írtak ki. Elnyertük az Örökös
Boldog Iskola címet is.
A Komplex Alapprogram az 1−6. évfolyamon került bevezetésre a 2019/2020-as tanévben, amelyet folytatunk a 7-8. évfolyamon. 2020 szeptemberétől bevezettük, és
azóta működtetjük a Microsoft 365 rendszert, amely egységes digitális felület, így a
tantermen kívüli online oktatásra is készen
állunk.
II. RÁKÓCZI FERENC
ÁLTALÁNOS ISKOLA
2750 Nagykőrös, Kecskeméti út 39-41.
Tel./Fax.: 06-53/351-982,
E-mail: ra25105@t-online.hu,
OM-azonosító: 037718
TÓTHNÉ PATONAI CSILLA intézményvezető
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Dalmady Győző Óvoda, Általános Iskola és EGYMI
Suli m elléklet

vodánk és általános iskolánk a sajátos nevelési
igényű gyermekek és fiatalok gyógypedagógiai
nevelését, oktatását biztosítja. Intézményünkbe a
pedagógiai szakszolgálat, szakértői
bizottságának véleménye alapján kerülnek gyermekek, tanulók egy
adott nevelési év/tanév során –
folyamatosan. Utazó gyógypedagógusi hálózatunk az integráltan nevelt–oktatott, sajátos nevelési igényű gyermekek és fiatalok
részére biztosít speciális támogatást. Fejlesztő nevelés–oktatást biztosítunk 2017. szeptember 1-től a súlyos és halmozottan sérült tanulók számára, melyet
egyéni fejlesztés keretein belül látunk el.
Intézményünk 2017 óta az Oktatási Hivatal
Bázisintézménye. Jelenleg 3 jó gyakorlattal
veszünk a programban részt:
• „Rejtett kincseink: Társadalmi integráció

és inklúzió a karácsony jegyében.”
• Közlekedési szakkör, mint jó gyakorlat
• Megsegítés a művészet eszközeivel – művészetterápia gyakorlatának bemutatása
Jelenleg 78 fő sajátos nevelési igényű beírt
gyermekünk van intézményünkben.
Intézményünkről bővebben:
https://www.dalmadyiskola.hu/
https://www.facebook.com/dalmadyegymi/

i

Nagykőrösi Petőfi Sándor Általános Iskola
skolánk 1952-től működik Petőfi
Sándor Általános Iskolaként. 1982ben az iskolával közös igazgatás alá
került az általános iskolai diákotthonnal és ebben az évben vettük birtokba a – jelenlegi – Vadas u. 2. szám
alatti új iskolaépületet.
A Nagykőrösi Petőfi Sándor Általános Iskola teljesen osztott, ének-zene, idegen nyelv
emelt szintű oktatást folytató, egyműszakos
munkarendben dolgozó, napközis ellátást is
biztosító állami fenntartású intézmény.
Beiskolázási körzete magába foglalja a vá-
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rosközpont egy részét, a város legnagyobb
lakótelepét, külső kerületei egy részét, sőt a
külterületi tanyavilágot is. Az iskola a város
legnépesebb alapfokú nevelési-oktatási intézménye. A nevelő-oktató munkát a
2021/2022. tanévben 23 tanuló és 15 napközis csoportban szervezzük. Az átlagos osztálylétszám 20-22 fő/osztály. A tanulók
80%-a veszi igénybe az iskolai étkezést. Az
iskolában széleskörű, sokszínű tanórán kívüli tevékenységrendszer, foglalkoztatási lehetőség működik.
Híresebb tanítványaink: Rácz Zsolt vadászpilóta, Dónáth Ferenc olimpikon, Cselóczki
Tamás operaénekes, Szeleczki Dávid,
Szeleczki Ádám és Ivanics Mátyás énekesek, Horváthné Szabó Anett népdalénekes

A sport területén több országos bajnokunk
(judo), nemzetközi, valamint európai bajnokaink is vannak ugyanebben a sportágban.
Kosárlabdázóink III-IV-es korcsoportban kiváló eredményeket érnek el.
A „petőfis” tanulók középiskolai pályafutása, helytállása – a visszajelzések szerint –
kedvező, eredményes. Emelt szintű ének-zene osztályainkból országos hírű népdalénekeseink vannak. 8. évfolyam végére az
emelt szintű angol nyelv oktatásában résztvevők alapfokú nyelvvizsgát tesznek. A
2020/2021. tanévtől emelt szintű német
nyelv oktatás is bevezetésre került. 2019
szeptemberétől „Boldog Iskola”, majd 2020
szeptemberétől „Örökös Boldog Iskola” címet kapta meg az iskola.

Nagykőrösi Kossuth Lajos
Álalános Iskola 175 éve áll a nevelés-oktatás szolgálatában. Nevelőtestületünk tagjai képzett, jó
felkészült pedagógusok, akik folyamatosan bővítik tudásukat,
hogy tanítványaink kiváló eredményeket érjenek el, a középiskolában is jól
megállják helyüket, szeressenek
iskolába járni. Büszkék vagyunk
az „Élménysuli” címünkre, melyet
az intézményben folyó Komplex
Alapprogram eredményes műveléséért kaptunk. Változatos pedagógiai módszerekkel vezetjük be diákjainkat a tudományok világába,
miközben nagy hangsúlyt fektetünk a lelki egészség megóvására
is. Az iskola nyitott, többféle saját
szervezésű rendezvénynek ad otthont: tanulmányi és sportversenyeknek, megemlékezéseknek,
gyermekprogramoknak, kreatív
iskolaelőkészítő foglalkozásoknak.
Emelt óraszámban tanulnak idegen nyelvet a gyerekek, valamint
érdeklődésüknek megfelelő foglal-

kozásokon bővíthetik tudásukat. Szeretettel
várunk minden iskolánk felől érdeklődőt
nyílt napjainkon kívül is.

a

Nagykőrösi Kossuth Lajos Álalános Iskola
Érdeklődjön! Válaszolunk:
kossuthlajos.nagykoros@cegledik.hu
Kossuth – ahol öröm a tanulás!
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Tanulj szakmát a Gubodyban!
Suli m elléklet

piacgazdaság fejlődése, az Európai Unióhoz való csatlakozás új
kihívást jelent a magyar társadalom munkaképes tagjainak. Azt
szeretnénk, hogy nyelvtudásukkal, szaktudásukkal, műveltségükkel, élethosszig tartó tanulási képességükkel tudjanak megfelelni a munkaerőpiac
új, gyorsan változó követelményeinek.
Iskolánk, a Gubody Ferenc Technikum,
Szakképző Iskola és Szakiskola 2007 óta
vesz részt a szakképzésben, képzéseink államilag finanszírozottak és mindegyik szak
esetén államilag elismert szakképesítést
nyújtanak. Célunk a munkaerőpiacon hasznosítható, kompetens szakképesítés megszerzése.
Iskolánkba a 2022-23-as tanévben is várunk
minden tanulót, nem kizáró ok, hogy hátrányos helyzetű, különböző tanulási, beilleszkedési, magatartási nehézségekkel küszködő (SNI, BTM, HHH), akik nappali tagozatos képzés keretén belül szeretnének érettségit, szakmát szerezni.
Az új szakképzésben sokféle irányból érkező fiatal számára teszi lehetővé, hogy a
szándékaihoz és készségeikhez legjobban illeszkedő, a munkaerőpiacon jól értékesíthető tudást sajátíthassák el.

A Gubody Ferenc Technikum,
Szakképző Iskola és
Szakiskola
kínálata a 2022-23-as
tanévre:
A

Technikum

5
Az első két évágazati
ismereteket adó képzése
után a második ciklusban duális képzés folyik. A képzés időszakában a tanuló szerződés átalakul munkaszerződéssé, amely a
képzés alatt jövedelemhez juttatja a tanulót.
A négy kötelező közismereti tárgyból tesznek érettségit a diákok, a technikusi szakképesítés szakmai vizsgája lesz egyben az ötödik érettségi tárgy. Így 13. év végi sikeres
vizsga után két végzettséget igazoló bizonyítványt kap. Kézhez kapja az érettségi bizonyítványát, és a technikusi végzettségét
igazoló oklevelét.
TECHNIKUSI KÉPZÉS

ÉVES.

Közlekedés és szállítmányozás ágazat
Logisztikai technikus kód: 0001

A logisztika, a szállítmányozás
Magyarországon az egyik legnépszerűbb és
legkeresettebb szakmák közé tartozik. Tudjuk, hogy a logisztikának óriási szerepe van
a modern világunkban, hiszen minden gazdasági folyamatot az idő és a hely határoz
meg.

Szakképző iskola

A SZAKKÉPZŐ ISKOLA 3 ÉVES. Az első év
ágazati ismereteket adó képzés, az azt követő két évben duális képzés folyik, elsősor-

Szakiskola
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A SZAKISKOLA A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ
tanulók iskolai nevelése, oktatása céljából a
többi tanulóval sajátos nevelési igénye miatt
együtt haladásra képtelen tanulókat készíti
fel szakmai vizsgára és nyújt részükre a
munkába álláshoz és az életkezdéshez szükséges ismereteket.

ban munkaszerződés keretén belül. A végzés
után itt is nyitott a lehetőség az érettségi
vagy akár a technikusi képzettség megszerzésére.
Építőipari ágazat
Festő, mázoló, tapétázó kód: 0011
Szociális ágazat
Szociális ápoló és gondozó kód: 0012

Ösztöndíjrendszer
A szakképző iskolában mindenki ösztöndíjat kap, a tanulói juttatás a jó eredményt elérő diákok esetében a technikumban a szakképző iskolában is elérheti a minimálbért.
Az ösztöndíj egy részét az eredményes vizsga után egy összegben kapja meg a tanuló.

Gyakorlati oktatás
A gyakorlati oktatás 9. évfolyamon iskolai
tanműhelyben vagy tanműhellyel rendelkező gazdálkodó szervezetnél valósul meg. A
további két évfolyamon 10-11-ben gazdálkodó szervezetnél történik munkaszerződés
keretében.

Építőipari ágazat
Szobafestő kód: 0021
Fa és bútoripar ágazat
Asztalosipari szerelő kód: 0022
Kreatív ágazat:
Textiltermék összeállító kód: 0023
Turizmus-vendéglátás ágazat
Szakácssegéd kód: 0024

Felvétel - Technikum és Szakképző Iskola
A rangsorolás feltétele a 8. évfolyam első
félévének sikeres teljesítése. A rangsorolás a
7. évfolyam év végi és a 8. évfolyam félévi
osztályzatainak átlaga alapján történik.
Szakiskola
Fentieken túl, felvétel kizárólag a sajátos nevelési igényt megállapító szakértői bizottsági szakvélemény alapján.
Elérhetőségek:
2700 Cegléd, Alkotmány u. 7-9.
Telefon: 06-53/500-574
E-mail: info@gubody.t-online.hu
www.gubody.hu
OM: 201038
FÖLDVÁRI-VINCZE ILDIKÓ Igazgató
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Szakmakínálat
a nagykőrösi
6]DNPDNtQiODW
DQDJ\NĘU|VL7ROGLEDQ Toldiban
Suli m elléklet

7HFKQLNXP pY
iJD]DW
eOHOPLV]HULSDU

f

0H]ĘJD]GDViJ pVHUGpV]HW
6]DNNpS]ĘLVNROD pY
iJD]DW
eOHOPLV]HULSDU
Turizmus-YHQGpJOiWiV
0H]ĘJD]GDViJpVHUGpV]HW

szakma
pOHOPLV]HU-HOOHQĘU]pVLWHFKQLNXV
VWĘ- pVFXNUiV]LSDULWHFKQLNXV
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WDUWyVtWyLSDULWHFKQLNXV
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0111
0112
0113
0114
0121

szakma
SpN
SpN-FXNUiV]
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WDUWyVtWyLSDULWHUPpN-NpV]tWĘ
FXNUiV]
NHUWpV]

WDJR]DWNyG
0211
0212
0213
0214
0221
0231

elvételi követelmények: az ál)HOYpWHOLN|YHWHOPpQ\HND]iOWDOiQRVLVNRODLHUHGPpQ\HNDODSMiQV]iPROMXNDSRQWV]iPRNDW
talános iskolai eredmények
$ IHOYpWHO
D] HOpUW
SRQWRN
DODSMiQ NpV]tWHWW UDQJVRU V]HULQW W|UWpQLN D N|]SRQWL IHOYpWHOL
alapján
számoljuk
a pontszáPHJtUiVDD
7ROGLEDMHOHQWNH]pVKH]QHPV]NVpJHV
mokat. A felvétel az elért

pontok
alapján
készített
rang-D WHOHSKHO\pQ OpYĘ VDMiW WDQPĦKHO\HNEHQ, D V]DNLUiQ\~
*\DNRUODWL
KHO\HW
D] LVNROD
EL]WRVtW
sor
szerint
történik,
a
közponRNWDWiVEDQ NOVĘJ\DNRUODWLKHO\HNHQ is WHOMHVtWKHWĘDJ\DNRUODWLNpS]pV.
ti felvételi megírása a Toldiba
.ROOpJLXPLHOOiWiVWLJpQ\HVHWpQEL]WRVtWXQN.
jelentkezéshez
nem szükséges.
Gyakorlati helyet az iskola biztosít
a telephelyén lévő saját tanműhelyekben, a szakirányú oktatásban külső gyakorlati helyeken is teljesíthető a gyakorlati képzés.
Kollégiumi ellátást igény
esetén biztosítunk.
KMASZC Toldi Miklós
Élelmiszeripari Technikum,
<D^dŽůĚŝDŝŬůſƐůĞůŵŝƐǌĞƌŝƉĂƌŝdĞĐŚŶŝŬƵŵ͕^ǌĂŬŬĠƉǌƅ/ƐŬŽůĂĠƐ<ŽůůĠŐŝƵŵ
Szakképző Iskola és Kollégium
ϮϳϱϬEĂŐǇŬƅƌƂƐ͕ĞŐůĠĚŝƷƚϮϰ͘
2750 Nagykőrös, Ceglédi út 24.
Tel: +3653-351-922
Tel: +3653-351-922
E-mail: toldi@toldiszki.hu
E-mail: toldi@toldiszki.hu
Web: https://www.toldiszki.hu/
OM azonosító: 035269/017
Web: https://www.toldiszki.hu/
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Bemutatkozik a Református iskola
Suli m elléklet

Ceglédi Református Általános Is- mekek részéről is nagyon közkedvelt. A pontos
kola és Óvoda a 2022/23-as tan- és folyékony idegennyelvtudás ma már nemévben 3 elsős és egy előkészítő csak a továbbtanuláshoz, hanem a későbbi, felosztály indítását tervezi:
nőttkori boldoguláshoz is elengedhetetlen. EbIskolaotthonos művészeti jel- ben a képzésben a gyerekek kiemelten magas
legű képzésünket közel húsz óraszámban tanulják a nyelvet: a heti öt nyelvéve indítottuk útjára.
óra mellett a testnevelés, a rajz és a technika
Az akkori célkitűzéseink ma is aktuálisak, hi- oktatása is a választott idegen nyelven zajlik. A
szen a játékos foglalkozásokkal nemcsak az képzés egyik különlegessége, hogy heti egy aliskolába való beilleszkedést tesszük kalommal nyelvi lektor is segíti a gyermekek
zökkenőmentesebbé, hanem a gyerekek ér- nyelvtanulását és a nyelvtanárok munkáját.
deklődési körét is szélesíteni tudjuk. A tanítá- A lektor, anyanyelvi szinten beszéli az adott
si órák mellett ezért különböző művészeti te- nyelvet, így azáltal, hogy a gyerekek autenrületekkel ismertikus forrásból
tetjük meg tanuhallják a nyelvet,
lóinkat. Ezek a
javul a beszédérdráma, az énektésük és a kiejtézene, a furulya, a
sük is. Az osznéptánc és a
tály tanítói Jótöbbféle kézműnás-Tamasóczki
ves technikák.
Dóra, Ondokné
Hajas Istvánné és
Virág Nóra és
Monori Ildikó taBaloghné Görög
nító nénik szereErika lesznek.
tettel várják a kisdiákokat. „Nem a tudásban van a boldogság, Az évek óta eredményeAz idegen nyelvi osztály hanem a tudás megszerzésében.” sen működő, családias
(angol vagy német nyelv,
EDGAR ALLAN POE
légkörű, kislétszámú elősakk, LEGO-Matek) oszkészítő osztályunkba
tályfőnökei Lukácsiné Bíró Márta és Törökné Tóthné Gutpintér Anikó és Szuda Jánosné taVeres Mária tanító nénik lesznek, akik játékos nító nénik várják a gyerekeket. Rengeteg eszmódszereikkel és kedvességükkel fogják elva- közzel, sok mozgással, izgalmas feladatokkal
rázsolni a gyermekeket. A sakkal és a LEGO készítik fel a gyermekeket a kudarcmentes ismatematikai alkalmazásával külön tanórákon kolakezdésre. Különösen odafigyelnek az
ismerkednek meg a gyerekek. Ennél a mód- egyéni képességek megtalálására, kibontaszernél különösen érvényesül a játszva tanulás koztatására. Foglalkozásaikat sok-sok közös
elve, hiszen ezek a játékok kortól és nemtől játék, együtt átélt élmények jellemzik.
függetlenül kiváló iskolai (...és otthoni) játékok A helyzetre való tekintettel online működnek
is, amelyek eredményesen képesek fenntartani Sulivárós alkalmaink. A leendő elsős tanító
a gyerekek motivációját.
nénik, nyelvtanárok által tartott játékos készA 2022/2023-as tanévben is indítunk két taní- ségfejlesztő foglalkozásokat email-en videó
tási nyelvű osztályt, angol-magyar, illetve formájában tekinthetik meg a jelentkező
német-magyar nyelven. A szülők és a gyer- nagycsoportos óvodások.
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Együtt veled!
Suli m elléklet

SZENT KERESZT KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA
gyermekekért EGYÜTT vállaljuk a felelősséget minden nap,
EGYÜTT a győzelmekben és a
kudarcokban egyaránt. EGYÜTT
a szülőkkel és nagyszülőkkel,
EGYÜTT a tanítókkal, EGYÜTT

Istennel.
A „katolikus iskola” elnevezés összeköti a
gyermekeket, szülőket és családjainkat. Azokat, akik elfogadják és támogatják a keresztény szellemiség értékeit. Iskolánk tárt kapukkal várja a keresztény családokat és azokat, akik még nem döntöttek Krisztus mellett, de támogatják gyermeküket abban, hogy
keresztény nevelést és oktatást kapjanak.
A 2022-2023-as tanévben is három első
osztályt indítunk, amelyek megegyeznek abban, hogy biztos alapot adnak diákjainknak
a későbbi tanulmányaikhoz és az Élethez.
1.a osztály Magyar kultúra orientáció
(angol, vagy német nyelv): Magyar hagyományainkkal, szokásainkkal, a magyar történelem évezredeivel és a magyar nyelv
szépségeivel ismerkedhetnek meg a tanulóink a foglalkozásokon.
Leendő osztálytanító: Orosz Istvánné (Olvasás tanítása: Meixner-módszer szerint)
1.b osztály Természetbúvár orientáció
(angol, vagy német nyelv): A természettudományos, vagyis a teremtett világ értékeire, azok működésére és védelmére vonatkozó megfigyelések, gyakorlati foglalkozások
viszik közelebb a gyerekeket Földünk megismeréséhez.
Leendő osztálytanító: Bognárné Szabó
Csilla (Olvasás tanítása: Az egykori
Apáczai kiadó tankönyve alapján)
1.c osztály Infókaland orientáció (angol,

vagy német nyelv): Az informatika, vagyis
az algoritmikus gondolkodás alapjain elindulva, diákjaink megtanulják élményeiket
gyakorlati formában, információk keresésén
és összerendezésén keresztül megélni.
Leendő osztálytanító: Ócsai Annamária
(Olvasás tanítása: Az egykori Apáczai kiadó
tankönyve alapján)

Hittanórák: „Szent Keresztes” szellemiségünk alapja, hogy fontosnak tartjuk a pozitív
emberi tulajdonságok erősítését diákjainkban. Ilyenek például a szeretet, az irgalmasság, a kitartás, a sportszerűség, az önzetlenség, a szelídség, az alázat. Gyermekeink hetente kétszer tanulhatnak a kereszténységről,
nemcsak római katolikus, hanem evangélikus és református hitoktatás keretében is.
Idegen nyelvoktatás: mindhárom leendő
elsős osztályunkban elsajátíthatják tanulóink
az angol, illetve a német nyelv alapjait.
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A „Szent Kereszt” sajátosságai
Rengeteg élményt adunk a tanítási órákon,
valamint a délutáni és az iskolán kívüli foglakozásokon. Az érzelmi intelligenciára ható élmények (játék, megfigyelés, kísérlet, kirándulás, erdei iskola, tábor) könnyebben elsajátíthatóbbá, érthetőbbé és maradandóbbá
teszik a tananyagot, tehát felhasználhatóbbak lesznek a tanulmányok során, valamint
a nagybetűs életben.
A családi életre nevelés (CSÉN) órák is a
jövő emberét nevelik. Különböző témák,
szituációk játékos megélésére ad mintát, illetve fejlesztik tanulóink társas- és szociális
érzékenységét.
Második osztálytól furulyaoktatással is
hozzájárulunk tanulóink fejlődéséhez. A zene és a hangszer adta lehetőségek fejlesztik
az agy működését, valamint a kis kezek
munkáját.
A környezettudatos szemléletformálás

egyre több lehetőségét tárjuk fel iskolánkban: iskolakert, interaktív megfigyelések, kísérletek, szelektív hulladékgyűjtés, erdei iskola, sport- és lelki táborozások.
A magatartás és szorgalom jegyek mellett
szöveges értékeléssel biztatjuk tanulóinkat
és mutatjuk meg nekik a jó utat a társadalom
útvesztőiben.
Felsős évfolyamokon csoportbontásban tanítjuk az idegen nyelveket, valamint a
matematikát. Ezzel biztosítjuk tanulóink
egyéni haladását, tehetségük kibontakozását.
Iskolánk folyamatos megújuláson megy keresztül. Az épület külső és belső képének
változása a falak között folyó tanítás biztonságát, egészséges környezetét jelenti, míg
pedagógusaink folyamatos képzése az oktatás megújulását, színesítését adja.
Közösségünk ereje: az egymásra figyelés, a
segítés, az ösztönzés, kreativitás, nyitottság,
a mosoly, vagyis keresztény szellemiségünk
alapja: a SZERETET.
Szeretettel várjuk az érdeklődő
családokat és gyermekeiket!

További információk és érdekességek:
www.szkkio.hu, valamint a Szent Kereszt
Katolikus Általános Iskola facebook oldalán.

SÁGI ANIKÓ igazgató
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Örkényi Úti Általános
Suli m elléklet

álunk az alsó tagozat 1-4. évfolyamán „a tanulás játék és a
játék is tanulás”, így aztán
minden tanuló készségszinten
megtanul magabiztosan

• olvasni (értő olvasás),
• írni,
• számolni,
• kommunikálni (egyéni és közösségi szinten).

Nálunk a felső tagozat 5-8. évfolyamán a
gyakorlatias, életszerű, használható tudás
és ismeret átadása a cél, hogy tanulóink
hasznos és elismert polgárai lehessenek
majd szűkebb és tágabb környezetüknek.
Nálunk egyénre szabott módszertani fejlesztéssel segítjük a tanulók előrehaladását,
mindenki számára saját ütemének megfelelő differenciált oktatás keretében.
Nálunk a gyerekek
egyéni képességeinek
felismerése és fejlesztése kiemelten fontos
feladat minden pedagógus számára, ezért az élményalapú oktatás és az aktív tanulás vár tanulóinkra.
Nálunk a tanulók egyéni sikere a közösség
sikere is, ezért mindenkinek biztosítjuk,
hogy lehetősége legyen kibontakoztatni tehetségét, képességeit a sport, a tánc, a zene,
az ének, a kultúra, a művészetek stb. számos
területén.
Nálunk a „különleges igényű” tanulók számára is garantált a sikerélmény.
Nálunk minden végzős diák továbbtanul és
szakmát szerez.

Iskolát választani, mert…

Nálunk minden újonnan beiratkozó elsős tanuló iskolakezdését teljesen felszerelt iskolatáskával is támogatjuk.
-

-

-

Iskolánkban a 2022/2023-es
tanévben elérhető
az iskolabusz program, melynek segítségével iskolánk biztonságosan megközelíthető a belvárosból
tanulmányi ösztöndíjrendszer
fejlesztő foglalkozások a sajátos nevelési
igényű tanulók számára
felzárkóztató foglalkozások a főbb tantárgyakból
felső tagozaton minden osztályban angol
anyanyelvű foglalkozások

-

alsó tagozaton a logopédiai foglalkozások
ingyenes étkezés
családok támogatása – mentor program
délutáni foglalkozások – felvételi előkészítés, mese-kuckó, sport, tánc
- rendszeres játszóház látogatások
RÁCZ TIBOR intézményvezető
Örkényi Úti Általános Iskola
2700 Cegléd, Ugyer XII dűlő 6.
Telefon: +3653707880
Email: iskola@ugyer.hu

