
 
 

 

SULIVÁRÓ PROGRAMOK 

Beszéljünk nyíltan a beiskolázásról! 

Fogadóóra a leendő első osztályosok szüleinek  

2019.03.11.  16,30 óra 

Tavaszi Kalandtúra 2019.03.21.  16,30 óra 

Fizikai képességfelmérés (sportiskolai osztály) 2019.03.22.  9,00 óra 

Sportegészségügyi vizsgálat (sportiskolai osztály) mérést követően 

Nyílt nap 

nyelvi órák (német nemzetiségi nyelv, angol) is 

2019.04.03.  8,00 – 12,00 óra 

Húsvéti Játszóház 2019.04.04.  16,30 óra 

 

SZERETETTEL VÁRUNK PROGRAMJAINKRA, ISKOLÁNKBA! 

 

 

Öreg István 

intézményvezető 

 

5650 Mezőberény, Petőfi út 17-19. Tel.: 515-573 

 

 

 

 

 

 

„A tanítók csak az ajtót nyitják ki, belépned neked kell.” 

(kínai közmondás) 

 

 

 

 

MEZŐBERÉNYI ÁLTALÁNOS ISKOLA, 

ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM 

2019 – 2020. 

  



Iskolánkról … 

Iskolánkban humánus, gyermekközpontú nevelés folyik, 

amellyel megalapozzuk az általános műveltséget.  

Ahhoz, hogy testileg, erkölcsileg, szellemileg egészséges 

emberekké váljanak gyermekeink, a pedagógusok 

fontosnak tartják a szülőkkel való együttműködést. 

Tevékenységünk középpontjában a minőségi nevelő és 

oktató munka áll, amely biztosítja tanulóinknak a 

megfelelő továbbhaladást a szülők elvárásainak és a tanulók képességeinek 

megfelelően. 

Kiemelt figyelmet fordítunk a mindennapokban szükséges kompetenciák és 

műveltségi szint elsajátítására, az újszerű tanulásszervezési eljárások 

alkalmazására, a szegregációmentes, együttnevelési környezet kialakítására, a 

digitális technikák széles körű alkalmazására, a felzárkóztatásra, a 

tehetséggondozásra, az egész életen át tartó tanulás megalapozását szolgáló 

képességek fejlesztésére. 

Mit nyújtunk tanulóinknak? 

A 2019/2020. tanévben indítunk: 

Német nemzetiségi nyelvet tanuló osztályt, ahol a német 

nyelv tanulása mellett, a kisebbség életével, hagyományaival 

ismerkednek tanulóink. 

Sportiskolai osztályt, amelynek célja az egészségtudatos 

életmód kialakítása, a sport megszerettetése, a tudatos 

sportolóvá nevelés. 

Egész napos osztályt, ahol a tanítási és a felkészülési órák a délelőtti és délutáni 

időszakban egyenletesen vannak elosztva. A tanulók nem visznek haza házi 

feladatot. 

A szeptemberben induló első osztályosok számára angol és informatika 

tehetséggondozó órákat biztosítunk, a játékosságot középpontba állítva. 

A német nemzetiségi osztály kivételével az idegen nyelv oktatása 3. évfolyamtól 

indul. 

Az 5. évfolyamtól emelt szintű nyelv oktatására, illetve második idegen nyelv 

tanulására is van lehetőség. 

Tehetséggondozó programunkba mérés alapján 4. évfolyam végén lehet 

bekerülni, melynek célja a gyerekek intellektuális képességének feltárása, 

fejlesztése. 

Napközi otthont is igényelhetnek tanulóink, ahol a nevelők az eredményes 

felkészülésben tudnak segíteni.  

A különleges bánásmódot igénylő tanulók képességeinek fejlesztése a tanórákon 

túl a fejlesztő foglalkozásokon zajlik, melynek fontos része a játék és a mozgás. 

Diákjaink szakköröket, sportfoglalkozásokat választhatnak tehetségük, 

képességeik sokoldalú kibontakoztatására. 

A közös élményszerzés, a szabadidő tartalmas, értékes eltöltésének érdekében 

színes programokat, versenyeket, vetélkedőket, hagyományőrző tevékenységeket, 

tanulmányi kirándulásokat szervezünk. 

Alapfokú művészeti iskolánkban a zeneművészeti ágon a klasszikus zenei 

hangszeres képzést, a képző- és iparművészeti ágon a grafika oktatását helyezzük 

előtérbe. Elsődlegesen a zenei érdeklődés, a zene megszerettetése, a 

képzőművészeti technikák, az alkotási vágy felkeltése a célunk. 

A kollégiumban a személyiség- és közösségfejlesztés elsősorban a csoport-, a 

közösségfejlesztő, szabadidős- és egyéni foglalkozások során célzottan zajlik. 

 

A 2019/2020. tanévben induló első osztályok tanítói: 

 

Cselei Anita 

Durkó Éva 

Kissné Bartóki Erzsébet 

Sztezsán Tímea 

Tóth Olivér 

Várhegyiné Domokos Bianka 

 

Tanítóink felszabadult légkört biztosítanak a minőségi munkavégzéshez, az 

alapkompetenciák, az írás, olvasás, számolás készségszinten történő 

elsajátításához. Mindezt játékos tevékenységekkel, a modern technika 

alkalmazásával, tapasztalatokon alapuló megismerési módszerekkel. 

Céljuk, hogy a gyerekek életében örömteli időszak legyen a kisiskoláskor. 

Ebben a munkában nagyban számítanak a szülők segítségére. 


