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Iskolánk, a Jászsági Apponyi Albert Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 1997-ben alakult 

két nagy múltú intézmény összevonásával. 
 

Ötvözve az örökölt hagyományokat alakítottuk ki az új intézmény működésének pilléreit, töltöttük meg 

tartalommal a pedagógiai programot. Nálunk fontos a tudás megszerzése mellett az emberi értékek kialakítása, 

tiszteletben tartása. Jól felszerelt, kulturált intézményben tanulhatnak kisdiákjaink. A megfelelő szaktantermi 

rendszer hozzájárul a megfelelően széleskörű tudás megszerzéséhez. Tapasztalt és jól felkészült 

pedagógusainkkal a ránk bízott gyermekeket szeretnénk olyan képességeiknek megfelelő oktatásban 

részesíteni, amely jó alapul szolgálhat későbbi tanulmányaikhoz. 
 

Fontos terület számunkra az anyanyelv, a számítástechnika, a természet védelme, a nyelvek ismerete, 

a sport, különös figyelmet fordítva az úszásoktatásra. Rendelkezünk Arany minősítésű énekkarral, amely 

évről-évre kiváló elismeréseket szerez intézményünknek. Munkánk eredményességét mutatják a tanulóink 

által elért versenyeredmények, amelyekkel a tanév végi „Állófogadáson” szembesülhetünk teljes egészében. 

A pezsgő tanulói életről a Diákönkormányzat gondoskodik számos rendezvényével, amelyek lebonyolításához 

alapítványunk is hozzájárul. 
 

A szabadidő eltöltésének fontos színtere még a jól felszerelt, több tízezres kötetszámmal rendelkező 

könyvtár is, ahol kedvére búvárkodhatnak diákjaink az írott és elektronikus ismeretekben. 
 

A nyolc osztályos általános iskolai képzés mellett 2001-től kezdve hivatalos formát öltve elkezdődött 

az alapfokú művészetoktatás. Három tanszakon indítottuk be a képzést, amely azóta is meghatározza 

mindennapjainkat. A színjáték, néptánc és képzőművészet közül az utóbbi a legtöbb tanuló által választott és 

látogatott szak. Ezért nem csoda, hogy az elért eredmények is itt a legjelentősebbek. 
 

Az elmúlt tíz év során sikerült nemzetközi megmérettetésen is előkelő helyezést elérnünk (Indiában 

1.hely). Néhány alkotás vándorkiállítás keretében sok városban megfordult, sőt egy általunk készített szobor 

Brüsszeli kiállításra is eljutott, ami számunkra nagy megtiszteltetést jelent. Minden évben önálló kiállításunk 

van Lengyelországban. 
 

Számos országos helyezés és minősítés bizonyítja az itt folyó munka szintjét. Tanítványaink közül 

sokan végeztek már művészeti középiskolában, s közülük többen hivatásszerűen foglalkoznak a 

képzőművészettel. Számos kiállításuk mutatja tehetségüket. 

 

Néptáncosaink a második, az utánpótlás vonalat képviselik a Jászság Népiegyüttes mögött. 
 
 

Nemzetközi kapcsolataink is hosszú időre vezethetőek vissza. Legrégibb testvériskolai kapcsolatunk a 

németországi Vechta város Alaxander Schule nevű iskolájával van, közel húsz éves kapcsolat. Ez mellett 

szintén hasonló kapcsolatot ápolunk az olszországi Conselve város és a lengyelországi Sucha Beskidzka város 

iskoláival. Most alakult ki az erdélyi Gyimesfelsőlok általános iskolájával egy testvériskolai program. 
 

 

Az utolsó mondat jelszónk is lehetne: 
 
 

„Így azt szeretnénk, ha tanulóink iskolánkban sokáig gyerekek maradhatnának, majd innét kikerülve 

tudással felvértezve jól megállnák helyüket a nagybetűs életben.” 


