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A melléklet az újságból vágás nélkül kiemelhető!
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Dél-Pest megye
2021

Iskolái
Suli melléklet

Kedves Szülők, Kedves Tanulók!

A Ceglédi Tankerületi Központ vezetőjeként szeretettel köszöntöm Önöket!
A következő oldalakon a ceglédi, nagykőrösi és abonyi térség iskoláinak bemutatkozásait olvashatják. Fontos döntés ez az
Önök életében, mi pedig abban a reményben
készítettük el ezt a rövid ismertetőt, hogy segítsük Önöket a választásban.
A 2020-as év komoly próba elé állította az
iskolákat. A digitális munkarendre történő
átállás és a járványhelyzetben történő jelenléti oktatás sok fegyelmezettséget követelt,
és sok új tapasztalatot hozott. Intézményeink, pedagógusaink kiállták a próbát, 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 2021 szeptemberében!
FODOR GÁBOR tankerületi igazgató
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Ceglédi Táncsics Mihály
Általános Iskola

KEDVES SZÜLŐK! A CEGLÉDI TÁNCSICS Mihály
Általános Iskola közel 150 éve áll a közoktatás szolgálatában. Egyik meghatározó profilunk a zenetagozat, mely 1955 óta működik.
Nyelvi tagozatot 1953 óta indítunk, amelyet
2020 szeptemberétől angol-magyar két tanítási nyelvű képzéssé alakítottunk.

Angol-magyar két tanítási nyelvű osztály
A magyar és angol
nyelvi órák csoportbontásban zajlanak, utóbbiakat anyanyelvi lektor – amerikai tanár – segíti. Angol nyelven
folynak a rajz, ének és a testnevelés órák. A
családias hangulatú Selyem utcai épületünkbe várjuk leendő kis tanítványainkat!

Normál tantervű osztály
Népkör utcai épületünkben induló elsős osztályunkat azoknak javasoljuk, akiknél írási, olvasási, számolási vagy beszéd probléma merül
fel, vagy ahol a szülő szeretné későbbre időzíteni a nagyobb terhelést. Változatos módszerekkel, személyre szabott és differenciált
feladatokkal segítjük a gyerekeket az alapkészségek elsajátítása érdekében.

Digitális kultúra orientáció
Interaktív tanulási programok alkalmazásá-

Losontzi István
EGyMI Szakiskola,
Készségfejlesztő Iskola
és Kollégium
A LOSONTZI ISTVÁN EGYSÉGES Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Szakiskola, Készségfejlesztő Iskola és Kollégium

val a felfedező, cselekvő tanulás kerül előtérbe. Segítjük a tanulókat
abban, hogy a digitális
környezetből nyert adatokat, információkat
más tantárgyak tanulásához, egyéni érdeklődésük kielégítéséhez felhasználhassák.

Ének-zene tagozat
A zenei nevelés hatására a
tanulók értelmi, érzelmi és
szociális képességei is fejlődnek. Segít a nyelvtanulásban, a matematika könnyebb elsajátításában,
az olvasásban. Megismerkednek a konstruktív matematika alapjaival: a sakk és a LEGO
eszközökkel fejlesztjük a logikus és kreatív
gondolkodásukat.
Hatalmas udvarral, zöld területtel rendelkezünk.
Aránylag
kis
osztálylétszámmal működünk.
Órarendi órák
között szerepel a néptánc oktatása, délutáni
foglalkozásaink: angol szakkör, tömegsport,
valamint rajzszakkör is működik.
Iskolaelőkészítő foglalkozásainkról az
elérhetőségeinken tájékozódhatnak.
RIMÓCZI GÁBOR igazgató
2700 Cegléd, Eötvös tér 8. 53/311-731
www.ctmi.hu, info@ctmi.hu

Cegléden a Buzogány utca 23. szám alatt
található.
Intézményünkben óvodás korú, általános iskolás és szakiskolás gyermekek, diákok nevelése-oktatása történik. A tanulók szakértői
vélemény alapján nyerhetnek felvételt. Intézményünkbe Cegléd és vonzáskörzetéből
érkeznek gyermekek/diákok.
A kulcsszó és a kiindulási alap az egyéni
differenciálás a gyógypedagógia eszközrendszerével.
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Intézményegységeink:
• Óvoda és Autista Óvoda
• Általános Iskola, Autizmussal Élők Iskolája
• Fejlesztő nevelés-oktatás
• Szakiskola
• Készségfejlesztő Iskola
• Utazó Gyógypedagógusi Hálózat
• Kollégium

Szakiskolánkban a
következő képzésekre várjuk a jelentkezőket:
• Textiltermék összeállító
• Asztalosipari szerelő
• Fémipari gyártás előkészítő
• Bolti előkészítő
Készségfejlesztő Iskolánkba a következő
képzésekre várjuk a jelentkezőket:
• Szövött – tárgy készítő
• Háztartástan – életvitel

Szeretnél olyan iskolába
járni, ahol fontos vagy és
figyelnek Rád?

AZ ELMÚLT TANÉVBEN ÉRETTSÉGIZETT
nyelvi előkészítő osztály tanulóinak 89%-a
szerzett középfokú vagy felsőfokú komplex
nyelvizsgát és 79%-a tanult tovább a tervei
szerint. Az itt érettségiző tanulóink közül so-

Egyéb választható szakképzéseink a fentieken kívül:
• Számítógépes adatrögzítő
• Parkgondozó
• Kerti munkás

Utazó gyógypedagógusi hálózatunk működése során a város általános és középiskoláival együttműködve nyújtunk segítséget az
integrált nevelés-oktatásban.
Tanulóink folyamatosan részt vesznek megyei és országos sportrendezvényeken, ahol
különböző sportágakban, kiváló eredményeket érnek el.
Büszkék vagyunk arra, hogy intézményünk
ismét elnyerte az „Örökös Boldog Óvoda és
Iskola” címet. Iskolánk bázisintézmény.
FARKAS EDIT intézményvezető

kan informatikus, kereskedelem-marketing,
hadtudományi és honvédtisztképző, orvosi
vagy a jogi karon végeznek. A diákok motiváltságának köszönhetően a különböző tanulmányi versenyeken is vannak országos és
megyei eredményeink.

A négyosztályos gimnáziumi képzés az általános műveltség megszerzését, jó érettségi
eredmények, majd felsőfokú továbbtanulási
lehetőségek elérését célozza. >>>
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Itt is megszerezhető a nyelvvizsga és
az emelt szintű
érettségi vizsga.
Az országos kompetenciamérések
alkalmával igen jó
eredményeket érnek el diákjaink, a
megismert mutatók alapján a hozzáadott pedagógiai
érték is magas.

Mindkét osztályban
lehet honvédelmi
alapismereteket tanulni. Az oktatás a
Honvédelmi Minisztériummal és a
Magyar Honvédség
86. Szolnok Helikopter
Bázissal
együttműködve valósul meg. Rengeteg
program, kirándulás, nyári tábor, verseny, tematikus nap,
katonai testnevelés,
lövészet szakkör
várja az érdeklődőket. Ezt követően
választott tantárgyként érettségi vizsgát is tehetnek a diákok.

További lehetőségek:
• alacsony létszámú nyelvi csoportok
• emelt szinten választható tantárgyak
• pszichológiai ismeretek tanulása
• életvezetési és pénzügyi ismeretek tanulása
• évente legalább egyszer többnapos belföldi kiránduláson vehetnek részt tanulóink
• évente legalább egyszer nyári tábort szervezünk
• ösztöndíjak havi rendszerességgel: honvédelmi, tanulmányi, természettudományos
kategóriában

Intézményünkben a diákok és a pedagógusok mindent megtesznek annak érdekében,

hogy elérjék a kitűzött céljaikat. Ebben támogat bennünket a Ceglédi Tankerület és
Abony város Önkormányzata is. Örömmel
tölt el bennünket, ha a diákokat és a szülőket
elégedettnek látjuk. A tehetséges, szorgalmas tanuló eredményt hoz önmaga, családja
és iskolája számára is.
Várjuk az abonyi és a környékbeli diákokat a Kinizsi Pál Gimnáziumba!
Honlap: www.kinizsi-abony.hu/new
Tel: 06-53/360-071
STUMMER-MÉSZÁROS BERNADETT
megbízott intézményvezető

SZENDREI-JUHÁSZ ÁGNES
humán munkaközösség-vezető
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Tanulás és diákélet a Gimiben

A CEGLÉDI GIMI 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 nyelvvizsgafelkészítés (például a csoportjaink átjárhatóak), és a felsőoktatási intézményekkel is
közvetlen kapcsolatot tartunk fenn (többek
között a BME-vel, Corvinus-szal), hogy
minél könnyebb legyen bejutni az ország 30 legjobb egyetemi karára.
Az elmúlt tanévek eredményei is
mutatják, hogy sikeres az oktató-nevelő munkánk: jóval az országos átlag felett teljesítünk az országos
kompetenciaméréseken, sokan szereznek közép vagy felsőfokú nyelvvizsgát,
többen két nyelvből. Az érettségi évében tanulóink 75-80%-a nyelvvizsgával, több mint
fele egy vagy több tárgyból előrehozott
érettségi vizsgával is rendelkezik. Tanulóink
szép számmal emelt szinten tesznek eredményes vizsgát. Az elmúlt években a legrangosabb középiskolai tanulmányi versenyen, az OKTV-n sokan jutottak a döntőbe,
s értek el dobogós vagy olyan helyezést,
amellyel plusz felvételi pontokat szereztek.
Továbbtanulási arányunk kiemelkedő, az elmúlt években 90% körüli. Diákjaink számos országos és Kárpát-medencei versenyen
érnek el szép sikereket, legyenek azok ter-

mészettudományos vagy pénzügyi témájúak.
2021-ben induló képzéseink:
• 4.-eseknek – egy nyolc évfolyamos,
• 8.-osoknak – három hagyományos négy
évfolyamos osztály.
A négyosztályos képzésbe beíratkozók a
nyelvi (angol vagy német), matematikai és
integrált természettudományos, humán és
informatika tagozat közül választhatnak.
Nemcsak a szaktudományok magas szintű
művelésére fordítunk nagy gondot, hanem a
művészeti tárgyak támogatására is: fontos szerep jut az énekoktatásnak, az országos hírű leánykarnak, ugyanakkor
a diákjaik művészeti kibontakozását is
támogatjuk. Színes szakköri életünk
van: színjátszó kör, hadtörténet, matematika, biológia szakkörök működnek
nagy sikerrel Az iskola mindig is büszke
volt azokra a hagyományaira, amelyek különlegessé teszik, amiért érdemes hozzánk jelentkezni, nálunk tanulni: ilyenek a gólyanapok, kulturális bemutatók, christmas partyk,
ám kiemelkedik a három legjelesebb eseményünk, a szalagavató bál, az éneklő osztályok
versenye és a fordított nap.
A gimnázium sokat vár el a diákoktól, ám
sokat is nyújt nekik. Valljuk, kitartással, szorgalommal, egy kossuthos érettségivel sokra viheti az ember. 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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Dózsa György Kollégium

A CEGLÉDI DÓZSA GYÖRGY Kollégium a város szívében helyezkedik el. A város összes
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 3-szori étkezést
biztosítunk az itt lakóknak. A tanulást korrepetáló tanárok is segítik, az 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 vehetnek,
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 találhatóak 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 2021/2022-as tanévre új kollégisták je-

lentkezését a középiskolai felvételt követően várjuk!
DÓZSA GYÖRGY KOLLÉGIUM
NAGYKŐRÖSI TAGINTÉZMÉNYE

INTÉZMÉNYÜNK 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 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
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 s 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. De adunk lehetőséget a szülőknek, hogy hét közben is látogathassák gyermeküket, törekszünk a szülő-gyermek kapcsolat erősítésére.
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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!

Ceglédi Erkel Ferenc
Alapfokú Művészeti Iskola

A BÁZISINTÉZMÉNYKÉNT MŰKÖDŐ Ceglédi
Erkel Ferenc Alapfokú Művészeti Iskola
Pest Megye egyik legnagyobb zeneiskolája.
Tanulói létszáma 654 fő. A beiratkozó növendékeknek sokféle hangszertanulásra adódik lehetősége: zongora, gitár, hegedű, cselló, ütő, furulya, fuvola, klarinét, szaxofon,
trombita, kürt, harsona, tuba és magánének.
Ügyesebb növendékeinknek lehetőségük
van, hogy kamarazenei oktatásban részesüljenek, vagy emelt óraszámban tanulják kedvelt zenei tantárgyukat, illetve a
zenei pályára felkészülhessenek.
Intézményünk hangszerállománya megyei szinten is kiemelkedő, rendelkezünk megfelelő
mennyiségű tanulói és mester
hangszerekkel. Az iskolánkba beiratkozott növendékek egyéni
hangszeres főtárgy órán vehetnek
részt, és szolfézs órán tanulhatják
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. Megfelelő csoportlétszám
összejövetele esetén, zenetanáraink kijárnak
az általános iskolákba megtartani a szolfézsórákat. A kiemelkedő képességű és szorgalmas növendékeinknek lehetőségük van részt
venni különböző kiírt tanulmányi versenyeken, valamint tehetségkutató versenyeken. A
mese világával is összekapcsolt hangszerbemutató zenei előadásunkat reményeink szerint
május végén 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
zenében való jártasság elsajátításával.
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Élménysuli
„Legyen élmény a tanulás!”

A CSEMŐI LADÁNYI MIHÁLY Általános Iskola
az idei tanévben már második alkalommal nyerte el az Élményisuli címet. Iskolánk két éve
csatlakozott a KAPOCS-Iskolahálózathoz, a
Komplex Alapprogrammal egy új, élménypedagógiára épülő oktatási rendszer alakult ki az intézményben. Ennek 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 jó,
minden osztályteremben
projektor, számítógép segíti az élményekre épülő
tanítást, emellett laptopok
és tabletek is rendelkezésünkre állnak, melyeket a
tanítási órákon rendszere-

sen használunk, ezzel is fejlesztve tanulóink
digitális kompetenciáját.
Az iskola folyamatosan fejlődik, újszerű
módszerekkel, programokkal próbáljuk tanulóinkat felkészíteni a középiskolai évekre.
Az idei tanévben indult el a „Tanítsunk
Magyarországért!” program, melynek keretében 7. évfolyamos tanulóinkat az ELTE
diákjai mentorálják.
Célunk a jövőben is, hogy tanulóinkat a korosztályi sajátosságokat figyelembe véve élményalapú tudáshoz juttassuk.

Jászkarajenői Széchenyi István Általános Iskola

ISKOLÁNK 138 ÉVES MÚLTRA TEKINT VISSZA,
2000 óta viseli Gróf Széchenyi István nevét.
Tárgyi feltételekben az elmúlt 15
évben
legnagyobb változást a
tornaterem, az informatikai labor
megépítése és az
energetikai felújítás
jelentette.
Rendelkezünk
modern oktatást
segítő digitális
eszközökkel. Si-

keres pályázatoknak köszönhetően sok oktató
játékkal is rendelkezünk. Tapasztalt, sok éves
gyakorlattal rendelkező, folyamatos szakmai
képzéseken résztvevő tantestület
oktatja a diákságot. Kiemelten
kezeljük a tehetséggondozást. Elképzeléseinket a
Nemzeti Tehetség Program is
több alkalommal

támogatta. Sok tanulónk jutott már tovább
megyei és országos versenyek döntőjébe és
onnan dobogós hellyel tértek vissza. A 7-8.
osztályos tanulók számára középiskolai előkészítő foglalkozásokat szervezünk. 2018-ban
bevezetésre került iskolánkban a Komplex
Alapprogram. Ezáltal hangsúlyozottan megjelennek a differenciált oktatási módszerek, a
délutáni órákon az alprogrami foglalkozások
keretében művészeti ismeretekkel, logikai játékokkal, digitális eszközökkel, módszerekkel
ismerkednek meg a tanulók. Intézményünk
két tanévben is elnyerte az Élménysuli címet,
az Eszterházy Károly Egyetem szakmai díját.

Törteli Szent István Király
Általános Iskola

ISKOLÁNK A TELEPÜLÉS KÖZPONTJÁBAN helyezkedik el. A nevelő-oktató munka két különálló, egy udvarban lévő épületben folyik.
A főépület egyike a Klebelsberg-iskoláknak,
ami 1929-ben 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 20202021-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
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További pedagógiai innovációk: Tanulásmódszertani órák 5. és 6. évfolyamon; Szivacskézilabda oktatása; Művészeti oktatás
(zene, néptánc, társastánc); Boldogságóra 1-4.
évfolyamon; Kölyökatlétika 1-4. évfolyamon
Szabadidős programok
• Őszi, téli és tavaszi hegyvidéki túrák,
Határtalanul kirándulások
• Múzeumlátogatások
• Úszásoktatás Tiszakécskén
• Színház - és mozilátogatás
• Egészségnevelési hét
• Széchenyi napok
• Táboroztatás – napközis és ott alvós táborok

a kulcskompetenciák fejlesztés. „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 modernés társastánc foglalkozásokkal
biztosítjuk. Iskolánk
irodalmi
színpada, énekkara, tánccsoportjai rendszeres fellépői a
községi-és iskolai ünnepségeknek. Tanulóink a
Suli-gálán mutathatják be tehetségüket. A szabadidős programok széles választékát nyújtjuk. Nyáron Erzsébet táborokat, úszótábort szervezünk diákjainknak.
2019-ben elnyertük az Örökös Boldog Iskola címet.
RADICSNÉ SÁFRÁN ERIKA intézményvezető
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Somogyi Imre
Általános Iskola

ISKOLÁNK MÁR CSAKNEM 200 ÉVES múltra
tekinthet vissza, 1975-től viseli az abonyi
születésű Kossuth-díjas Somogyi Imre nevét.
Iskolánkban az oktatás öt telephelyen történik. A város központjában elhelyezkedő, úgynevezett központi
épületben elsősorban felsős diákjaink tanulnak.
Az iskolához tartozik továbbá az
Abonyi Lajos
úti-, a Radák úti-,
a Kálvin úti- és a
Csillag
Zsigmond úti iskolaegység, ahol főként 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.

A munkaközösségek összefogásával valósítjuk meg az esetenként egész intézményt
érintő feladatokat, programokat. Ilyen események például a Határtalanul pályázat,
Tornaünnepély, Öko-Jam projektnap, Iskolába hívogató, Karácsonyi ünnep, Tavaszi
Zsongás, Egészségmegőrző és Sportnap.
Rendszeresen tartunk fogadóórákat, szülői értekezleteket, szükség esetén családlátogatásokat.
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:
Cím: 2740 Abony Szelei út 1.
Tel./Fax: 53/360-031
E-mail:
somogyiimre.abony@cegleditk.hu
Honlap:
http://www.somogyi-abony.sulinet.hu
Intézményvezető:
Kazinczyné Juhász Ildikó

Gyulai Gaál Miklós Általános Iskola
és Alapfokú Művészeti Iskola
2740 Abony, Kálvin János utca 11.

INTÉZMÉNYÜNK TÖBB MINT SZÁZ ÉVES múltra tekint vissza. Az első tanév 1902-ben indult, 1953 óta Gyulai Gaál Miklós honvédtábornok nevét viseli az iskola.
A nagy múltú zenei tagozat 1957-ben indult,
öt évvel az ország első falusi zeneiskolája, a
Bihari János Zeneiskola alapítása után. Az
ének-zenei tagozat és a két intézmény

együttműködésének megújításra a furulyatanítást integráltuk az alsó tagozat tantervébe.
2020 szeptemberétől az idegen nyelvi ismeretek elsajátítását 1. osztálytól kezdődően
készségtárgyak keretében alapozzuk meg.
Az iskolaotthonos oktatási formát 1991-ben
vezettük be. Népszerűsége a kezdetektől
fogva töretlen. A beiskolázási adatok, a ké-

pességekhez
mért tanulói teljesítmények, a
kimeneti eredmények, igazolják, hogy városunkban igény
van az iskolaotthonos oktatásra.
2002-ben művészeti képzéssel
bővítettük iskolánk tevékenységi körét. Jelenleg képző- és iparművészeti ágban, szobrászat tanszakon folyik alapfokú mű-

Bihari János Alapfokú
Művészeti Iskola

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 lehető-
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vészeti képzés.
Kiemelt figyelmet fordítunk a
tehetséggondozásra. A tehetséggondozás elsősorban a versenyekre való felkészítésben nyilvánul meg, de
különféle szabadidős tevékenységeink, színvonalas néphagyományőrző szakköreink segítik
felfedezni a gyermekekben rejlő tehetséget.
vé teszi a tanulók érdeklődésének, képességének és tehetségének megfelelő középiskolai illetve szakiskolai továbbtanulást, pályaválasztást. A nevelőtestület a hangszeres tudás elsajátítása mellett a gyermek teljes körű 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:
Cím: 2740 Abony, Kálvin János utca 1.
Tel/fax: 53/360-931, 53/360-037, 53/562-183
E-mail: bihari.zeneiskola@pr.hu
Honlap: http://www.bihari.abony.hu/
Facebook:
https://www.facebook.com/bihari.zeneiskola
Intézményvezető: Bakosné Kocsi Judit
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Dalmady Győző Óvoda, Általános Iskola és Egységes
Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény

INTÉZMÉNYÜNK AZ ALFÖLD SZÍVÉBEN,
Nagykőrösön található. Óvodánk és általános iskolánk a sajátos nevelési igényű gyermekek gyógypedagógiai nevelését-oktatását
biztosítja. Súlyos
és halmozottan
sérült tanulóink
nevelése-oktatása egyéni fejlesztés keretei
között
zajlik.
Utazó gyógypedagógusi hálózatunk, Nagykőrös
többségi általános iskoláiban
integráltan nevelt-oktatott sajátos nevelési igényű gyermekeknek nyújt speciális támogatást. Intézményünk jól megközelíthető helyen a város
központjában áll. Parkosított udvarunkban
kettő sportpálya és kettő játszótér került kialakításra külön az óvodásaink és az iskolásaink részére. Munkánk során kiemelt cél,
hogy az egyéni képességek tükrében a lehető legmagasabb szintre juttassuk tanulóinkat
az önellátás, önállóság területén, valamint
használható tudással, egyetemes emberi értékekkel felruházva hagyják el iskolánkat.

Nagykőrösi Kossuth Lajos
Általános Iskola

A NAGYKŐRÖSI KOSSUTH LAJOS Általános
Iskola 164 éve áll az oktatás szolgálatában.
Az 1857-ben épült Erzsébet-szárny modern
iskolaépülettel egészült ki 30 évvel ezelőtt,
mely a kor követelményeinek maximálisan
megfelel. Tornacsarnok, konditerem, számítógépekkel felszerelt osztálytermek várják a
tanulókat. Az elmúlt években jól felszerelt

Óvodánk egy vegyes csoporttal működik,
míg az iskolánkban külön osztályokban tanulnak a tanulásban akadályozott és értelmileg akadályozott gyermekek. Autista tanulóink
további
egyéni rehabilitációs ellátásban
részesülnek.
Gyermekeinknek
számos programot szervezünk,
szakkörök széles
kínálatával, sportolási, versenyzési lehetőségekkel
segítjük az egyéni képességek kibontakozását. Szeretettel várunk minden
olyan sajátos nevelési igényű óvodás és iskoláskorú gyermeket, akik egy összetartó, vidám közösség tagjai szeretnének lenni.
Elérhetőségeink:
Dalmady Győző EGYMI
2750 Nagykőrös, Kalocsa Balázs utca 3.
Tel.: 06-30-510-8182
E-mail:
dalmadygyozo.nagykoros@cegleditk.hu
Honlap: https://dalmadyiskola.hu/

informatikateremmel, nyelvi tanteremmel
gazdagodott az intézmény. Az udvaron a
szülői közösség támogatásával épült pihenőpark, játszótér várja a gyerekeket. Az intézményben magas szintű hazafias nevelés folyik, melynek alapja a másodikosok iskolapolgárrá fogadása. A Kossuth iskola városszerte ismert színvonalas ünnepségeiről,
megemlékezéseiről. Az iskola közössége
Nagykőrös Város programjainak aktív résztvevője. A Kossuth Lajos Általános Iskola által szervezett komplex tanulmányi versenyek
országszerte elismertek. Ezáltal évente több
száz tehetséges diáknak biztosít megmérette-
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tési lehetőséget, ad élményt. Gazdag sportélet zajlik az iskolában. Büszkék vagyunk
tornász lányainkra, judosainkra. Tehetséges
diákjaink egyesületekben is sportolnak, táncolnak. Magasabb óraszámban idegen nyelvet tanulnak a gyerekek már elsős koruktól
kezdve. Versenyeredményeink azt mutatják,
jó úton haladunk. A pandémia előtt évente
70-80 diákunk ért el országos, megyei, tankerületi szintű megmérettetéseken dobogós
helyezést. Ez a tanulói létszámunk negyede.
Az iskola innovatív nevelőtestülete, szülői
közössége, dinamikusan fejlődő eszközparkja garancia a töretlen fejlődésre.

legnépesebb alapfokú nevelési-oktatási intézménye. A nevelő-oktató munkát a
2020/2021. tanévben 24 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.

Nagykőrösi Petőfi Sándor
Általános Iskola

ISKOLÁNK 1952-TŐL MŰKÖDIK PETŐFI
Sándor Általános Iskolaként. 1982-ben 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 városközpont egy részét, a város legnagyobb
lakótelepét, külső kerületei egy részét, sőt a
külterületi tanyavilágot is. Az iskola a város

Híresebb tanítványaink:
Rácz Zsolt vadászpilóta, Dónáth Ferenc
olimpikon, Cselóczki Tamás operaénekes,
Szeleczki Dávid, Szeleczki Ádám és Ivanics
Mátyás énekesek

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. Az idei tanévtől emelt
szintű német nyelv oktatás is bevezetésre került. 2019 szeptemberétől „Boldog Iskola”,
majd 2020 szeptemberétől „Örökös Boldog
Iskola” címet kapta meg az iskola.
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Nagykőrösi II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola

A DIÁKOK MOTIVÁLÁSÁVAL, SIKERÉLMÉNYHEZ
juttatásával erősíteni kívánjuk pozitív személyiségjegyeiket, kezdeményező készségüket, kreativitásukat.
Arra törekszünk, hogy minden tanuló legyen
képes önmaga értékeinek felismerésére,
önelfogadásra,
mások megértésére, tiszteletére.
Célunk, hogy segítsük a kiemelkedő tehetségű és a
lassabban haladó
tanulókat, biztosítsuk az esélyegyenlőséget.
Közösségünkben
az értékközvetítés, hagyományőrzés és értékátadás fontos szerepet kap.
Olyan iskolai légkört igyekszünk teremteni,
ahol a gyermekek jól és biztonságban érzik
magukat. Kis iskola lévén családias, közvetlen a pedagógusok, a gyermekek és a szülők
kapcsolata. Nevelőtestületünk erősségei a
képzettség, az elkötelezettség, elhivatottság.
A gyerekek iskolánkban angol nyelvet és
informatikát már 1. osztályos koruktól tanulhatnak. Feltételeink adottak, két nyelvi
laborunk van, interaktív tábla is segít abban,
hogy még élményszerűbb legyen az angol
nyelv elsajátítása. Természetesen mi is a

legfontosabbnak a biztos anyanyelvi tudás
alapozását tartjuk. A délutáni tanórán kívüli
foglalkozások a hasznos időtöltés mellett a
tehetséggondozás színterei is. A közösséghez tartozás élményét erősíti számos rendezvényünk.

Évek óta közkedvelt „Játsszunk iskolást!”
programunk, mely az iskolakezdést könnyíti meg a leendő első osztályosoknak.2020ban, a pandémia miatt a személyes találkozás nem jöhetett létre, így online térben, interaktív formában tartottuk meg a foglalkozásokat.
Elnyertük az Örökös Boldog Iskola címet. A
Komplex Alapprogram az 1−6. évfolyamon került bevezetésre, ami a 2020/2021-es tanévben
további évfolyamokon folytatódik. 2020 szeptemberétől használjuk a Microsoft 365 rendszert,
amely egységes digitális felület, a tantermen kívüli online oktatásra is készen állunk.

Weiner Leó Zeneiskola
Alapfokú Művészeti Iskola
2750 Nagykőrös, Patay utca 19.
Telefon: 30/318-4696
E-mail: info@weinerzeneiskola.hu

ZENEISKOLÁNK -AZ 1953-BAN történő megalapítása óta – Nagykőrös város kulturális
életében mindig is jelentős szerepet töltött
be. Az elmúlt több mint hat évtized során

nagyszerű pedagógusok tanítottak itt, neveltek muzsikusokat és koncertlátogató közönséget. Szakmailag elismert oktató–nevelő munkájukat bizonyítja az az iskolánkból kikerülő mintegy 100 művész és zenei
szakember, akik segítségükkel alapozták
meg kimagasló pályájukat. Intézményünkben folyó magas színvonalon végzett műhelymunkánkat igazolja a „Magyar Művészetoktatásért” plakett intézményi díj, valamint a „Kiváló Alapfokú Művészetoktatási
Intézmény” minősítés elnyerése. Iskolánk a
városunk összes oktatási intézményeinek
diákjait fogja össze, és délutáni oktatás keretében biztosítja számukra a zenetanulást.
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Tanszakaink: szolfézs, furulya, fuvola, klarinét, szaxofon, trombita, ütőhangszer, gitár, zongora, hegedű, brácsa, gordonka, citera, szintetizátor. Intézményünk telephelyei: Kocséron a Szent Kereszt Katolikus
Általános Iskola és Óvoda Gábor Áron
Tagiskolában, Nyársapáton a Mátyás Király Általános Iskola, Nagykőrösön az
Arany János Református Általános Iskolában, a Kossuth Lajos Általános Iskolában,
a Petőfi Sándor Általános Iskolában és a II.
Rákóczi Ferenc Általános Iskolában.
Szeretettel hívjuk és várjuk a zenetanulás iránt érdeklődő gyerekeket!

Interjú

Rendkívüli helyzet az oktatásban

m

Rendhagyó volt az előző és az idei tanév is az általános és középfokú oktatási intézményekben, számos kihívás elé állította a tanárokat, diákokat, szülőket és persze az oktatási szakembereket. Mi jelenti a legnagyobb kihívást a
pandémia idején a Ceglédi Tankerület számára és hogyan befolyásolja a járványügyi helyzet az idei felvételi vizsgákat – Fodor Gábor a Ceglédi Tankerület igazgatója válaszolt a kérdéseinkre.

elyek voltak a legnagyobb kihívások a tankerületben a Covid-járvánnyal összefüggésben?
- A válaszban külön kell
választani a tavaszi és az őszi járványhelyzetet. Tavasszal a tantermen kívüli digitális
oktatás megszervezése volt a fókuszban,
míg a mostani helyzetben inkább a jelenléti
oktatás megtartásának a lehetőségére törekedtünk. Tapasztalatom és a visszajelzések
alapján elmondhatom, hogy mindkét kihí-

vásnak sikerült megfelelni. A digitális munkarendre történő átállást az intézményekben
kérdőívek segítségével mértük fel. A kollégák 95%-a szerint összefogás volt tapasztalható, 85%-ukban felébresztette az innovációt és a kreativitást ez a helyzet és csak 2%uk nem bízott a váltás sikerességében. Ahol
erre szükség volt, megoldották az eszközhiányt. Ahol nem volt internet, ott postai úton
oldottuk meg a kommunikációt. Ennek az
időszaknak a legnagyobb kihívása a személyes kapcsolatok hiánya volt. Ezért fontos a
jelenlegi helyzetben, hogy – legalább az ál-

talános iskolák vonatkozásában – biztosított legyen a személyes jelenlét. Az intézmények minden nap jelentik, hogy
van-e érintett tanár, egyéb alkalmazott,
vagy diák és ennek függvényében teszünk javaslatot a munkarendre. Az intézményekkel heti rendszerességgel videokonferencia segítségével egyeztetünk,
és egy zárt Facebook csoport is segít a
folyamatos kommunikációban.
- Hogyan értékeli: a tavaly tavaszi tapasztalatokat be tudták építeni a pedagógusok a digitális oktatás terén az őszi
iskolabezárás idején? Látható-e tekintetben fejlődés, változás?
- Feltétlenül. Amiben komoly és tudatos
előrelépés történt, hogy a 40 különböző
platform helyett kettőt használ minden iskola azzal a megkötéssel, hogy egy iskolában csak egyféle platform alkalmazható. Erre a Tankerület informatikusai felkészítették az intézményeket.
- A januári felvételiket hogyan érintik a
korlátozások? Hogyan valósulnak meg
a középiskolások írásbeli és szóbeli felvételi vizsgái?
- Csak annyiban érintik a korlátozások,
amennyiben azok a biztonságot és a járványügyi előírások betartását jelentik.
A középiskolai felvételik lebonyolítása
– járványügyi szempontból – teljes
mértékben megegyezik a tavaszi írásbeli érettségi szervezésével. A Tankerület
biztosítja a fertőtlenítőszereket, maszkokat, a termeket úgy rendezik be, hogy
egy tanuló körül 1,5-2 m távolságra lehet csak a másiktól. Az épületbe lépve –
hőmérséklet-mérés után –, a teremben
is fertőtleníteni kell a kezeiket, tartaniuk kell a távolságot. Ahol megnövekedett a teremigény, ott a közeli általános
iskolákban biztosítunk ugyanilyen körülményeket.
- Mire számít, visszatérhetnek-e még a
normál oktatásra ebben a tanévben a
középiskolák? Ha nem, mire számíthatnak az érettségizők?
- Erre a választ az Operatív törzs tudja
majd megadni. Az érettségi pedig az eredeti időpontban fog lezajlani.
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Robotok az iskolákban

A CEGLÉDI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM intézményeibe négy-négy Lego robot érkezett a
napokban. Ha vége lesz a digitális oktatásnak
és a diákok visszatérnek az iskolákba, már
ezek segítségével fejleszthetik magukat nem
csak a programozás, de a kreativitás, problémamegoldás területén is. A robotokat először
meg kell építeni, majd programot kell írni a
robotok számára. A fiatalok kreativitásán
múlik csak, hogy mire programozzák be
őket. Ilyen eszközökkel eddig a Digitális Alkotóműhelyben már találkozhattak a diákok.
Egy 25 fős osztály ilyen irányú tanórájához
elegendő készlettel vannak kiegészítve.

Támogatott tehetségek

PEST MEGYÉBŐL HAT FIATAL MŰVÉSZ és kutató
lett a győztese a MOL Tehetségtámogató Programjának, mely az idei tanévben összesen 19
millió forinttal támogatja a 10-23 év közötti tehetséges művész- és kutatójelöltek pályafutását.
Az elnyert összeget a tehetségek leginkább
hangszervásárlásra, előadásokra és tudományos
versenyekre való felkészüléshez szükséges eszközök beszerzésére, vagy egy-egy verseny útiköltségeinek támogatására fordíthatják majd.
Cegléd térségéből támogatást nyert Bartúcz
Anna, animáció kategóriában Ceglédbercelről.
Anna 2017-től animációs és élőszereplős, német
nyelvű rövidfilmeket készít. 2018-ban az egyik
animációs filmje nyert a II. Ceglédi Filmszemlén és a Szabadfogású Számítógépversenyen.
2019-2020-ban a Székely Éva megmenekülése
című animációs filmje nyert a III. Ceglédi filmszemlén és a III. Hét Domb Filmfesztiválon, díjazott lett a 26. Országos Diákfilmszemlén, a 22.
Faludi Nemzetközi Filmszemlén. A támogatásból filmtechnikai eszközöket vásárol majd.
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A szakképzés változásai
Suli m elléklet

2020/2021-es tanévtől nagy változások történtek a szakképzésben.
Megszűnt az OKJ rendszer, az
új szakmajegyzékben 176-ra csökkent az alapszakmák száma.
Jó néhány régi szakképesítés eltörlésre, mások összevonásra (gépi forgácsoló + cnc gépkezelő → gépi és cnc forgácsoló) vagy átnevezésre (pincér → pincérvendégtéri szakember) kerültek. Változott
az iskolatípusok elnevezése is. A korábbi
szakgimnázium a technikum, a szakközépiskola pedig a szakképző iskola
nevet kapta. Az átalakítás következtében a kilencedik évfolyamon megteremtődött az átjárás
lehetősége a két iskolatípus között, mert az első évfolyamban
mindkét képzési formában kizárólag ágazati alapoktatás zajlik.
További újdonság, hogy minden
szakképzésbe újonnan belépő tanuló, függetlenül a választott szakmától, ösztöndíjban részesül. Az ösztöndíj mértéke a tanulmányi eredmény függvényében változik.
A technikum érettségi bizonyítvány és egyben technikusi oklevél megszerzésére irányuló képzési forma. A tanulók a 10. évfolyam végén ágazati alapvizsgát tesznek. A diákok négy kötelező közismereti tárgyból
érettségiznek, melyek közül több tantárgyból
előrehozott vizsgát is tehetnek a 12. évfolyam
végén. Bizonyítványuk a 13. év végén esedékes technikusi szakképesítés szakmai vizsgájával egészül ki, ez lesz az ötödik érettségi
tárgy, így a tanulmányaik végén, a sikeres
vizsgát követően érettségi bizonyítványt és
technikusi oklevelet is kapnak a tanulók. A
nyelvvizsga megszerzésére szintén adott a lehetőség, hiszen ugyanolyan összóraszámban
történik a nyelvtanulás, mint a gimnáziumban, de itt egy nyelvből. A technikum képzé-

si ideje tehát összességében 5 tanév.
A szakképző iskola első évében a képzés
helyszíne az iskola és az iskolai tanműhely.
A tanulók a 9. évfolyamot követő sikeres
ágazati alapvizsga megszerzésével folytathatják tanulmányaikat a duális képzésben.
Ennek szellemében a tanulók kikerülnek a
vállalatokhoz, vállalkozókhoz, ahol a szakma
elsajátítása döntő mértékben történik. Az
utolsó tanévet kivéve minden évfolyamon
összefüggő nyári gyakorlatot kell teljesíteni,
amely maradéktalan letöltése feltétel a magasabb évfolyamba lépésnek. A 11.
évfolyam végén esedékes szakmai vizsga sikeres letétele esetén
a szakképesítés megszerzése mellett megnyílik a lehetőség a tanulmányok folytatására, amit további két tanév után az érettségi vizsga és az érettségi bizonyítvány
zárhat le. Ebben az esetben a tanulónak négy kötelező közismereti vizsgatárgyból kell érettségi vizsgát tenni, az ötödik
vizsgatárgy a már korábban teljesített szakmai vizsga. A szakképző iskola képzési időtartama tehát összességében 3+2 tanév.
A pályaválasztás előtt álló általános iskolás
tanulók és szüleik középiskoláink szakmakínálatáról és az új szakképzési rendszerről
részletes tájékoztatást találhatnak az online
nyílt napok elnevezésű aloldalunkon:
https://ceglediszc.hu/online-nyilt-nap/.
Iskoláink továbbra is nagy hangsúlyt fektetnek a felnőttként tanulni vágyók képzésére,
ezért igényeikhez igazodva, délutáni óra leosztással szakmai oktatást szervezünk. Az új
szakmajegyzékben szereplő szakmák közül
akár kettőt ingyenesen tanulhatnak a hozzánk jelentkezők. Aktuális képzési kínálatunk megtalálható a honlapunkon:
https://ceglediszc.hu/felnottoktatas/.
BUNCSÁK GÁBOR Ceglédi SZC főigazgató
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Bemutatkozik a Közgáz

„Az oktatás értéke egy iskolában nem a sok tényanyag megtanulása,
hanem agytréning, ami megtanít úgy gondolkodni valamiről,
ahogy azt a könyvekből nem lehet megtanulni.” (Albert Einstein)

skolánk – a CSZC Közgazdasági és
Informatikai Technikum – a Ceglédi
Szakképzési Centrum intézménye,
ezért legszorosabb szakmai kapcsolataink természetesen a központtal és a
másik 5 iskolával vannak.
A személyiségfejlesztést a szakmailag
és módszertanilag jól felkészült pedagógusok irányítják, akik munkájukban támogatást kapnak az innovatív, változásokat naprakészen követő vezetőjüktől. A tanulói fejlesztés alapját az intézménybe bekerült diákok tanulási eredménye adja. A tanulókat az
alapfeladataik elvégzése mellett kiemelten
segítjük a továbbtanulás megvalósulására.
Felkészítjük diákjainkat ECDL-vizsgára,
nyelvvizsgára, melyeket iskolánkban is letehetnek. A közösségfejlesztés területén kiemelkedőek a tanórán kívüli közösségi
programok, amelyekbe a szülők is bekapcsolódhatnak.
A kétszintű érettségi rendszer bevezetése óta
emelt érettségi vizsgaközpont vagyunk.
Iskolánk pedagógusai rendkívül fontosnak
tartják a folyamatos megújulást, önképzést,
sok tanárunk rendelkezik több diplomával,
szakvizsgával. Szakmai kompetenciájukat az
innovatív szellemiség, a képzés és önképzés
iránti elkötelezettség és nyitottság jellemzi.

A Ceglédi Közgáz a kompetenciamérések,
az érettségi és a tanulmányi versenyek eredményei alapján 2018-ban a tisztán szakképzéssel foglakozó iskolák között Pest megyében az 1. helyet foglalta el, a kiemelkedő
pedagógiai teljesítményű iskolákat tekintve
pedig országosan a 27. helyen állt!
A Ceglédi Közgázban évfolyamonként három technikumi osztály van.
A Gazdálkodás és menedzsment ágazaton
az osztályokban pénzügyi-számviteli ügyintéző és vállalkozási ügyviteli ügyintéző,
az Informatika és távközlés ágazaton az
osztályokban szoftverfejlesztő és -tesztelő
és informatikai rendszer- és alkalmazásüzemeltető technikus szakma tanulható.
A Gazdálkodás és menedzsment ágazaton
angol és német nyelvű csoport is indul.
Az Informatika és távközlés ágazaton haladó angol és eddig németet tanulóknak kezdő angol csoportot indítunk.
A technikumi képzésben, mindhárom osztályban, már kilencediktől megvalósul a választott ágazat, majd 11.-től a választott
szakma tanulása.
Az 5 éves középiskolai oktatást érettségi
vizsga zárja 12. és 13. évfolyamon négy
közismereti tárgyból, közép- vagy emelt
szinten. Az ötödik érettségit a 13.-ban >>>

letett szakmai vizsga eredménye adja. Az
itteni érettségivel közgazdasági, illetve informatikai munkaköröket lehet betölteni.
A Ceglédi Közgáz egy olyan pozitív légkörű iskola, amely a közép- vagy emelt szintű
érettségire való felkészítés mellett szakmai
végzettséget is ad, és ahonnan jó eséllyel le-

m
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het jelentkezni egyetemre vagy főiskolára.
Imréné Lukácsi Ildikó igazgató
Ceglédi SZC Közgazdasági
és Informatikai Technikum
www.ckik.hu, 53/505-090
https://www.facebook.com/ckik.hu/

A Bem szakmai kínálata

inden évben nagy figyelmet fordítunk arra, hogy a
lehető legkörültekintőbben
tudjuk a tanulókkal és szüleikkel megismertetni az
általunk oktatott szakmákat. Az idei év más, rendhagyó, hiszen a
pandémia végett nincsen lehetőség a személyes kontaktusra, ezért digitális, online
formában próbálunk meg Önöknek segítséget
nyújtani az amúgy sem könnyű pályaválasztás
kapcsán.
A 2021/2022. tanévre technikumba és szakképző iskolába iskolázunk be tanulókat.
A technikum 5 éves, vagyis a 13. évfolyam
végén a tanulók érettségi bizonyítványt és
technikusi végzettséget igazoló oklevelet is
szerezhetnek.
A technikusi oklevél a tanulók számára
előnyt jelent a szakirányú egyetemi vagy főiskolai továbbtanulás esetén is!
A technikum 9. évfolyamára az alábbi szakmákra hirdetünk felvételt:
- elektronikai technikus,
kód: 0001
- ipari informatikai technikus, kód: 0001
- gépgyártástechnológiai technikus, 0002
- mechatronikai technikus,
kód: 0003
- fodrász,
kód: 0004
- kozmetikus technikus,
kód: 0004
- közszolgálati technikus
kód: 0005
A szakképző iskola 3 éves. A szakma megszerzését követően itt is nyitott a lehetőség
az érettségi, majd akár a technikusi képzettség megszerzésére is.
A szakképző iskola 9. évfolyamára az alábbi szakképesítésekre iskolázunk be tanulókat:

- villanyszerelő
kód: 0011
- hegesztő,
kód: 0012
- gépi és CNC forgácsoló,
kód: 0013
- szerszám és készülékgyártó, kód: 0014
- divatszabó,
kód: 0015
- festő, mázoló, tapétázó,
kód: 0016
- asztalos,
kód: 0017
- rendészeti őr.
kód: 0018
A szakképzésben a technikumban, és a
szakképző iskolában mindenki szakképzési ösztöndíjat kap, a tanulói juttatás a jó
eredményt elérő diákok esetében a technikumban és a szakképző iskolában is elérheti a minimálbért. Az ösztöndíj egy részét az
eredményes vizsga után egyösszegben kapja meg a tanuló.
A részletes felvételi tájékoztatónk és interaktív szakmaismertetőnk elérhető a
http://www.bem-cegled.hu honlapon, iskolánk facebook oldalán (https://facebook.com
/bemcegled/) vagy személyesen lehet érdeklődni az 53/505 350-es telefonszámon.
FERNENGEL KATALIN igazgató
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A szakmatanulásé a jövő
Suli m elléklet

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
ágazat és turizmus-vendéglátás ágazatban
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 sa-

játíthatják 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, valamint a szakma iránt elkötelezetteknek ismét lehetőségük lesz 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:
http://www.cegledikersuli.hu
https://www.facebook.com/cegledikersuli
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Szakmák a nagykőrösi Toldiban
Suli m elléklet

Iskolánkat a ma Közép-magyarországi ASzC Toldi Miklós Élelmiszeripari Technikum, Szakképző Iskola és
Kollégium néven működő oktatási intézményt 67 éve a Nagykőrösi Konzervgyár szakember utánpótlása céljából alapították. 1971-ben költözött
az iskola a jelenlegi épületegyüttesbe, ahol
egy telephelyen találhatók az elméleti tantermek, a tanműhelyek, a kertészet, a kollégium, az ebédlő (saját konyhával), a sportcsarnok és a sportpálya. Alapvetően országos beiskolázású szakképző intézmény, de
fő beiskolázási körzetünk: városunk, Pest,
Bács-Kiskun, Jász-Nagykun-Szolnok megye és az ország Dunától keletre eső települései. Tanulólétszámunk az utóbbi tíz évben
600-900 fő körüli. Távollakó tanulóink számára az iskolával egybeépült kollégiumban
ingyenes férőhelyet biztosítunk, ahol 2-3 fős
szobákban kapnak elhelyezést.
Képzéseink eredetileg az agrárágazathoz
kapcsolódnak, de akad egy kivétel is! Az 5
éves technikusképzések mellett érettségi bizonyítvánnyal rendelkezőknek 2 éves képzésekre is lehet jelentkezni. A szakmai gyakorlatok megvalósításához saját tanműhelylyel rendelkezünk mindegyik képzésünk tekintetében. Kiemelt feladatnak tekintjük az

idegen nyelv és az informatika oktatását, valamint a munkaerőpiac oldaláról jelentkező
igényeknek való megfelelést. Tehetséges tanulóinknak szakkörökön biztosítjuk a képességfejlesztést, segítjük a rászorulókat felzárkóztató foglalkozások tartásával. Az
Erasmus Plus program keretében tanulóink
külföldön is teljesíthetik nyári gyakorlatukat. Iskolánk ECDL vizsgaközpont, de érettségizőink utazás és turizmus fakultációt is
választhatnak.

Képzési területeink:
TECHNIKUM (5 ÉV):
Élelmiszeripar ágazat
 sütő- és cukrászipari technikus
 élelmiszer-ellenőrzési technikus
 élelmiszeripari gépésztechnikus
 tartósítóipari technikus
Mezőgazdaság és erdészet ágazat
 kertésztechnikus
SZAKKÉPZŐ ISKOLA (3 ÉV):
Élelmiszeripar ágazat
 pék
 pék-cukrász
 élelmiszeripari gépkezelő
 tartósítóipari termékkészítő
Turizmus-vendéglátás ágazat
 cukrász
Mezőgazdaság és erdészet ágazat
 kertész
Érettségire történő felkészítés:
 + 2 év a szakmai bizonyítvány megszerzése után
Elérhetőségek:
Közép-magyarországi ASzC
Toldi Miklós Élelmiszeripari Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium
2750 Nagykőrös, Ceglédi út 24.
web: www.toldi-nk.sulinet.hu
Fenntartó: Agrárminisztérium
Oktatási azonosító: 035269

•
•
•
•
•

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 a 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!
Központi írásbeli nem kell!

Szakok és tanulmányi kódjaik:
004 színházi táncos,
005 kortárs - modern ‒ táncos,
006 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!
Mindenkinek ingyenes tankönyvcsomag!
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
TÁJÉKOZTATÓ

Művészeti Iskola, Gimnázium
Szakgimnázium és AMI

Szakgimnázium 9. évfolyam

SZÍNÉSZ szak
Képzési idő 5 év

Szak megnevezése
és tanulmányi kódja: 007
színész II. ( színházi és filmszínész)
4 02 15 07
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)

Szakmai gyakorlat biztosított.

• Választható idegen nyelv: angol, német
• Szakmai idegen nyelv francia és angol
• Iskolánk a Magyar Táncművészeti Egyetem
partnerintézménye!
• Jelentkezni 3-as tanulmányi átlagtól lehet!

www.pimi.hu

GIMNÁZIUM
9-12. évfolyam
Képzési idő 4 év

Választható tagozatok és kódjaik
001 sport tagozat
002 humán és dráma tagozat
003 általános tagozat
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.
FONTOS! Kollégiumi elhelyezés biztosított!

lehet jelentkezni.

• 3,5-ös, vagy a feletti tanulmányi átlaggal
www.pimi.hu

•

•

•
•

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

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!

SZAKMAI GYAKORLATI HELY BIZTOSÍTOTT!

www.pimi.hu
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Ceglédi Táncsics Mihály
Általános Iskola

KEDVES SZÜLŐK! A CEGLÉDI TÁNCSICS Mihály
Általános Iskola közel 150 éve áll a közoktatás szolgálatában. Egyik meghatározó profilunk a zenetagozat, mely 1955 óta működik.
Nyelvi tagozatot 1953 óta indítunk, amelyet
2020 szeptemberétől angol-magyar két tanítási nyelvű képzéssé alakítottunk.

Angol-magyar két tanítási nyelvű osztály
A magyar és angol
nyelvi órák csoportbontásban zajlanak, utóbbiakat anyanyelvi lektor – amerikai tanár – segíti. Angol nyelven
folynak a rajz, ének és a testnevelés órák. A
családias hangulatú Selyem utcai épületünkbe várjuk leendő kis tanítványainkat!

Normál tantervű osztály
Népkör utcai épületünkben induló elsős osztályunkat azoknak javasoljuk, akiknél írási, olvasási, számolási vagy beszéd probléma merül
fel, vagy ahol a szülő szeretné későbbre időzíteni a nagyobb terhelést. Változatos módszerekkel, személyre szabott és differenciált
feladatokkal segítjük a gyerekeket az alapkészségek elsajátítása érdekében.

Digitális kultúra orientáció
Interaktív tanulási programok alkalmazásá-

Losontzi István
EGyMI Szakiskola,
Készségfejlesztő Iskola
és Kollégium

A LOSONTZI ISTVÁN EGYSÉGES Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Szakiskola, Készségfejlesztő Iskola és Kollégium

val a felfedező, cselekvő tanulás kerül előtérbe. Segítjük a tanulókat
abban, hogy a digitális
környezetből nyert adatokat, információkat
más tantárgyak tanulásához, egyéni érdeklődésük kielégítéséhez felhasználhassák.

Ének-zene tagozat
A zenei nevelés hatására a
tanulók értelmi, érzelmi és
szociális képességei is fejlődnek. Segít a nyelvtanulásban, a matematika könnyebb elsajátításában,
az olvasásban. Megismerkednek a konstruktív matematika alapjaival: a sakk és a LEGO
eszközökkel fejlesztjük a logikus és kreatív
gondolkodásukat.
Hatalmas udvarral, zöld területtel rendelkezünk.
Aránylag
kis
osztálylétszámmal működünk.
Órarendi órák
között szerepel a néptánc oktatása, délutáni
foglalkozásaink: angol szakkör, tömegsport,
valamint rajzszakkör is működik.
Iskolaelőkészítő foglalkozásainkról az
elérhetőségeinken tájékozódhatnak.
RIMÓCZI GÁBOR igazgató
2700 Cegléd, Eötvös tér 8. 53/311-731
www.ctmi.hu, info@ctmi.hu

Cegléden a Buzogány utca 23. szám alatt
található.
Intézményünkben óvodás korú, általános iskolás és szakiskolás gyermekek, diákok nevelése-oktatása történik. A tanulók szakértői
vélemény alapján nyerhetnek felvételt. Intézményünkbe Cegléd és vonzáskörzetéből
érkeznek gyermekek/diákok.
A kulcsszó és a kiindulási alap az egyéni
differenciálás a gyógypedagógia eszközrendszerével.
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Intézményegységeink:
• Óvoda és Autista Óvoda
• Általános Iskola, Autizmussal Élők Iskolája
• Fejlesztő nevelés-oktatás
• Szakiskola
• Készségfejlesztő Iskola
• Utazó Gyógypedagógusi Hálózat
• Kollégium

Szakiskolánkban a
következő képzésekre várjuk a jelentkezőket:
• Textiltermék összeállító
• Asztalosipari szerelő
• Fémipari gyártás előkészítő
• Bolti előkészítő
Készségfejlesztő Iskolánkba a következő
képzésekre várjuk a jelentkezőket:
• Szövött – tárgy készítő
• Háztartástan – életvitel

Szeretnél olyan iskolába
járni, ahol fontos vagy
és figyelnek Rád?

AZ ELMÚLT TANÉVBEN ÉRETTSÉGIZETT
nyelvi előkészítő osztály tanulóinak 89%-a
szerzett középfokú vagy felsőfokú komplex
nyelvizsgát és 79%-a tanult tovább a tervei
szerint. Az itt érettségiző tanulóink közül so-

Egyéb választható szakképzéseink a fentieken kívül:
• Számítógépes adatrögzítő
• Parkgondozó
• Kerti munkás

Utazó gyógypedagógusi hálózatunk működése során a város általános és középiskoláival együttműködve nyújtunk segítséget az
integrált nevelés-oktatásban.
Tanulóink folyamatosan részt vesznek megyei és országos sportrendezvényeken, ahol
különböző sportágakban, kiváló eredményeket érnek el.
Büszkék vagyunk arra, hogy intézményünk
ismét elnyerte az „Örökös Boldog Óvoda és
Iskola” címet. Iskolánk bázisintézmény.
FARKAS EDIT intézményvezető

kan informatikus, kereskedelem-marketing,
hadtudományi és honvédtisztképző, orvosi
vagy a jogi karon végeznek. A diákok motiváltságának köszönhetően a különböző tanulmányi versenyeken is vannak országos és
megyei eredményeink.

A négyosztályos gimnáziumi képzés az általános műveltség megszerzését, jó érettségi
eredmények, majd felsőfokú továbbtanulási
lehetőségek elérését célozza. >>>

30

Itt is megszerezhető a nyelvvizsga és
az emelt szintű
érettségi vizsga.
Az országos kompetenciamérések
alkalmával igen jó
eredményeket érnek el diákjaink, a
megismert mutatók alapján a hozzáadott pedagógiai
érték is magas.

Mindkét osztályban lehet honvédelmi alapismereteket tanulni. Az
oktatás a Honvédelmi Minisztériummal és a Magyar Honvédség
86. Szolnok Helikopter
Bázissal
együttműködve
valósul meg. Rengeteg program, kirándulás, nyári tábor, verseny, tematikus nap, katonai
testnevelés, lövészet szakkör várja
az érdeklődőket. Ezt követően választott tantárgyként érettségi vizsgát is tehetnek a diákok.

További lehetőségek:
• alacsony létszámú nyelvi csoportok
• emelt szinten választható tantárgyak
• pszichológiai ismeretek tanulása
• életvezetési és pénzügyi ismeretek tanulása
• évente legalább egyszer többnapos belföldi kiránduláson vehetnek részt tanulóink
• évente legalább egyszer nyári tábort szervezünk
• ösztöndíjak havi rendszerességgel: honvédelmi, tanulmányi, természettudományos
kategóriában
Intézményünkben a diákok és a pedagógu-

sok mindent megtesznek annak érdekében,
hogy elérjék a kitűzött céljaikat. Ebben támogat bennünket a Ceglédi Tankerület és
Abony város Önkormányzata is. Örömmel
tölt el bennünket, ha a diákokat és a szülőket
elégedettnek látjuk. A tehetséges, szorgalmas tanuló eredményt hoz önmaga, családja
és iskolája számára is.
Várjuk az abonyi és a környékbeli diákokat a Kinizsi Pál Gimnáziumba!
Honlap: www.kinizsi-abony.hu/new
Tel: 06-53/360-071
STUMMER-MÉSZÁROS BERNADETT
megbízott intézményvezető

SZENDREI-JUHÁSZ ÁGNES
humán munkaközösség-vezető

t
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Együtt veled!
Suli m elléklet

isztelt leendő elsős Szülők! Kedves Érdeklődők! Együtt veled! A
Szent Kereszt Katolikus Általános Iskola és Óvoda mottója nem
véletlen! A gyermekekért együtt
vállaljuk a felelősséget minden nap,
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 2021-2022-es 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: Baki Nikoletta (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: Sági Csilla (Olvasás

tanítása: Meixner-módszer szerint)

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: Halmi Judit (Olvasás tanítása: Az egykori Apáczai kiadó tankönyve alapján)

Hittanórák: mi a „Szent Keresztesek”,
fontosnak tartjuk a pozitív emberi tulajdonságok erősítését diákjainkban.
Ilyenek például a szeretet, az irgalmasság, a kitartás, a sportszerűség, az
önzetlenség. Gyermekeink hetente
kétszer tanulhatnak a kereszténységről,
nemcsak római katolikus, hanem evangélikus és református hitoktatás keretében is.
Idegen nyelvoktatás: mindhárom osztályunkban az angol, illetve a német nyelv
alapjait sajátíthatják el tanulóink (1-8. osztály)

A „Szent Kereszt” sajátosságai
nítás biztonságát, egészséges környezetét jeRengeteg élményt adunk a tanítási órákon, lenti, míg pedagógusaink folyamatos képzévalamint a délutáni és iskolán kívüli fogla- se az oktatás megújulását, színesítését adja.
kozásokon. Az érzelmi intelligenciára ható Közösségünk ereje: az egymásra figyelés, a
élmények (játék, megfigyelés, kísérlet, ki- segítés, az ösztönzés, kreativitás, nyitottság,
rándulás, tábor) könnyebben elsajátíthatób- a mosoly, vagyis keresztény szellemiségünk
bá, érthetőbbé és maradandóbbá teszik a tan- alapja: a SZERETET.
anyagot, tehát használhatóbbak lesznek a taSzeretettel várjuk az érdeklődő
nulmányok során, valamint a nagybetűs
családokat és gyermekeiket!
Életben.
A családi életre nevelés (CSÉN) órák is a
További információk és érdekességek:
jövő emberét nevelik. Különböző témák,
www.szkkio.hu, valamint a Szent Kereszt
szituációk játékos megélésére ad mintát, il- Katolikus Általános Iskola facebook oldalán.
letve fejlesztik tanulóink társas- és szociális
érzékenységét.
SÁGI ANIKÓ igazgató
Második osztálytól furulyaoktatással is hozzájárulunk tanulóink fejlődéséhez. A zene és a hangszer adta lehetőségek fejINNOVATÍV
lesztik az agy működését,
FOGÁSZAT
valamint a kis kezek
munkáját.
A-TÓL Z-IG
A
környezettudatos
> Fogágybetegségek kezelése
szemléletformálás egyre
több lehetőségét tárjuk
> Esztétikus fogtömések, fogpótlások
fel iskolánkban: iskola> Fogsorok készítése
kert, szelektív hulladék> Implantológia
gyűjtés, erdei iskola,
sport- és lelki táborozá> Fogsebészet
sok.
> Fémmentes fogpótlások
A magatartás és szorgazirkonkerámiából rövid határidõvel
lom jegyek mellett szöveges értékeléssel biztatjuk
> Digitális röntgen diagnosztika
tanulóinkat és mutatjuk
> Gyermekfogászat
meg nekik a jó utat a tár> Fogszabályozás felnõtteknek is
sadalom útvesztőiben.
> Garanciavállalás
Felsős
évfolyamokon
csoportbontásban tanítDr. Dombi Ábel,
juk az idegen nyelveket,
Dr. Makai-Magoss Ágnes
valamint a matematikát. Ezzel biztosítjuk taKövess minket a Facebookon
nulóink egyedi haladását,
és Instagramon is!
tehetségük kibontakozáBejelentkezés csak telefonon!
sát.
Cegléd, Csíkos szél 9.
Iskolánk
folyamatos
Tel.: 06-30/913-8226
megújuláson megy kedombidentalcegled@gmail.com,
resztül. Az épület külső
és belső képének változáwww.dombi-dental.hu
sa a falak között folyó ta-
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Ceglédi Református iskola

„Nem a tudásban van a boldogság, hanem a tudás megszerzésében.”
Edgar Allan Poe

Ceglédi Református Általános
Iskola és Óvoda a 2021/22-es
tanévben 3 elsős és egy előkészítő osztály indítását tervezi:
Iskolaotthonos művészeti jellegű képzésünket közel 20 éve indítottuk útjára.
Az akkori célkitűzéseink ma is aktuálisak,
hiszen a játékos foglalkozásokkal nemcsak
az iskolába való beilleszkedést tesszük
zökkenőmentesebbé, hanem a gyerekek érdeklődési körét is szélesíteni tudjuk. A tanítási órák mellett ezért különböző művészeti
területekkel ismertetjük meg tanulóinkat.
Ezek a dráma, az ének-zene, a furulya, a
néptánc és a többféle kézműves technikák.
Farkas Éva és Janik Kitti tanító nénik szeretettel várják a kisdiákokat. Az idegen nyelvi osztály (angol vagy német nyelv, sakk,
LEGO-Matek) osztályfőnökei Gaál Istvánné és Varga Zsoltné tanító nénik lesznek,
akik játékos módszereikkel és kedvességükkel fogják elvarázsolni a gyermekeket. A
sakkal és a LEGO matematikai alkalmazásával külön tanórákon ismerkednek meg a
gyerekek. Ennél a módszernél különösen érvényesül a játszva tanulás elve, hiszen ezek
a játékok kortól és nemtől függetlenül kiváló iskolai (és otthoni) játékok is, amelyek
eredményesen képesek fenntartani a gyerekek motivációját. A 2021/2022-es tanévben
is indítunk két tanítási nyelvű osztályt, angol-magyar, illetve német-magyar nyelven, amely szülők és a gyermekek részéről

is nagyon közkedvelt. A pontos és folyékony idegennyelvtudás ma már nemcsak a
továbbtanuláshoz, hanem a későbbi, felnőttkori boldoguláshoz is elengedhetetlen. Ebben a képzésben a gyerekek kiemelten magas óraszámban tanulják a nyelvet: a heti öt
nyelvóra mellett a testnevelés, a rajz és a
technika oktatása is a választott idegen nyelven zajlik. A képzés egyik különlegessége,
hogy heti egy alkalommal nyelvi lektor is
segíti a gyermekek nyelvtanulását és a
nyelvtanárok munkáját. A lektor, anyanyelvi szinten beszéli az adott nyelvet, így azáltal, hogy a gyerekek autentikus forrásból
hallják a nyelvet, javul a beszédértésük és a
kiejtésük is. Az osztály tanítói Gőz Józsefné,
Váradi Katalin és Bertókné Lipők Brigitta
lesznek. Az évek óta eredményesen működő, családias légkörű, kislétszámú előkészítő osztályunkba Tóth Istvánné Koltai
Györgyi és Szuda Jánosné tanító nénik várják a gyerekeket.
A járványügyi helyzetre tekintettel online működnek Sulivárós alkalmaink. A leendő elsős
tanító nénik, nyelvtanárok által tartott játékos
készségfejlesztő foglalkozásokat emailen videó formájában tekinthetik meg a jelentkező
nagycsoportos óvodások. Ha a kormány feloldja a korlátozásokat, akkor nyílt óráinkra is
szeretettel várjuk a leendő elsős szülőket és az
intézményünk iránt érdeklődőket, melyről a
honlapunkon tájékozódhatnak.
CEGLÉDI REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS
ISKOLA VEZETÉSE
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Élet az Örkényi úti iskolában

-

-

-

zért érdemes a ceglédi Örkényi úti Általános Iskolát választani, mert
Nálunk az alsó tagozat 14. évfolyamán „a tanulás játék
és a játék is tanulás”, így aztán minden tanuló készség szinten 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 előre haladását, mindenki számára saját ütemének
megfelelő differenciált oktatás keretében;
Nálunk a gyerekek egyéni képességeinek
felismerése és fejlesztése kiemelten fontos feladat minden pedagógus számára,
ezért az élmény alapú 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.

Iskolánkban a 2021/2022-es tanévben elérhető
- az iskolabusz program, melynek segítségével iskolánk biztonságosan megközelíthető a belvárosból
- 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
- délutáni foglalkozások – sport, informatika, tánc
Amennyiben a koronavírus okozta korlátozások lehetővé teszik, iskolánk nyílt napot
szervez az érdeklődők számára.
RÁCZ TIBOR intézményvezető

Örkényi Úti Általános Iskola
2700 Cegléd, Ugyer XII dűlő 6.
Telefon: +3653707880
Email: iskola@ugyer.hu

