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Tisztelt Szülők! Kedves Érdeklődők!

Tájékoztatót szeretnénk nyújtani Önöknek a 2022/2023-mas tanév beiskolázási terveiről.

Magunkról
Huszonöt éve létezik a jelenlegi formájában, de állandó fejlődés jellemzi ezt a közösséget. A régi
gárda lassan kicserélődik, jönnek az új, fiatalabb kollégák, akik sok hasznos, korszerű ismerettel gazdagítják
eszköztárunkat. Régi, nagy hagyományokkal rendelkező iskola vagyunk, akik a kossuthos, bajcsys „ősök”
pedagógiai szellemiségét, örökségét szeretnék mai formába öntve átörökíteni és tanítványaik javára
fordítani.
Fontosnak tartjuk, hogy Önök és gyermekeik elégedetten távozzanak a nyolcadik év végén.
Természetes, hogy mindenkinek nehéz megfelelni, ezért is kérjük és hallgatjuk meg a szülők ötleteit a
Szülői Munkaközösség tisztségviselőinek közreműködésével. Négy éve az Eszterházy Károly Katolikus
Egyetem Jászberényi Campusának gyakorló iskolájaként is működünk, ami újabb lehetőségeket nyitott meg
a kollégák felkészültségében, a tanulók oktatásában
Mindig fejlesztjük önmagunkat, iskolánkat, belső szellemiségünket, módszereinket. Az értékek és a
jól bevált módszerek megtartásával szeretnénk igazodni az állandóan mozgásba lévő világunkhoz.
Igyekszünk a legkorszerűbb és legfrissebb ismereteket átadni tanítványainknak.
A hosszú évek tapasztalatai azt bizonyítják, hogy a tőlünk kikerülő gyermekek nagyon jól megállják
helyüket bármelyik középiskolában és majd a későbbiek során is.
Nagy és hangzatos ígéretek helyett mi a munkában hiszünk. Aki szorgalmasan dolgozik, az előbbutóbb eléri a célját.
Mit nyújtunk tanulóinknak?
Csak annyit ígérünk, amit biztonsággal teljesíteni tudunk. Mi olvasni, írni, számolni és egészségesen
élni szeretnénk megtanítani a hozzánk járókat úgy, hogy közben igényük legyen az angol nyelv ismeretére, a
digitális világ helyes értelmezésére, eszközei megfelelő használatára.
Nem támogatjuk a magas létszámú alsós osztályokat.
Tanulóink nem válogatott gyermekek, hanem a társadalom minden rétegét képviselik, így
megtanulnak megfelelően együtt élni, dolgozni. Minden évben indítunk egy, az angol nyelvet kiemelten
tanító osztályt, valamint egy az általános ismereteket megerősítő, főleg a természettudományokat kiemelten
kezelő osztályt. Mindkét tanulócsoportunknál az anyanyelvi oktatást az ún. Meixner módszer szerint

tanítjuk, amely szerintünk a különböző képességű gyerekek számára is jól rögzíti az olvasás és írás
ismereteit.
Már az első tanévtől kezdve tanulhatják az angol nyelvet, amelynek szükségességét a külföldi
kapcsolataink bemutatásával bizonyítjuk. Hosszú évek baráti kapcsolatainak köszönhetően minden évben
találkozunk testvériskoláink képviselőivel vagy a saját iskolájukban, vagy itt az Apponyiban. Ezeken az
alkalmakon sok tanulónk megtapasztalta már a határokon átnyúló kapcsolatok hangulatát.
Testvériskoláink:
Alexanderschule-Németország, Escola Josep Veciana-Spanyolország, Domokos Pál Péter Általános
Iskola-Erdély.
Az angol nyelvet osztályaink bontott, kiscsoportban tanulják, ami megkönnyíti a kommunikációt.
Szakköri keretben lehetőség nyílik német nyelv elsajátítására is.
A tanórákon hallottak megértését, kibővítését segítjük a különböző szakkörök, tehetséggondozó és
felzárkóztató foglalkozások megtartásával.
Nagyban segítik munkánkat a jól felszerelt szaktantermek, a bőséges szemléltető eszközök, valamint a
manapság ritka 100 %-os szakos ellátottság.
Munkánk hatékonyságához hozzájárul, hogy az elmúlt három-négy évben jelentősen átalakult, javult a
tanulói összetétel, ami a következetes egységes szemléletű munkának köszönhető.
Tárgyi feltételeink kiemelkedő elemei a: több ezer kötetes korszerű könyvtár, a 800 m2-es felújított
tornaterem, a saját műfüves foci pálya, korszerű számítástechnika terem, a barátságos ebédlő.
Sport
Munkánkat nagyon jól segíti a korszerűen felújított tornaterem és öltözők, az udvarban lévő műfüvesés aszfalt sportpályák. A negyedik, ötödik évfolyamon rendszeresen járunk úszni, minden évfolyamnak
lehetősége van hetente korcsolyázni menni. ettől az évtől az első évfolyammal kezdődően bevezetjük a
tenisz oktatását. Heti rendszerességgel, jó időben a coop pályáján, télen pedig itt a tornateremben. A coop
pályára mi a kisbuszunkkal kihordjuk a gyerekeket. Minimális díjat fizetni kell, de az alapítványunk is
beszáll a finanszírozásba.
Alapfokú művészetoktatás
2001-óta működik külön tagozatként a művészetek oktatása. Alapvetően három tanszakon
dolgozhatnak tanulóink: Színjáték, képzőművészet, tánc.
A kezdetekkor mindhárom terület iránt nagy érdeklődés mutatkozott, Manapság a képzőművészet
őrizte meg népszerűségét. Heti négy alkalommal találkoznak a tárgy tanárával. Rendelkezésükre állnak azok
az eszközök is, amelyek elengedhetetlen kellékei a minőségi munkának: égető kemence, préshengerek,
agyagozó korongok, szaktanterem, stb.
A másik két tanszak jelenleg szakköri keretek között működik. Félévi és év végi bemutatókon és
kiállításokon adnak számot tudásukról a tanulók.
Ökoiskola
Iskolánk 2006-ban megkapta az Örökös Ökoiskola címet, melyet azok az intézmények kaptak meg,
akik a környezetvédelem terén kimagasló eredményeket értek el. Erre mi nagyon büszkék vagyunk, s azóta
is rendszeres éves programot készítünk tanulóinknak. Sőt pályázataink központi témája is a
környezetvédelem és a természettudományok tanításának módszertani kérdései.

Fejlesztő pedagógia
Sajnos, az utóbbi években rengeteg kisgyermek küzd valamilyen tanulási nehézséggel. Ezeknek a
hátrányoknak a szakszerű leküzdése segíti azt, hogy ezek a gyermekek megfelelő hatékonysággal sajátítsák
el a tananyagokat. A feltárt problémák kezelésére iskolánkban egy nagyszeren felkészült csapat áll
rendelkezésre. Az ő szakmai tudásuk városszerte elismert. Két gyógypedagógus egy logopédus és egy
fejlesztő pedagógus alkotják a csapatot.
Fontos, hogy mielőbb felismerjük a gyermekek problémáit, s már a korai szakaszban kezelhessük ezt.
Kérjük a szülőket, hogy ne féljenek, legyenek partnerek ebben.
Alapítvány
Iskolánkért, Jövőnkért Alapítvány azért jött létre, hogy támogassa a hátrányos helyzetű gyermekeket,
valamint segítse az iskolát mindazon rendezvények, utazások lebonyolításában, amelyek a tanulóinknak
valamilyen hasznos plusz szolgáltatást adnak.
Ezért kérünk mindenkit, hogy z 1%-val támogassa alapítványunkat! A befolyó pénzeket tanulóinkra
költjük.

Diákönkormányzat
A tanulók szabadidejét a diákönkormányzat felnőtt és tanulói tagjai, vezetői szervezik nagyon ötletes
programokkal. Igyekeznek a régi hagyományok megőrzésével, újak kialakításával hasznos időtöltést és
maradandó emléket szerezni az ide járóknak. Programjukban szerepelnek a hagyományos nyári tábor
mellett a fecskeavató, a Halloween, a Farsangi bál, vetélkedők, háziversenyek, Diáknap, stb..

Hagyományainkról, munkáikról Honlapunk alábbi hivatkozásán tudhatnak meg többet:
„Diákönkormányzat”
Pályázatok
Tudásunkat, tanulóink ismereteit a különböző külföldi országokkal közös pályázatokon keresztül
formáljuk, alakítjuk. Meglátogattuk tanulóinkkal: Izlandot, Spanyolországot, Törökországot, Portugáliát,
Norvégiát és Európa számos más országát, ezek különböző iskoláját. A megszerzett tapasztalatokat mindig a
lehetőségeinknek megfelelően alkalmazzuk, beépítjük az oktatás folyamatába. Ebből fakadóan készítettünk
egy kutatásalapú természettudományos oktató csomagot, amely a tantárgy újszemléletű és hatékonyabb
tanítását szolgálja.
Minden alkalommal olyan pályázatok készülnek, amelyekben tanulóink is részt vehetnek. Ezért a jó
tanulmányi eredményű és angol nyelvet megfelelően elsajátító tanulók közül is minden útra négyen-öten is
utazhatnak. Az őket kísérő pedagógus kollégák is megismerkedhettek számos új oktatási módszerrel.
Rengeteg ötletre tettek szert.
Kiemelkedő pályázatunk volt a „Madarak” kutatás alapú természettudományos oktatócsomag
elkészítése, amely a tantárgy újszemléletű és hatékonyabb tanítását szolgálja.
A mi ötletünk alapján, a mi vezetésünkkel öt országgal közösen valósítottunk meg. Több helyen
bevezették a programot az oktatásba.

Összegzés
Ne higgyen a pletykának! Válasszák az Apponyit!
Gyermekét sokoldalú tudással, ismeretekkel engedjük el a nyolcadik év végén. Gyermekközpontú
iskola várja, ahol a tudás számít és az elvégzett munka.
Mindennapi életünkről a www.grapponyi .hu weblapon, valamint az iskola facebook oldalán
tájékozódhatnak.

A találkozás reményében: Üdvözlettel: Koczka Tibor tagintézmény-vezető

