Szülői vélemény:
„Gyermekeink a Szent Imre Katolikus Általános Iskola 4. és 1.
osztályos tanulói. Az iskolaválasztásnál fontos szempont volt, hogy a
tanulmányi ismeretek megszerzése mellett a gyermekek lelki fejlődése
is figyelmet kapjon. Olyan nagyszerű pedagógusokat ismerhettünk
meg, akik ezeket az értékeket hitelesen képviselik és adják át a
tanítványaiknak. Odaadó, lelkiismeretes, gyermekcentrikus és
szeretetteljes munkájuknak köszönhetően gyerekeink már az első héttől
kezdve örömmel mennek az iskolába. Az intézmény felszereltsége
megfelel a XXI. század elvárásainak. A diákok tiszta, modern,
barátságos környezetben tanulhatnak. A tanórák mellett számtalan
olyan lehetőséget kínál az intézmény, - mint a tanulmányi versenyek,
természetjárás, sport, kulturális programok, színház- és
koncertlátogatás – amelyek színesítik mindennapjaikat, tágítják
látókörüket. Többféle szakkör látogatására is lehetőség van, amelyekre
szívesen járnak a tanulók. Kiemelendő, hogy az intézmény szoros
együttműködést tart fenn városunk alapfokú művészeti intézményeivel
(Tisza-tavi AMI, Fekete László Zeneiskola AMI). Nagyon örülünk, hogy
ebben a katolikus iskolában megtalálhattuk mindazokat az értékeket,
amelyek nemcsak magabiztos tudással vértezik fel gyerekeinket, hanem
olyan szilárd alapot is biztosítanak, amelyre felnőtt korukban is
építkezhetnek.”
Dr. Dávid Judit Sára és Dr. Keller János szülők

Szent Imre Katolikus Általános Iskola
és Háromkirályok Óvoda
„HITTEL, TUDÁSSAL, SZERETETTEL!”

„Engedjétek hozzám jönni
a gyermekeket!”
/Márk Evangéliuma 10,13-16/
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„150 ÉVE AZ OKTATÁSBAN”

Kedves Szülők!
Dicsértessék a Jézus Krisztus!

Mindennapjaink az alsó tagozaton

A család életét hosszú időre meghatározó
iskolaválasztás fontos esemény.
Intézményünk már 150 éve oktatja a
gyermekeket. Ehhez a múlthoz méltó
módon továbbra is a hit és a szeretet
eszközei irányítják a mindennapjainkat.
Reméljük,
hogy
bemutatkozó
lapunk megerősíti Önöket döntésük
helyességében.
Urbánné Tóth Rita
intézményvezető

Intézményünk mindennapjait színesítő hagyományaink és
ünnepeink
- egyházi és nemzeti ünnepek
- farsang
- gyermeknap
- Colour-day
- tematikus hetek
- akadályversenyek
- ünnepi vásárok
- védőszentek ünnepei
- lelki napok
- hétfő reggeli lelki percek
- világnapok ( zene, víz, állatok, Föld)
Színes, szabadidős tevékenységeink
- Diákönkormányzat által szervezett kirándulások
- színházlátogatások
- projekt napok
- korcsolyázás
- Glória Gyermekkórus
- könyvtári órák
- Határtalanul pályázat
- közös programok a családokkal
- ERASMUS+
- táborozás: sí, hittan, kézműves, Erzsébet táborok
Kérjük adójuk 1%-val támogassák alapítványainkat!
Zrínyi Ilona Tehetséges Tanulókat Támogató Alapítvány: 19219701-1-16
Dr. Ljasuk Jurij Emlékalapítvány: 18732632-1-16

- Két tanító iskolaotthonos formában tanít 1. és 2. évfolyamon.
- 3. és 4. osztályban napköziben
tanulnak a gyerekek.
- A tanulók 8: 00-tól 16: 00-ig
tartózkodnak az iskolában.
- Hetente 2 óra hittan.
- Mindennapos testnevelés.
- Szöveges értékelés 1-2. évfolyamon.
- Interaktív táblák a tantermekben.
- Szakkörök: okoskodó, torna, nyelvi
szakkörök (második idegen nyelv
választási lehetősége), rózsafüzér,
informatika, rajz, természetjáró, média.
- Részvétel tanulmányi versenyeken: tehetséggondozás,
Harmatcsepp, Bolyai, Zrínyi matek, mesemondó, szavaló.
- Családias légkör, egyéni odafigyelés.
- Megoldott logopédiai, egyéb készségfejlesztés.
Emelt szintű nyelvoktatás
Idegennyelv-oktatás heti 1 órában 1-3. évfolyamon, 4.
osztálytól heti 3 órában, mely megalapozza a felső tagozatos
emelt szintű nyelvoktatást és az alap-, illetve középfokú
nyelvvizsga megszerzését.
Emelt szintű informatikaoktatás
Lehetőség van a 4 illetve 7 modulos ECDL bizonyítvány
megszerzésére.
A kedves Szülők figyelmébe ajánljuk a honlapunkon elérhető
bemutatkozó kisfilmünket!

Elérhetőségeink: Szent Imre Katolikus Általános Iskola 5350 Tiszafüred, Fő út 26. Tel.: 59/511-026; email: szentimre@szentimretf.hu ; honlap: www.szentimretf.hu

Földesiné Kiss Tünde osztályfőnök
"A gyermeket tiszteletben kell fogadni, szeretetben kell
nevelni és szabadságban kell elbocsátani."
/Rudolf Steiner/
Huszonöt éve tanítok, alsó és felső tagozaton egyaránt.
Főtárgyam a következő tanévben a matematika lesz.
Fontos számomra a szeretetteljes légkör és a szülőkkel való kölcsönös,
tiszteletteljes együttműködés.
Célom olyan gyermekközösség kialakítása, ahol értéke van a tudásnak,
fontos szempont az egymásra figyelés, a társak elfogadása, és az elvárások
mellett helye van a jókedvnek, humornak is. Úgy gondolom, sok egyéb
mellett a pedagógusi munka sikerének legfőbb titka a szeretettel történő
odafordulás gyermekeink felé.
Vighné Perge Anita
„Megismertettem velük a nevedet,
és meg is fogom ismertetni, hogy
a szeretet, amellyel engem szerettél, bennük legyen,”
/ Jn 17,26/
Diplomáimat 19 éve szereztem tanító-római katolikus
hitoktató szakon. A 2021-2022-es tanévben a 10. évemet
kezdem ebben az intézményben, a leendő 1.b. osztály egyik tanítójaként. Fő
tantárgyként az olvasás-írást és a hittant fogom tanítani.
Számomra nagyon fontos a jó együttműködés, gyermek-szülő-pedagógus
hármas egysége. Azt szeretném a gyermekeknek átadni, hogy a tudás érték.
A hétköznapok során közösséget kell teremtenünk, ahol mindenkinek helye
van, ahol jól érezzük magunkat. Ebben a közvetlen, elfogadó, egymást
támogató légkörben kibontakozhat a tehetség, erőre kaphat a félszeg és
önfegyelmet tanulhat a szertelen.
Nyitott szívvel, örömmel várom leendő tanítványaimat és szüleiket
osztályunk kis és iskolánk nagy családjába.

„Tudom, hogy nincs nemesebb törekvés, mint tudást nyújtani, de én mégsem
igazán erre vágyom… inkább azt szeretném, ha a segítségemmel jobban éreznék
magukat… több örömöt vagy boldog gondolatot szeretnék az életükbe lopni.
/Montgomery/

Pacsek Lajosné osztályfőnök
Tanulmányaim:
Tanítóképző főiskola
Rajz szakkollégium
Tevékenység és
személyiségfejlődés
Digitális taneszközök használata

Tanított tantárgyak:
Magyar nyelv és
irodalom
Ének
Technika

Munkám során törekszem a biztonságos, nyugodt környezet megteremtésére,
gazdag módszerek alkalmazására, fejlesztő értékelésre, jó kapcsolat kialakítására
tanítványaimmal, szülőkkel, pedagógusokkal. Fő feladatomnak tartom a kreatív,
alkotó, érzelmeit és gondolatait kifejezni tudó személyiségek kibontakozását.
Fontos számomra a folyamatos megújulás képessége, a modern technikák
használata, a közös programok szervezése, a játékosság, a kreativitás, az önállóság
kibontakoztatása tanulásban, ismeretszerzésben. Bízom benne, hogy aki a mi
iskolánkat választja leendő elsős gyermekének, nálunk megtalálja azokat az
értékeket, amelyeket ő is fontosnak tart.
AMI IGAZÁN LÉNYEGES…
"Jól csak a szívével lát az ember. Ami igazán lényeges, az a szemnek láthatatlan."
/Antoine de Saint-Exupéry/
Farkasné Bártfai Lilla
Tanulmányaim:
Tanított tantárgyak:
Tanítóképző főiskola
matematika
Könyvtár szakkollégium
környezetismeret
Közoktatás vezető szakvizsga
rajz
Oktatási informatikus
Mesterpedagógus
Munkám során arra törekszem, hogy a gyermekek önmagukhoz képest a legtöbbet
fejlődjenek. Célom tanítványaim pozitív értékelése, önbizalmuk erősítése, vidám,
kiegyensúlyozott iskolai környezet biztosítása. Fontos számomra a gyerekek által
nyújtott szeretet, a szülők bizalma, a kollégákkal való együttműködés. A tanítás
öröme az, ami minden nap új erőt ad és meggyőz arról, hogy számomra nem
létezhet más, csak a tanítás. Ebben a különleges helyzetben naponta érnek új
kihívások, melyekkel bátran nézek szembe.
Folyamatosan képzem magamat, minden újdonság érdekel.
„Hittel, tudással, szeretettel” várom leendő tanítványainkat!

