
Iskolai tájékoztató 
Ebben a tanévben a rendkívüli helyzet 

miatt elmaradt az „Iskolanyitogató” 

programunk, amely nagyon népszerű volt 

az előző években, ahol leendő diákjaink 

és szüleik pillanthattak bele iskolánk 

életébe. A kisdiákok és a szülők érdekes 

játékos feladatokon vehettek részt, és 

egyben megismerkedhettek az 1. 

osztályos tanító nénivel, illetve iskolánk 

pedagógusaival! Tájékoztatást kaptak 

iskolánk mindennapi tevékenységéről, 

programokról, lehetőségekről.  

Tudjuk sok szülő márt járt intézményünkben és talán ismeri is a lehetőségeket, de a következő 

rövid kis ízelítővel szeretnénk betekintést adni intézményünk életébe!  

Az iskola honlapját böngészve is tájékozódhatnak az iskolában folyó sokszínű munkáról 

(programokról, versenyekről, eredményeinkről…): http://dedesisuli.hu/ 

Intézményünk pedagógusai mindannyian elhívatott, kiváló szakemberek.  

Gyakorlatilag intézményünkben teljes a szakos ellátottság, ami garancia a minőségi oktató-

nevelő munkára, már hosszú évek óta. 

Iskolánk regisztrált tehetségpont, tehetséges tanulóink szakkörökön, tehetséggondozó 

foglalkozásokon vehetnek részt.  

Rendszeres résztvevői vagyunk országos, megyei, városi versenyeknek, ahogy kiváló 

eredményeket érünk el számtalanan területen. (anyanyelvi versenyek, természetfürkész 

vetélkedő, informatikai, idegennyelvi, biológia, kémia, matematika, szavaló, elsősegélynyújtó 

versenyek, diákolimpiák stb…..) 

A mindennapos testnevelés órák és sportfoglalkozások, edzések számára minden adott 

intézményünkben, hisz iskolánk kiválóan felszerelt sporteszközökkel, tornacsarnokunk pedig a 

párhuzamos órák megtartását is lehetőé teszi. A kézilabda és labdarúgás kiemelt szerepet kap a 

tanórán kívüli foglalkozásokon és lehetőség van a néptánc oktatáson való részvételre is. 

A digitális oktatást a kiválóan felszerelt informatikai termünk és a tanulói tabletek segítségével 

oldjuk meg. Tantermeink digitális táblákkal, illetve 2 darab digitális panellel van felszerelve.  

Tanulóink angol, matematika, kémia, elsősegély, magyar, iskolarádió, dráma és további 

szakkörön gyarapíthatják ismereteiket. 

A mindennapi oktató nevelő munkánk mellett diákjaink színvonalas programokon vehetnek 

részt a tanév folyamán: suligála, egészséghét, Mikulás ünnepség, karácsonyi kézműves 

foglalkozások, karácsonyi műsor, farsang, szavalóverseny, fenntarthatósági témahét, anyák 

napi ünnepség…. 

http://dedesisuli.hu/


Iskolánk tanulói rendszeresen vesznek részt színházlátogatásokon, kirándulásokon melyről 

mindig nagyszerű élményekkel gazdagodva térnek haza. 

Nyolcadikos diákjaink évről évre felvételt nyernek gond nélkül az általuk kiválasztott 

iskolákba. Fontosnak tarjuk a pályaválasztási programjainkat, mellyel segítjük a szülőket, 

diákokat a továbbtanulással kapcsolatos döntésekben. 

Reméljük, e kis tájékoztató megerősíti minden szülőben azt, hogy jó döntés a mi iskolánkat 

választani és bízunk benne, hogy bizalmukat napról napra megháláljuk munkánkkal a jövőben! 

 

 

 

 


