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szereplő kijött a porondra, és meghajolva köszönték meg az
óriási tapsot, amit kaptak.
A további program sajnos, a rossz idő miatt elmaradt, de azért
Szolnokon bementünk a McDonalds'ba, és ettünk egy ﬁnomat.
Köszönjük tanárainknak ezt a jó élményt. Szerintem nagyon
tetszett mindenkinek.
Szakály Zsolt
7. a osztályos tanuló

Megújult iskolában vártuk az elsősöket
Elröppent a nyári szünet, elteltek a vakáció gondtalan napjai.
A tanévzárást követően:
 Nagyszerű lehetőségeket kínált iskolánk tanulóinak
június 3. és 4. hetének tartalmas eltöltésére az EFOP-3.3.5-ös
pályázat, melynek keretében tematikus napközis táborokat és
bentlakásos tábort szerveztünk. 14 pedagógus 1., 2., 4., 6. és 7.
évfolyamos diákok számára nyújtott élménydús elfoglaltságot,
melyben 200 fő vett részt.
 Az Erzsébet-táborok is népszerűek: 59 harmadik és
ötödik évfolyamos diákot várta gazdag program, melyről 7
pedagógus gondoskodott. A napközis tábor minden csoportnak
1 napos autóbuszos kirándulást tett lehetővé és napi négyszeres
ingyenes étkezést biztosított.
 Nyertes volt a balatoni Erzsébet-táborunk is, Zánkán
nyaral hatott 44 gyermek, 4 pedagógus kíséretében.
 Ezeken kívül Káptalanfüreden is táboroztak diákjaink.
Ezúton is köszönöm a nyári programok szervezésében és
sikeres lebonyolításában részt vevő kollegáim munkáját.

13

Nagy szeretettel vártuk az első osztályos diákokat. Nagy
tapasztalattal rendelkező tanító nénik fogadták
őket, és megújult, jól felszerelt iskolában tanulhatnak.
Az elmúlt tanévben
me gva l ósít ot tuk a z
EFOP-4.1.3-as pályázatot 150 millió Ft-os
támogatással.
A legjelentősebb fejlesztés a tornatermet és
kapcsolódó helyiségeit érintették:
 megtörtént a tornaterem padlóburkolatának cseréje, az
épület teljes energetikai korszerűsítése, a vizesblokkok teljes
felújítása, a homlokzati és lapostető hőszigetelése, a nyílászárók és a tornaterem üvegfalainak cseréje,
 megújult az épületek udvari és utcai bejárata,
 10 teremben, és két folyosószakaszon burkolatcsere
valósult meg
 beszerzésre kerültek iskolabútorok (szekrények, padok,
székek, könyvállványok, ﬁókos tárolók)
 10 db interaktív tábla projektorokkal, ami a nyáron még 2
interaktív panellal bővült,
 gyarapodtak oktatást segítő eszközeink és sportszereink.
A pályázat megvalósítása minőségi változást jelent, az iskolai
életet pozitívan befolyásolja, a kor elvárásainak megfelelő
környezetben és eszközökkel folyhat a tanítás.
Bízom benne, hogy miden diák jól érzi magát a megújult
környezetben, és élnek az iskolánk által nyújtott lehetőségekkel.
A tavalyi tanév igazán sikeres volt számunkra: iskolánk
tanulói számos tanulmányi versenyen, sportversenyen,
közösségi programon és ünnepi megemlékezésen bizonyított.
Az új tanévben az eddig elért sikereink folytatását tervezzük.
Nevelőtestületünk mindent megtesz azért, hogy tanulóink
elsajátítsák a szükséges ismereteket, megszerezzék a
továbbtanuláshoz szükséges alapokat, felkészüljetek és
eredményesek legyenek a különböző versenyeken, és színes
szabadidős tevékenységek során fejlesszék képességeiteket.
Tanulóink szorgalmas tanulással, sikereikkel, példamutató
viselkedéssel tovább öregbíthetik iskolánk jó hírnevét.
Ebben a tanévben is számítunk minden szülő segítő
együttműködésére, támogatására. Ahhoz, hogy minden tanuló
jól vegye az akadályokat elengedhetetlen a család odaﬁgyelése
is. Várjuk a szülőket a tanév folyamán sorra kerülő
rendezvényeinkre, segítsék azok sikeres megvalósítását!
Szeptember 1-jén 17 órakor tartottuk meg ünnepélyes
tanévnyitó rendezvényünket. Hatodik osztályosaink felidézték
a szünidő élményeit, az elsősök vidám műsorral készültek.
Tájékoztatást tartottunk a tanévkezdés fontosabb tudnivalóiról.
Az új tanévben minden diákunknak, szüleiknek és
munkatársaimnak sok sikert, türelmet, kitartást és jó egészséget
kívánok!
Kovácsné Lázár Elvira intézményvezető
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