TISZAÚJVÁROSI SZENT ISTVÁN KATOLIKUS
ÁLTALÁNOS ISKOLA tájékoztatója

Örömmel látjuk, hogy gyermekük új életszakaszhoz, az iskoláskorhoz
érkezett. Tudjuk, hogy nehéz feladat az iskolaválasztás, hiszen a
gyermek számára a legmegfelelőbbet kell megtalálni.
Iskolánk rövid bemutatásával szeretnénk döntésükben segíteni.
A Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola
szeretettel várja a tanköteles korú gyerekeket.
Megértő, a személyes kapcsolatokra figyelő tanítás jellemző
iskolánkra. Igyekszünk családias hangulatot teremteni, ahol fontos a
türelem, a szeretet, az udvariasság, a rend és a tisztaság.
HITOKTATÁS

Katolikus iskolaként kiemelt feladatunk a keresztény nevelés.
A katolikus vallás, kötelez bennünket, hogy az egymás iránti
tiszteletadásra, szeretetre, türelemre neveljük a gyermekeket és
igyekezzünk minden területen példát is mutatni.
A szülők által választott római, görög és református hitoktatásban
részesülnek a tanulók heti 2 órában.

EMELT SZINTŰ OKTATÁS
ANGOL NYELVI KÉPZÉS

Manapság, az idegen nyelv ismerete elengedhetetlen az ember
életében; különösen értékes a tudás fiatal korban. Lehetőséget
biztosítunk arra, hogy kisgyermek korban el tudják kezdeni diákjaink
a nyelvtanulást. Nyolcadik évfolyamban már sikeres nyelvvizsgát
tudnak tenni a tehetséges tanulók. Ezt bizonyítja, hogy az elmúlt 3
évben 8 diáknak sikerült a középfokú nyelvvizsga angol nyelvből.
VIZUÁLIS KULTÚRA (RAJZ) TAGOZAT

Kedves Szülők, ha az alábbi gondolatok Önökben is
felmerültek, írassák rajz tagozatra gyermeküket és mi
segítünk!


Szeretnék, ha új irányok nyílnának meg gyermekük számára, s

ezeket ő maga fedezné fel?


Örülne, ha végre igazán szárnyra kapna tehetsége?



Jó lenne, ha kitartás párosulna a lelkesedése mellé?



Különleges képességei vannak, de eközben önértékelési,

beilleszkedési problémákkal küzd?


Zárkózott?



Ritkán elégedett azzal, amit tud / amire képes / amit és

ahogyan csinál?


Önbizalma egyértelműen fejleszthető?



Túlságosan meg akar felelni mindenkinek?



Keresi a helyét?

Ha Gyermekük tehetségének kibontakoztatásához szükség van egy kis
segítségre, iránymutatásra felkészült Pedagógusaink tudnak segíteni
ebben.

Első osztálytól felmenő rendszerben
emelt óraszámú idegen nyelv (angol),
emelt szintű vizuális kultúra-, és általános tantervű vegyes
osztályokat tervezünk indítani.
Emelt óraszámú idegen nyelv oktatása a tanulóknak 1-3. évfolyamon
heti 2 órában, 4. évfolyamon heti 4. órában, 5. osztálytól heti 5 órában,
az emelt szintű vizuális kultúra oktatása heti 4 órában történik.
TEHETSÉGGONDOZÁS

A tanulók egyéni képességeit, tehetségét, érdeklődési körét
igyekszünk megtalálni és továbbfejleszteni. A tehetséges, kiemelkedő
teljesítményt nyújtóknak tehetséggondozó, versenyekre felkészítő
szakköröket szervezünk.
A kimagasló tehetségek részt vesznek városi, területi, megyei,
regionális és országos versenyeken.
TANÓRÁN KÍVÜLI OKTATÁS-NEVELÉS

A tanulás mellett kézműves- és könyvtárfoglalkozást, mozi és
színházlátogatást, játszóházat szervezünk.
Délutánonként sportkörök várják a tanulóinkat: foci, lány torna, úszás,
röplabda.
Korrepetáláson, fejlesztő, felzárkóztató foglalkozásokon vehetnek részt
az arra rászorulók.
Munkánkat fejlesztő pedagógus is segíti.

Hogyan segíthetjük gyermekünk felkészülését az iskolára?
Sokan tévesen gondolják, hogy úgy segíthetik gyermeküket, ha szeptemberi
iskolába lépés időpontjára megtanítják őket számolni, megismertetik a
betűkkel, betűelemek írásmódjával.
Többet segíthetünk nekik, ha hétköznapi tevékenységeken és játékokon
keresztül fejlesztjük a tanuláshoz szükséges képességeiket. (finommotorika;
szem-kéz koordináció; hallási, látási figyelem és emlékezet; beszédészlelés,
beszédértés; alak-háttér észlelés).


Legyenek sokat a levegőn! Jó fejlesztő játék a labda pattogtatása, dobása

levegőbe, társaknak, rúgása. Sok képességterületet fejleszt az ugrókötelezés.
Természetesen ezeken kívül is minden szabad térben végzett mozgásforma
(ugrás, lógás, mászás, futás) jó hatással van a gyerekekre.


A kézműves tevékenységek az írás előkészítésében nyújtanak segítséget.

Rajzoljunk, színezzünk, gyurmázzunk, vágjunk, ragasszunk, hajtogassunk
együtt gyermekünkkel!


A kirakó (puzzle) jó hatással van a kombinációs készségre, fejleszti a

térlátást és a koordinációt, és segít az olvasáshoz, az íráshoz, a
problémamegoldáshoz szükséges készségek elsajátításában.


A társasjátékok neve is jelzi, hogy a társakkal való közös játék

szabályainak betartására nevel. Segít a kudarctűrő képesség fejlesztésében.


A mese a legjobb érzelmi intelligenciafejlesztő módszer és a minőségi

idő egyik legértékesebb módja gyermekeknél.


BESZÉLGESSÜNK csemeténkkel, BESZÉLTESSÜK őket!

Gál Benjáminné
igazgató

