Tisztelt Vendégeink, Kedves Szülők, Diákok,
Pedagógusok!
Szeretettel köszöntök mindenkit, a 2020/2021-es tanév tanévnyitó ünnepélyén.
Talán a legfontosabb, amit ma el szeretnék mondani Nektek az az, hogy nagyon
régen volt március 13.-a, s hogy nagyon hiányoztatok nekünk. Egészen biztos
vagyok benne, hogy ti is hasonlóképpen éreztek, s örültök annak, hogy újból
együtt lehettek barátaitokkal, társaitokkal.
A 8 órakor megszólaló csengő azt jelezte mindenkinek, hogy BECSENGETTEK,
kezdődik egy újabb tanév. Hogy hogyan folytatódik a tanév, azt senki sem tudja,
viszont ha az érvényben lévő járványügyi szabályok betartására kiemelt figyelmet
fordítunk – gyerekek, felnőttek egyaránt – talán el tudjuk kerülni a járványt és
sokáig élvezhetjük a mindennapos iskolába járás, a társas kapcsolatok örömét.
Ezek a szabályok iskolánk honlapján mindenki számára elérhetőek már hetek óta,
illetve az elkövetkező órákban tanítóitoktól, tanáraitoktól tájékoztatást kaptok, a
szülők pedig az előttünk álló két hétben megtartandó szülői értekezleteken
értesülhetnek részletesen róla.
Addig is nagyon fontos tudni, hogy az iskolát csak egészséges gyermek és
dolgozó látogathatja. Belépni csak kézfertőtlenítés és hőmérséklet mérés után
lehet, kizárólag csak tanulóknak és az iskola dolgozóinak. Kivételt ezen a héten
az első osztályos szülők képeznek, akik maszk használatával az osztályteremig
kísérhetik gyermekeiket, ha szükséges. A felsőbb osztályosok szülei csak előre
egyeztetett időpontban, vagy szülői értekezlet alkalmával látogathatják az iskolát.
Kérem Önöket, hogy mindannyiunk egészsége és az iskola folyamatos működése
érdekében tartsák be a szabályokat.
Kedves Gyerekek!
Remélem, hogy mindenki energiával megtelve, újult erővel, tele tudásvággyal,
tenni akarással vág neki az új tanévnek.

Különösen nagy szeretettel köszöntöm az első osztályosokat, akik ma először
lépik át az iskolakaput, hogy megkezdjék általános iskolai tanulmányaikat.
A nagyobbak már ismerősként léptek be ma reggel az ajtón, tudják mi vár rájuk,
de a legkisebbek még csak kóstolgathatták, hogy milyen is az iskola, az igazi ízét
azonban a mai naptól fogják majd megérezni. Bízunk abban, hogy egyetlen
kisiskolás sem fog csalódni ebben az intézményben, és nagy szeretettel fog
mindennap belépni az épületbe. A tanító nénik nagy izgalommal készültek
tanítványaik fogadására és varázsolták széppé, otthonossá a tantermeket.
Az ötödikesek éltében is egy új szakasz kezdődik. Felsősök lettek, ami azt is
jelenti, hogy kikerülnek abból a védőburokból, ami alsóban körülölelte őket.
Tanítóik mindig kéznél voltak, bármikor rendelkezésükre álltak. A felsős
osztályfőnökükre is mindig számíthatnak majd, de annyi időt már nem tudnak
együtt tölteni, mint az alsós tanítókkal.
A nyolcadikosok az általános iskola utolsó évét kezdik el. Nem lesz könnyű
számukra ez a tanév, hiszen felvételizni fognak és év végén két kompetencia
mérés is vár rájuk. Ahhoz, hogy terveik valóra válhassanak, és bekerüljenek abba
a középiskolába ahova szeretnének, sokat kell tenniük. Ebben számíthatnak
tanáraik segítségére, de saját szorgalmukra, tenni akarásukra is nagy szükség lesz.
Pedagógus kollégáimmal abban reménykedünk, hogy előbb-utóbb minden tanuló
belátja majd, hogy tanulás nélkül nem lehet tudáshoz jutni, tudás nélkül pedig
nem lehet az életben boldogulni.
Ahhoz, hogy minden tanuló jól vegye az akadályokat természetesen szükséges a
család odafigyelése is. A szülői háttér, a biztatás, a noszogatás, a segítségnyújtás,
a támogatás és az a tudat, hogy a szülőkre mindig számíthat a gyermek, talán,
a legfontosabb tényező.

Mint ahogyan bevezetőmben említettem, mi, pedagógusok is nagyon készültünk
az új tanévre. A tavalyi év folyamán nevelőtestületünk egy 120 órás
továbbképzésen vett részt, melyen megismerkedtünk a Komplex Alapprogram
vagy más néven Élménysuli módszertanával, hogy nevelő-oktató munkánkat e
program alapján indíthassuk az idei tanévben. Ez kihat majd a délelőtti tanórák
tartalmára is, és a délutáni idősávban is új lehetőségek adódnak a fejlődni vagy a
szabadidejüket hasznosan eltölteni vágyók számára. Bővebben a szülői
értekezleteken ismertetik majd kollégáim az Élménysuli programját. 1-2.
évfolyamon tovább folytatjuk a sakk oktatását a Sakkpalota program keretében,
3-4. évfolyamon pedig az idén is lehetőséget biztosítunk a néptánc oktatásának
testnevelés óra keretében.
Felső tagozaton lehetőségeink szerint biztosítjuk az emelt óraszámú angol
oktatást.
Köszönöm a pedagógusok, technikai személyzet, tűzoltóság, valamint azon
szülők munkáját, akik segítségünkre voltak a tankönyvek megérkezésekor illetve
az elmúlt napok tanév előkészítő munkáiban.
Személyi változások is történtek a nyár folyamán.
Az idei tanévet 18 tanulócsoportban 360 tanuló kezdi meg iskolánkban. A tanév
végeztével elköszöntünk a nyugdíjba vonuló Lőrincz Imréné, Eta nénitől.
Köszönjük munkáját, egészségben gazdag, békés nyugdíjas éveket kívánunk
számára. A nyár folyamán költözés miatt távozott iskolánkból Coskun Csilla
tanítónő.
Szeretettel köszöntjük új munkatársunkat: Kiss-Horváth Linda testnevelés-edző
szakos kollégát, aki testnevelést fog tanítani alsóban és felsőben egyaránt.
Munkájához sok sikert kívánunk és reméljük, hogy jól érzi majd magát
iskolánkban.

Szeretettel köszöntöm az egyházak hitoktatóit is: Kiss József plébános urat és
Kulcsár Mihálynét a Katolikus egyház részéről, valamint Pálinkás Gyula
nagytiszteletű urat és feleségét, Pálinkásné Balogi Beáta nagytiszteletű asszonyt
a református egyház részéről.
Köszönöm a figyelmet!
Kedves Szülők, Gyerekek, Kollégák!
Ahhoz, hogy tanár és diák egyaránt jól érezze magát az előttünk álló 179 napban,
kérek mindenkit a Házirend szigorú betartására, az egymás iránti tiszteletre,
mások munkájának elismerésére, megbecsülésére, az iskola vagyonának,
felszerelésének védelmére.
Az új tanévre kívánok mindenkinek jó munkát, sok sikert, szorgalmat kitartást és
legfőképpen jó egészséget!
A 2020/2021-es tanévet ezennel megnyitom!

