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ISKOLAHÍVOGATÓ
KEDVES SZÜLŐK ÉS LEENDŐ
ELSŐ OSZTÁLYOSOK!

Hagyományaink szerint iskolahívogató programjainkra hív-
juk a leendő első osztályosokat szüleikkel együtt. Bemutatjuk 
iskolánkat, játékos foglalkozásokat szervezünk a gyermekek-
nek. A járványügyi korlátozások miatt most erre nincs lehe-
tőség, ezért itt szeretnék tájékoztatást adni intézményünkről. 

A Kunhegyesi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti 
Iskola Kunhegyes város és a kistérség meghatározó intéz-
ménye. Nevelő-oktató munkánk célja, hogy tanulóink biztos 
ismeretekkel, készségekkel, jártasságokkal, kulcskompeten-
ciákkal rendelkezzenek, amelyek majd képessé teszik őket, 
hogy a középiskolai követelményeknek megfeleljenek. 
Diákjaink túlnyomó többsége érettségit adó intézményt választ.  
A visszajelzések megnyugtatók, tanulóink jól megállják 
helyüket a középiskolákban.

Intézményünk tanulói környezete folyamatosan szépül, 
eszközparkunk gazdagodik. Pályázatok megvalósításával 
megújult tornatermünk és kiszolgáló helyiségi. Tantermeink új 
padlóburkolatot kaptak, az iskolabútorok nagy részét kicse-
réltük. Gyarapodtak informatikai eszközeink, a tanulást segítő 
és sporteszközök.

Iskolánkban minden gyermek esélyt kap képességeinek 
kibontakoztatására. Ezek színterei: a tanítási órák, illetve a sok-
színű tanórán kívüli tevékenységek. Minden tanuló megta-
lálja az érdeklődésének, képességének legmegfelelőbb terü-
letet: zeneiskola, tehetséggondozó és felzárkóztató foglalko-
zások, napközi otthon, szakkörök, sportfoglalkozások, ver-
senyek, vetélkedők, bemutatók, diákönkormányzati tevé-
kenység, kirándulások, mozi- és színházlátogatások, szabad-
idős foglalkozások. 

Szabadidős programjaink kiegészülnek a nyári táborozási 
lehetőségekkel: Napközi Erzsébet-tábor, Balatoni Erzsébet-
tábor, Kalandtábor, Tematikus táborok, HATÁRTALANUL - 
ingyenes külföldi táborozás.

Diákjaink közül a szorgalmas tanulmányi munka mellett 
sokan aktívan és kiválóan sportolnak, eredményesen szere-
pelnek a különböző tanulmányi- és sportversenyeken, 
pályázatokon. Mindezeknek nem csak résztvevői, hanem szer-
vezői is vagyunk.

Pedagógusaink nagy tapasztalattal rendelkeznek, kiváló 
szorgalommal, türelemmel, lelkesedéssel végzik munkájukat. 
Továbbképzéseken bővítik ismereteiket, gazdagítják módszer-
tani kultúrájukat. Törekvésünk, hogy az iskolai tevékenységek 
minden területén hatékonyan járuljunk hozzá tanulóink 
személyiségének sokoldalú fejlesztéséhez, sikerességéhez.

Informatikaoktatás
Büszkék vagyunk az iskola digitális felszereltségére, minden 

tanteremben interaktív tábla található. A számítástechnika 
szaktanteremben korszerű gépek várják a diákokat. Pályázati 
úton kaptunk  így egyszerre több tanteremben is tableteket,
használhatják a tanulók a modern eszközöket.

Nyelvoktatás
Az első-harmadik évfolyamon szakköri keretekben folyik az 

idegen nyelv oktatása. A negyedik osztálytól kötelező, angol 
vagy német nyelvet választhatnak a tanulók. A nyelvoktatás 
hatékonysága érdekében kis létszámú, bontott csoportokban 
tanítjuk. 

Művészetoktatás
Jelenleg  tanszak működik. A növendékek furulya és zongora

az elvégzett évfolyamokról zeneiskolai bizonyítványt kapnak. 
Már az első osztályos tanulók is bekapcsolódhatnak a hangsze-

res képzésbe. 
Zeneiskolásaink műsoraikkal színesítik az iskolai és városi 

rendezvényeket.
Sportlehetőségek
Tornatermünk és a Sportcsarnok kiváló lehetőséget biztosí-

tanak a sportoláshoz. Iskolánk arculatának egyik fontos megha-
tározója a  sportág. Az eredményes labdarúgás és kézilabda
munkát mutatják a területi, megyei és országos bajnokságokon, 
diákolimpiákon elért eredmények: a diákok érmekkel, serle-
gekkel, sok-sok különdíjjal térnek haza. A sportolási lehető-
séget bővítik az ovifoci, röplabda és jógafoglalkozások.

Zöld Szív Ifjúsági Természetvédelmi Mozgalom
Célja a gyermekek környezeti szemléletformálása, termé-

szetvédelemre, környezetvédelemre, valamint kulturális 
örökségünk védelmére történő nevelése. Minden tanévben gaz-
dag program várja a gyerekeket: előadások, vetélkedők, pályá-
zatok, túrák, kirándulások, nyári táborok, madárvédelmi mun-
kálatok, vízvizsgálat, stb.

Népszerű rendezvényeink
Több évtizedes hagyománya iskolánknak a  meg-Dózsa Gála

szervezése. A nyolcadikosok keringőjével indul, szerepelnek a 
néptáncosok, mazsorettesek, zeneiskolások. Különböző műsor-
számokkal készülnek az osztályok: táncos produkciók, verses 
összeállítások, színpadi jelenetek (népszokások felelevenítése, 
mesék, novellák feldolgozása). A műsoros est sokszínű és érde-
kes produkciói minden szereplő és vendég számára felejt-
hetetlen élményt jelentenek.

Gyerekek és szülők körében évről évre népszerűbb a 
gyermek-szülő nap rendezvényünk. Ez a játékos, sportos 
program nagyszerű alkalom az ügyességi-, erőnléti verse-
nyekre, vizesjátékokra, úszásra, egy kis bográcsolásra vagy 
egyszerűen a közös lazításra, pihenésre. 

Minden évben nagy sikert arat a . A társastánc tanfolyam
hetedik-nyolcadik osztályos diákok néhány hét alatt elsajátítják 
a bécsi keringő, tangó, csárdás, cha-cha-cha, foxtrott, rock and 
roll és rumba lépéseit. A tanfolyam fénypontja a záró rendez-
vény, ahol a meghívott vendégeknek bemutatják a tanult 
táncokat.

Az iskola életét ebben a tanévben is jelentősen befolyásolta a 
járványügyi helyzet így csak részben tudtuk programjainkat 
megvalósítani. Bízom abban, hogy a következő tanévben nem 
lesznek már korlátozások!

Közeledik az első osztályosok 2021/2022-es tanévre történő 
beíratásának időpontja, melyre április hónapban kerül sor. Erről 
pontos tájékoztatást fogunk adni.

Szeretettel várjuk a leendő elsősöket!

 Kovácsné Lázár Erzsébet Elvira
 intézményvezető


