Bemutatkozik a szászvári Kiss György Általános Iskola és
Alapfokú Művészeti Iskola
AJÁNLÁS
”Minden évben 10 fölött van azoknak a szászvári általános iskolából érkezett diákoknak a száma, akik nálunk, a
Bonyhádi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium és Kollégiumban tanulnak. Igen jó alapokkal érkeznek hozzánk,
érezhető az általános iskola tanárainak elkötelezett és igényes szakmai munkája, jellemző a gyermekek egész
személyiségére kiterjedő odafigyelés.
Ezúton is köszönöm felkészítő munkájukat.”
Bonyhád, 2014. június
Hohlné Probszt Éva igazgatóhelyettes

Mit kínál intézményünk?
 nevelés – oktatás 1-8. évfolyamon egy helyen, a tanulóknak így nem jelent lelki törést
az alsó és felső tagozat közötti váltás, hiszen már alsóban megismerik a gyerekek az
épületet, s az iskola minden nevelőjét
 intézményünk 2016 szeptemberétől iskolaközpont lesz: ez komplex, infrastrukturális,
tartalmi és módszertani fejlesztést, pedagógia és tárgyi eszközrendszerben való megújulást jelent; így iskolánk modern, vonzó, igazi befogadóiskolává válik, ahol - a
jelenlegi bejárókon kívül - a többi környező település felsős tanulóit is szívesen látjuk
 megújult, korszerű tanulási környezet: szaktantermek, informatika terem, tornaterem
és tornaszoba
 interaktív táblák használata már 1. osztálytól kezdve
 jól felszerelt szaktantermek
 két nyelv tanulásának lehetősége: nemzetiségi német és angol
 zeneoktatás
 sportfoglalkozások: a lányoknak kézilabda, a fiúknak foci, tömegsport, a közeljövőben
lovasoktatás…
 igény szerint napközit vagy menzát biztosítunk tanulóinknak
 szakköreink: matematika, rajz, német tánc, elsősegélynyújtás …
 korrepetálás a felzárkóztatásra szoruló tanulóknak
 tánciskola a 7-8. osztályosoknak
 a mindenkori 3. évfolyamosoknak úszásoktatás, a többieknek úszás a bonyhádi
uszodában
 pedagógiai szakszolgálatok helyben: gyógytorna
logopédiai és fejlesztő foglalkozások
 jól felszerelt iskolai könyvtár olvasóteremmel
 minden évfolyamnak ingyen füzetcsomag az önkormányzatok támogatásának
köszönhetően
 ingyenes tankönyv biztosítása újonnan vagy az iskolai könyvtárból
 táborozási lehetőség Balatonszemesen
 nyelvi tábor Obervellachban (Ausztria)
 HATÁRTALANUL! - pályázati pénzből a mindenkori 7. évfolyamos tanulóknak 5
napos ingyenes tanulmányi kirándulás szervezése Erdélybe
 bejáró tanulóinknak iskolabuszt biztosítunk
Versenyeredmény a 2015/16-os tanévben:
A „Várakról és kastélyokról: gyerekszájjal a középkorban” címmel meghirdetett országos
irodalmi pályázaton iskolánk tanulói közül Peilert Soma Lázár II., Füzi Csongor III. helyezést
ért el. Mindketten a 8.a osztály tanulói, magyartanáruk Gyebnárné Ébert Annamária.
A komlói kistérség alsó tagozatosoknak megrendezett szavalóversenyén Kiss Eszter (4.a)
különdíjat kapott, felkészítő nevelője: Agócsiné Császár Éva.
Sporteredmények
A Diákolimpia megyei döntőjének duatlon versenyén Győri Bence 3. helyezést ért el!
Hauschl Dominik a 10., Menyes Vilmos a 14. helyen végzett, mindhárman a 4.a osztály
tanulói. Táv: 1 km futás – 4 km kerékpározás – 0,5 km futás
A diákolimpia komlói körzeti mezei futóversenyén taroltak iskolánk tanulói:

Győri Bence (4.a) – 1. helyezés (táv: 1.2 km)
Bot Bianka (4.a) – 2. helyezés (táv: 1.2 km)
Hauschl Dominik (4.a) – 3. helyezés (táv: 1.8 km)
Blézer Blanka (6.b) – 3. helyezés (táv: 1.8 km)
Mokos Kristóf (7.a) – 2. helyezés (táv: 2.4 km)
Szokol Kevin (8.b) – 3. helyezés (táv: 2.4 km)
A diákolimpia pécsi megyei mezei futóverseny eredményei:
Győri Bence – 10. helyezés (táv: 1.5 km)
A nagy létszámú és erős mezőnyben Bot Bianka, Hauschl Dominik, Blézer Blanka és Mokos
Kristóf a középmezőnyben végeztek.
A tanulókat a versenyre Szpatár Istvánné és Agócsiné Császár Éva készítették fel.
Az utánpótlás Bozsik tornán a szászvári U13-as csapat kiemelkedően szerepelt, hisz
majdnem minden mérkőzést megnyertek. Győri Bence játékával kiérdemelte a legjobb játékos
és a gólkirály címet. A csapat edzője: Kelemen Zoltán.
A komlói kistérségben kiírt mézes rajzpályázaton Makrai Máté (7.b) 1. helyezést, Mészáros
Gergő (8.a) 2. helyezést ért el, Orsós Tamás (5.a) különdíjat kapott. A tanulók rajztanára Vida
Istvánné. A dobogós helyezést elérő tanulókon kívül iskolánk 33 diákja kapott rajzáért jutalomként 1-1 üveg mézet.
A pécsi Janus Pannonius Gimnázium által megrendezett megyei német nyelvi versenyen
Peilert Soma Lázár (8.a) 2. helyezést ért el, némettanára Pölczmanné Békés Katalin.
A bonyhádi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium által rendezett Müller Ferenc kémia
emlékversenyen iskolánk csapata a 4. helyen végzett. A csapat tagjai: Peilert Soma Lázár,
Füzi Csongor és Csősz Bence 8. a osztályos tanulók, felkészítő tanáruk Katosné Andrási
Ildikó.
Iskolánk az idei tanévben is megrendezte a hagyományosnak mondható német nyelvű versés prózamondóversenyt, melyre február 12-én került sor.
Hat iskola tanulói vettek részt a versenyen, összesen 55 diák; a II. Rákóczi Ferenc Ált. Isk.Nagymányok, Templomiskola-Györe, Felsőszilvási Ált. Isk.-Komló, Ált. Isk.-Mágocs, Ált.
Isk. - Bikal-Egyházaskozár és a helyi iskola képviseltette magát.
Iskolánk tanulói most is jól szerepeltek. A következő eredményeket érték el:
5-6. osztály: I. helyezett Deák Olivér (6.a) - vers
I. helyezett Rónai Márk (6.a) - próza
7-8. osztály: I. helyezett Kelholt Johanna (7.a)
A győzteseket Pölczmanné Békés Katalin készítette föl.
A „Könyvvel Anyanyelvünkért” Alapítvány hagyományainak megfelelően az idén is
megrendezte a német nyelvű vers- és prózamondóversenyt. A versengés helyszíne a
Véméndi Általános Iskola volt. Iskolánk tanulói közül Rónai Márk (6.a) 3. helyezést ért el,
ezzel továbbjutott az országos versenyre, felkészítő tanára: Pölczmanné Békés Katalin.
Márciusban a Nagy László pályázatok eredményhirdetésén Komlón a következő tanulók
részesültek elismerésben:
történelemből arany fokozatot ért el Kozsán Zsombor (7.b), felkészítő tanára Maglódiné
Horváth Ildikó; Dobszai Bianka (8.a) és Füzi Csongor (8.a); ezüst minősítést kapott Mészáros
Gergő (8.a). Magyarból bronz fokozatot ért el Füzi Csongor (8.a). A nyolcadikos tanulók
felkészítő tanára Gyebnárné Ébert Annamária.
Gratulálunk minden szép eredményt elérő tanulónak és az őket felkészítő nevelőknek!

Én is a szászvári Kiss György
Általános és Alapfokú Művészeti
Iskolába járok!

