
ISKOLACSALOGATÓ

a ”Petőfi Suliba”

Kedves Szülők!

Kedves iskolába készülő gyermekek!

Iskolánk, a Petőfi Sándor Római Katolikus Általános Iskola és Gimnázium a tanév eleje óta egy
innovatív programmal készült, melynek célja az volt, hogy iskolánk kapuját szélesre tárva minél
többen nyerjenek betekintést életünkbe. Az eddig eltelt időben aktívabb kapcsolatot építettünk ki az
óvodákkal, igyekeztünk megszólítani gyermeket, szülőt egyaránt, erre hivatott az úgynevezett egész
tanévet felölelő „Iskolacsalogató” is.

Ennek  az  ingyenes  programsorozatnak  keretében  a  délelőtti  alkalmakra  az  óvó  nénikkel
vártuk az ovisokat, délutáni programjainkra pedig szülőkkel lehetett jönni hozzánk.

- Ősszel  az  Állatok  világnapja  alkalmából  vendégül  láttuk  az  ovis  csoportokat  egy
állatsimogató programunkra a tornaterembe. Utána önfeledt ugróiskolázás vette kezdetét a
szépen felújított tágas udvarunkon, melyre dolgozóink több napos összefogott munkájával –
tanulóinknak  hatalmas  meglepetést,  örömet  szerezve  –  csodálatos  ugróiskola-láncot
festettek.



                                

- Az  advent  beköszöntét  mi  is  örömmel  vártuk.  Minden évben  megrendezzük  az  adventi
koszorúk  versenyét,  melyre  különböző  kategóriákban  lehet  hozni  egyéni  és  csoportos
alkotásokat. Ezekből a művekből rendezett kiállítás várta azokat az ovisokat, akik szüleik
kíséretében az ebédlőbe érkeztek egy közös foglalkozásra. Előzetes regisztráció segítségével
lehetett  kiválasztani,  hogy  ki-ki  mit  készít  a  karácsonyvárás  jegyében.  Az  adventi
koszorúhoz, az asztaldíszhez és az ajtódíszhez minden alapanyagot, eszközt biztosítottunk,
és az alsós tanítóink segítségével máris szorgos munka vette kezdetét.  Nemcsak az előre
bemutatott  minta  alapján,  hanem egyéni  elképzelések  szerint  is  készültek  remekművek,
melyeket  mindenki  örömmel  vitt  haza.  A  munka  hevében  megérkezett  a  Mikulás  is,  a
krampuszok pedig ajándékokat osztottak a megilletődött ovisoknak. 

                      

- A Jézus Szíve templomban minden évben meghitt karácsonyi műsort adnak alsósaink. A
tanítók felkészítő munkáját dicséri a másodikosok betlehemes játéka, az előadást pedig a kis
énekkarosok csilingelő hangja színesíti. Katolikus iskola lévén így méltó módon zárjuk az
adventet, és közösen köszöntjük Jézus születését. Erre a szép ünnepre invitáltuk az ovisokat
szüleikkel, megmutatva, hogyan éljük meg mi a karácsonyi csodát. 



                     

- A farsang a jelmez-móka-kacagás jegyében telt. Ezt a rendezvényünket is nyitottá tettük az
óvodások részére, sőt, a jelmezben érkező kicsik egy oklevelet, és némi édességet kaptak
bátorságukért. A maszkabál elengedhetetlen része volt a zsákbamacska és az arcfestés. A
tombolasorsolás  mellett  a  legnépszerűbb esemény a  közös tánc  volt,  melybe  évek óta  a
szülők is bekapcsolódnak, akiket erre ajándékkal is szívesen ösztönzünk. 

                       

A további tervezett programjaink megvalósítására sajnos nem kerülhet sor, de azért erről is ejtenénk
néhány szót. 

- A Petőfi-nap alkalmából  a  Hadart  Színház  „Várban vár”  című előadására  a  BÁKK-ban
láttuk volna vendégül az ovisokat. Ez a program különösen kedves lett volna számunkra is,
hiszen egy alsós diákunk – Kozma Karola 4.b - gyermekszínész a társulatnál, és ebben a
darabban ő a főszereplő.

A nyílt napunk elsősorban a szülőknek szólt volna. 

- Ilyenkor egy igazgatói tájékoztatással kezdődik a nap, amely iskolánkról,  a nálunk folyó
nevelő-oktató munkáról, diákjaink iskolai életéről szól. Bemutatjuk a leendő elsős tanítókat,
a képzési formákat, beszélünk azokról a lehetőségekről, amelyeket a tanulás támogatásához,
ill.  tehetséggondozáshoz  nyújt  intézményünk.  Eközben  a  projektor  is  dolgozik,  iskolánk
változatos életét képeken keresztül is megismerhetik a megjelentek. Iskolánk lelkipásztora,
dr. Huszka Mihály atya néhány szót szól arról, hogy milyen vallási támogatást kapnak az itt
tanuló diákok a lelki fejlődésükhöz. Természetesen a szülők lehetőséget kapnak arra, hogy



feltegyék  kérdéseiket,  majd  ezek  után  megnézhetik  az  általuk  kiválasztott  tanórákat,
melyeket a leendő tanítók tartanak, de bepillantást nyerhetnek abba is, hogy a mostani kis
elsőseink  tudása  szeptember  óta  mekkorát  fejlődhetett,  illetve  nyelvi  és  hittan  órákra  is
beülhetnek.  Vecsési  hagyományainkat  őrizve  nemzetiségi  tánccal  szórakoztatjuk  a
megjelenteket. 

Az iskolakóstoló programjaink is élvezetesen telnek minden évben:     

- első alkalommal  a húsvéti  ünnepkör témában játékos és logikai  feladatokkal,  valamint  a
témához kapcsolódó manuális tevékenységgel várjuk a leendő iskolásokat,

- a  második  alkalom  a  „sport”  öröméről  szól,  a  tornateremben  felépített  akadálypálya
leküzdése mindig különös élményt nyújt a gyerekeknek.
Erre  a  napra  idén  egy  nagy  meglepetéssel  is  készültünk,  mely  szabadtéri  mozgással
kapcsolatos, de ezt csak később tudjuk megmutatni, amikor újra tanulók lepik el iskolánkat. 

                

Utolsó programunk az „Iskolacsalogató” sorozatban az a  Petőfi-gála  lett  volna,  mely szintén új
kezdeményezés.  Ezt egy teljes délutánt  felölelő előadássorozatnak szántuk, ahol tanulóink mind
egyéni, mind csoportos formában megcsillogtathatják tehetségüket szavalat, ének, hangszeres zene,
tánc, vagy bármely más, színpadra illő műfajban. A repertoár nagy része nem lett volna más, mint
iskolánk pedagógus-diák együttműködésének egész évi gyümölcse.  

A  mostani  helyzetben  azonban  mi  sem  tehettünk  mást,  mint,  hogy  az  egészség  megőrzése
érdekében  alkalmazkodunk,  és  alternatív  megoldásokban  gondolkodunk.  Ennek  jegyében
választottuk  azt  a  megoldást,  hogy  más  fórumokon  tájékoztassuk  az  iskolaválasztás  előtt  álló
szülőket,  gyermekeket,  azokról  a  lehetőségekről,  amelyeket  iskolánk kínálni,  nyújtani  tud  a  kis
elsősöknek. 

Tudjuk, hogy nagy és felelős döntés az iskolaválasztás. A döntés meghozatalában azzal
tudunk segíteni, hogy – most ugyan írott formában - széleskörű betekintést adunk iskolánk életébe,
az itt folyó nevelő-oktató munkába.

Iskolánk 2012 szeptemberétől katolikus iskola, fenntartónk a Váci Egyházmegye. Felvételi
körzetünk Vecsés és a környező települések.  Iskolánkban kitüntetett  feladatnak tekintjük a az
organikus pedagógia elemeit, harmonikus családi minták közvetítését. Fontos számunkra a családi
közösségek megbecsülése, a későbbi felelős párkapcsolatok kialakításához elengedhetetlen érzelmi



intelligencia fejlesztése,  az önismeret  és társas ismeret,  az önbizalom erősítése,  így a hittan óra
keretében beemeltük oktatásunkba a családi életre nevelés tantárgyat (CSÉN).

Elsődleges szempont, hogy szép és korszerű közegben töltsük itt a hétköznapokat. Iskolánk épülete
folyamatosan  szépül,  eszközállományunk  korszerű  és  nagy  gondot  fordítunk  az  állandó
fejlesztésekre is.

Iskolaszerkezetünk:

 8 évfolyamos általános iskola német és angol nyelvoktatással
 4 évfolyamos gimnázium, évfolyamonként egy emelt szintű nyelvi képzést biztosító és egy

általános tantervű osztállyal.

Elmondhatjuk,  hogy intézményünk  az  általános  iskolától  az  érettségiig  kínál  komplex nevelési-
oktatási folyamatot, így ajándékként éljük meg egy-egy tanulónk fejlődését a felnőttkor küszöbéig.

 Katolikus iskolaként fontos  számunkra  a  keresztény értékek,  a  stabil  erkölcsi  alapok átadása
gyermekeinknek.  Nagy hangsúlyt fektetünk a hitoktatásra,  melyet képzett  hitoktatók tartanak. A
római  katolikus  hittan  mellett  lehetőséget  biztosítunk  református  és  evangélikus  diákjaink  lelki
nevelésére is. A keresztény értékrend erősítését több iskolai programunk is támogatja: hétfőnként
áhítat, a többi napon reggeli ima, évente egyszeri osztálymise, lelki napok, családi napok. 

 Iskolánkat  családias  hangulat, szeretetteljes  légkör  jellemzi,  ahol  lehetőséget  biztosítunk  az
egyéni fejlődésre, a tehetséggondozásra is. 

Tiszteljük  és  ápoljuk  mind Vecsés,  mind  iskolánk  hagyományait,  aktívan  részt  veszünk  a
közéletben is.

Érzékenyek vagyunk a minket körülvevő világra, büszkék vagyunk diákjainkra, szüleikre, akik
nagyon  segítőkészek  és  bőkezűek  minden  adománygyűjtésnél  (cipősdoboz-akció,  „Sulizsák”,
„Határtalanul-program”).



 Iskolánk elnyerte az ÖKO-iskola címet. Minden évben számos környezetvédelmi jellegű
rendezvényt tartunk és ügyelünk a gyerekek környezettudatos nevelésére is. A papírgyűjtés és a
„Sulizsák” mellett az autómentes nap alkalmából szervezett biciklitúrák, évente egy öko-témanap,
különféle  jeles  eseményekről  –  pl.  az  állatok  világnapjáról,  a  madarak  és  fák  napjáról  –  való
megemlékezések  is  színesítik  mindennapjainkat.  Törekszünk  arra,  hogy  a  természet  közelségét
hangsúlyozzuk,  ezért  fákat  telepítettünk,  virágokat  ültettünk,  sőt  iskolakertet  is  működtetünk,
melynek terméseit, gyümölcseit az ott munkálkodó tanulóink fogyasztják el.  

A  diákéletet a gólyabál, karácsonyi ünnepség, farsangi mulatság, szalagavató bál, hagyományos
Petőfi-napi  rendezvényeink,  osztályok  közötti  sportversenyeink,  továbbá  színházlátogatások  és
kirándulások is gazdagítják. Mindezek megszervezésében a Diákönkormányzat nyújt segítséget. 

Iskolánk honlapján keresztül adunk tájékoztatást intézményünk életéről, a nálunk folyó munkáról.
Tanulóink  pedig  diákszemmel  nyújtanak  betekintést  iskolánk  facebook-oldalán a  napi
történéseinkbe. 

A Stúdium  Alapítvány  állandó  támogatást  nyújt  a  gyermekek  iskolai  és  iskolán  kívüli
programjaihoz (kirándulások, erdei iskolák, táborok, színház- és múzeumlátogatások, témanapok,
gólyatábor, szalagavató, stb.)

Az  iskolapszichológusi ellátást már több éve biztosítjuk intézményünkben,  hatékony segítséget
nyújtva diákjainknak, szüleiknek és pedagógusainknak egyaránt. 

Iskolánk helyet biztosít a Vecsési Zeneiskolának, valamint sportegyesületeknek is. 

Iskolai programkínálatunk (a teljesség igénye nélkül):

 Gólyabál a 9. évfolyam számára
 Mikulás ünnepség, 
 Petőfi-kupa (évfolyamok közötti sportversenyek)
 „Karácsonyi csúnya pulcsi” szépségverseny (tanárok is versenyeznek)
 Karácsonyi ünnepség a Jézus Szíve templomban 
 Szalagavató bál a végzős gimnazisták számára
 Megemlékezések, ünnepségek állami ünnepeink alkalmából
 Petőfi-napi rendezvények, vetélkedők, tanár-diák meccsek
 ÖKO-nap, Autómentes nap, papírgyűjtés, állatkerti látogatás az Állatok világnapján
 Külföldi csereutak (Olaszország, Németország) és kirándulások (Anglia, Németország)
 Ballagás a 8., illetve a 12. osztályok számára
 Erdei iskola
 Nyári táborok
 Múzeum-, és színházlátogatások
 Énekkar



Néhány vidám közösségépítő pillanat életünkből:

      

          

Alsó  tagozatunk számtalan  lehetőséget  nyújt  kisdiákjainknak.  Köszönhető  ez  annak  a  lelkes,
munkájuk iránt elkötelezettséget érző tanítóknak, akik ezt a munkaközösséget alkotják.  Jellemző
rájuk az együttműködés, egymás segítése, támogatása annak érdekében, hogy tanulóink az itt töltött
időt  bátorító,  sikerélményeket  nyújtó  közegben  tölthessék.  Az organikus  pedagógiát  szem előtt
tartva  végzik  munkájukat,  törekedve  arra,  hogy  diákjainknak  élményt nyújtsanak,  melyek
tapasztalatokká válnak,  ezáltal  tudnak  a  gyerekek  azonosulni a  közvetített  értékrenddel,
értékekkel.(ÉTA)

Az általános iskolában a 2020/21-es tanévben is 2 osztály indítására van lehetőségünk. 

 A felvehető maximális gyermeklétszám osztályonkét 27 fő. 
 Mindkét osztályunkban délelőtt lesznek a tanítási órák, délután pedig napközis foglakozáson

vehetnek rész diákjaink. Előző tanévtől beiktattuk az ún. ebédsávot – ez ugyan egy órával
csúsztatja a napi órarendet - de így alsósainknak biztosítani tudjuk az egészséges, kulturált
és nyugodt étkezés feltételeit, utána pedig egy pici szusszanásnyi időt.  

 Idegen nyelvet  illetően  mindkét  osztály  esetén  választhatnak  a  német  nyelv  és  az  angol
nyelv közül, ezeket csoportbontásban valósítjuk meg. 

A 2020/2021-es tanévtől szemléletváltásra készülünk, mely gondolkodásmódot az új NAT is 
támogatja:



Tanítás - egy kicsit másképp,

…mert nekünk maga a GYERMEK fontos!

Egyetértéséről, támogatásáról biztosított minket ebben a szemléletváltásban Uzsalyné Pécsi
Rita PhD, az EKIF Pedagógiai Igazgatója, Apáczai Csere János díjjal kitüntetett  főiskolai
docens,  neveléskutató.  Ő az a  hiteles  szakember,  aki  az óvodából  iskolába  érkező gyermekek
életkori  sajátosságairól,  életszükségleteiről,  az  iskolába  érkezés  pillanatairól,  nehézségeiről,
örömeiről is könyveket ír, publikál, előadásokat tart. (www.pecsirita.hu)

Az alábbi gondolatokkal, szakmai észrevételekkel indokoljuk újító szándékunkat: 

- A szülők részéről azt tapasztaljuk, hogy versengenek egymással a tekintetben, hogy kinek a
gyermeke jár „szuperebb” iskolába, ahol mielőbb, lehetőleg már első évtől az alapképzésen
kívül mindenféle „extrát” is nyújt az iskola, az iskolák pedig próbálnak a szülői igényeknek
megfelelni.

- Nem kérdőjelezzük meg a szülői  jószándékot,  ám azt  tisztán  látjuk,  hogy ennek a nagy
igyekezetnek, plusz terhelési dömpingnek áldozatává válik a kisgyermek:

o az óraszámok megszaporodnak,

o hamar elfáradnak – két-három hónap elteltével olyan fáradtak, hogy az olvasás, írás,

számolás is nehézségekbe ütközik, esetleg romlik teljesítményük,
o teljesítménykényszerrel, esetleg szorongással küzdenek,

o potenciálisan nő az esetleges kudarcélmények mennyisége,

o kevesebb idő jut játékra – gyermeknek maradni,

o idő előtt csalódnak, belefásulnak a korábban annyira várt iskolás létbe. 

- A gyermek  korábbi  fő tevékenysége  a  játékról  (óvoda)  a  „munkára”,  tanulásra  vált.  Ez
önmagában  is  gyökeres  változás,  nem  szabad  további  terheket,  elvárásokat  támasztani
feléjük.  A sok irányított,  szabályozott  különóra  értékes,  önfeledt gyermeki  élményektől
fosztja meg a kicsiket.  

Szemléletmód-váltásunk vonatkozik tehát az idegen nyelv tanítására is:

Nyelvtanítás - egy kicsit másképp -,
…mert nekünk maga a GYERMEK fontos!

- Azok a szülők, akiknek nagyobb gyermeke ilyen iskolába jár (akár hozzánk), ők gyermekük
bőrén  tapasztalhatták  meg  a  túlterheltség  fenti  jeleit,  ezért  bizonyosan  szívesen  élnek  a
lehetőséggel, ha mértékletesen kínálunk némi pluszt.

- Az utóbbi években azt tapasztaltuk, hogy felgyorsult világunkban egyre kevésbé volt 
szempont az, hogy egy 6 éves, óvodából érkező kisgyermek életkori sajátosságainak 
megfelelő igényeit, terhelhetőségét tartsuk szem előtt.

- A nyelvtanárok szakmai tapasztalata az, hogy első három évben heti 3 óra nyelvtanulással 
olyan szintű ismerettel rendelkeznek csupán a tanulók, ami 4. évfolyamban 4 hónap alatt 



behozható, mert negyedikben már kellő magyar nyelvtani tudással, szabályismerettel 
hatékonyabb az idegen nyelv tanulása az anyanyelvre alapozott összehasonlító módszerrel. 

Nyelvi képzésünket első osztálytól felmenő rendszerben az alábbiak szerint kívánjuk 
biztosítani:

o 1. évfolyam: heti 1 óra

o 2. évfolyam: heti 2 óra

o 3. évfolyam: heti 2 óra

 sok játékkal, énekkel, dramatizálással, digitális tananyaggal
 a  tanár  részéről  a  lehető  legtöbb  idegen  nyelven  elhangzó  szavakkal,

mondatokkal, bátorító hozzáállással

Új célt fogalmaztunk meg:

Újra a gyermeket, mint egyént, kis személyt helyezzük a középpontba!

Tervezett osztályfőnökök:

1.a osztály osztályfőnöke Magos Tünde tanító néni 

A kolléganő  1991.09.01.  óta  végez  színvonalas  oktató-nevelő  munkát  intézményünkben.
Alsó tagozatos tanítóként és osztályfőnökként nagy szakértelemmel irányítja a rábízott közösséget,
de aktív szerepet vállal az egész iskola kulturális életében is. Évek óta munkálkodik intézményünk
nemzetiségi  arculatának  formálásában.  Tánccsoportot  vezet  és  fellép  diákjaival  a  különböző
nemzetiségi rendezvényeken, nemcsak helyben, hanem szerte az országban. A város nemzetiségi
programjainak szervezésébe bevonja tanítványain kívül a szülőket és kollégáit  is. Nem múlik el
karácsonyi  ünnepség, vagy márc.15-e osztályának ötletes  és évről-évre megújulni  képes műsora
nélkül.

Kreatív  egyéniség,  aki  tehetségét  és  tapasztalatát  mindenkor  az  iskola  javára  kamatoztatja.
Készségesen  és  hatékonyan  dolgozik  a  közösségért,  különböző  önként  vállalt  feladatait
maradéktalanul és pontosan látja el. A tanítói pálya iránt ma is elkötelezettséget érez.

A kolléganő ennyi év után is tud lelkesedni, örülni, küzdeni!

1.b osztály osztályfőnöke Hütter Teréz tanító néni 

A kolléganő a 2019/20-as tanévben érkezett hozzánk. Személyével egy végtelenül kedves,
nyitott  tanítóval  gazdagodott  iskolánk.  Nagy  szorgalommal,  elszántsággal  vetette  bele  magát  a
munkába.  A gyermekek irányába minden esetben türelmes lényével  hamar  belopta  magát  a  2.a



osztályosok  szívébe.  Kollégáival  együttműködő,  segítő,  de  ő  maga  is  nyitott  minden tanács  és
tapasztalat befogadására. Különös erőssége az a szép beszéd, szóhasználat, kifejezési mód, mellyel
elkápráztat gyermeket, kollégát egyaránt. 

Munkáját hivatásként éli meg.

Beiratkozásról:

Mivel  nem vagyunk körzetes  iskola,  természetesen  be  kell  iratkozni  a  lakóhelyük szerinti
illetékes  általános  iskolába  is  és  hozzánk  is.  A  további  adminisztrációs  feladatokat  mi
intézzük. A beiratkozás után értesítjük a szülőket, hogy ki nyert felvételt.  Amit feltétlenül
magukkal kell hozni a beiratkozáshoz:

 az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolást

 a gyermek személyazonosítására alkalmas lakcímet igazoló igazolványt, szülői személyi
igazolványt és lakcímkártyát

 ha van a gyermekről szakértői véleményt, azt is kérjük bemutatni 

Amennyiben a beiratkozás eddigi eljárási rendje az egészségügyi helyzet miatt változik, erről
a honlapunkon, és hivatalos fórumokon is tájékoztatást kapnak!

Szeretettel várjuk Önöket a beiratkozás napjain és reméljük, hogy gyermeküket hamarosan
diákjaink között üdvözölhetjük!

Bármilyen felmerülő kérdés esetén bátran keressenek minket!

Sztyehlikné Hegyi Krisztina igazgató

email cím:igazgato.vecses@ekif-vac.hu

Tel.: 06/30-668-69-81

Fekete-Part Gabriella alsós igazgatóhelyettes

email cím: feketepgabi@gmail.com

Tel.:06/30-203-80-85


