Bemutatkozik a szászvári
Kiss György Általános Iskola
és Alapfokú Művészeti Iskola
Részlet a Bonyhádi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium és Kollégium leveléből:
Tisztelt Igazgató Kolléga!
Szíves tájékoztatásul csatoltan megküldöm volt tanítványaik I. félévi eredményét. Tantestületünk nevében köszönjük a bizalmat, hogy őket iskolánkba
irányították. Kérem, tolmácsolja elismerésünket és köszönetünket a korábbi osztályfőnököknek és a tantestület azon tagjainak, akik megtanították
őket a tanulás, a rendszeres munka becsületére, a vállalt feladat igényes teljesítésére.
A további együttműködés reményében szívélyes üdvözlettel:
Bonyhád, 2020. február 16.

Andorka Gábor igazgató

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 az elmúlt tanévekben a nyertes pályázatoknak köszönhetően megújult
infrastrukturális, tartalmi és módszertani, pedagógia és tárgyi eszközrendszer szempontjából; így iskolánk modern, vonzó, igazi befogadóiskolává vált, ahol - a jelenlegi
bejárókon kívül - a többi környező település tanulóit is szívesen látjuk
➢ megújult, korszerű tanulási környezet: szaktantermek, informatika terem, tornaterem és
tornaszoba
➢ interaktív táblák használata 1. osztálytól kezdve
➢ jól felszerelt szaktantermek
➢ két nyelv tanulásának lehetősége: nemzetiségi német és angol – Iskolánk 2016 szeptemberétől a Sprachdiplom német nyelvi nyelvvizsga elismert vizsgahelye.
➢ zeneoktatás
➢ sportfoglalkozások: a lányoknak kézilabda, a fiúknak foci; mindenkinek lehetőség a
kosárlabda, a tömegsport foglalkozás
➢ tanulóinknak igény szerint napközit vagy menzát biztosítunk
➢ szakköreink: angol, matematika, rajz, német tánc, elsősegélynyújtás
➢ korrepetálás a felzárkóztatásra szoruló tanulóknak
➢ tánciskola a 7-8. osztályosoknak
➢ a mindenkori 3. évfolyamosoknak úszásoktatás, a gyógytestnevelésben részesülőknek
úszás a bonyhádi uszodában
➢ pedagógiai szakszolgálatok helyben: gyógytorna
logopédiai és fejlesztő foglalkozások
➢ jól felszerelt iskolai könyvtár olvasóteremmel és sószobával
➢ minden évfolyamnak ingyen füzetcsomag az önkormányzatok támogatásának
köszönhetően
➢ ingyenes tankönyv biztosítása újonnan vagy az iskolai könyvtárból
➢ nyáron táborozási lehetőség Balatonszemesen
➢ 2 évente nyelvi tábor Obervellachban (Ausztria)
➢ HATÁRTALANUL! - pályázati pénzből a mindenkori 7. évfolyamos tanulóknak
6 napos ingyenes tanulmányi kirándulás szervezése Erdélybe
➢ bejáró tanulóinknak iskolabuszt biztosítunk

Minden óvodást és szüleit szeretettel várunk iskolánkba.

