Tanévnyitó ünnepség 2019/2020-as tanév
Intézményünk 2019.szeptember 02-án nyitotta meg kapuit a 2019/2020-tanévre diákjai
előtt. A hagyományoknak megfelelően évnyitó ünnepséggel kezdődött az első tanítási
nap.
Kerekes Ottó intézményvezető köszöntötte a diákokat, szülőket, pedagógusokat a
meghívott vendégeket! Elmondta reméli, hogy feltöltődve, rengeteg nyári élménnyel,
kalanddal, izgalommal telve ülnek majd be újra iskolapadokba a diákok.
Kiemelte: „Támogatóinknak köszönhetően az idén is megújult környezetben
fogadhatjuk diákjainkat:
-

Befejeződtek a tantermek festései, amit az idén a szülők önzetlen segítségével,
munkájával sikerült megvalósítani! Köszönjük!

-

Köszönjük Dédestapolcsány Önkormányzatának, hogy a nyári karbantartási
munkák is zavartalanul lebonyolódtak és köszönjük azt, ahogy az előző
években is, most is egész évben számíthatunk az önkormányzat példamutató
segítségére, legyen szó kisebb nagyobb javításokról vagy éppen diákjaink
versenyekre, kirándulásokra való utaztatásáról és még sorolhatnám

-

Szintén köszönettel tartozunk a Tankerületnek, akik az idén is biztosították az
anyagi feltételeket a munkálatokhoz, és emellett modern oktatási eszközökkel,
berendezésekkel támogatták intézményünket valamint a zavartalan szakmai
munkánkhoz is folyamatosan adnak segítséget

Fontos feladatunk és felelősségünk továbbra is, hogy óvjuk, megőrizzük intézményünket
és környezetét, ahová nap, mint nap járunk majd.
Tárgyi értékeink, eszközeink megóvása mellett még fontosabb feladatunk, hogy iskolánk
több évtizedes hagyományainak megfelelően,
-

kulturális értékeinket, rendezvényeinket ápoljuk, fent tartsuk

-

kiváló pedagógusaink révén magas színvonalú oktató-nevelő munkát folytassunk

-

tehetséges tanulóinkat felfedezzük, és tegyünk meg mindent kibontakozásuk és
fejlődésük érdekében, legyen szó akár táncról, zenéről, rajzról, művészetekről,

idegen nyelvről, magyar nyelvről, természettudományokról, sportról, tanulmányi
versenyekről és még sorolhatnám a számtalan területeket
-

fontos, hogy olyan légkört biztosítsunk tanulóinknak, ahol szívesen töltik
mindennapjaikat

Mindezek csak akkor valósulhatnak meg, ha közösen tudunk gondolkodni, tenni
továbbra is ezen célok érdekében a szülőkkel, diákokkal, intézményi partnereinkkel,
fenntartónkkal, támogatóinkkal!”
Külön köszöntötte iskolánk elsős tanulóit. Az idén 29 fő kisdiák kezdi meg a
tanulmányait az első osztályban Kiss Ágnes tanító néni irányításával. Az elsősök
nagysikerű műsora után, a tavalyi évtől már hagyományosnak mondható „elősök
avatása” következett, ahol az intézmény vezetése, és a szülő munkaközösség vezetői
feltűzték elsőseinkre a jelvényeket, illetve átadták a szülői munkaközösség ajándékait.

