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Tisztelt Szülők!
Gyermekük hamarosan betölti a bűvös életkort, iskolás lesz. Önök is, gyermekük is örömteli várakozással,
izgalommal, s talán némi szorongással néznek a jövendő
és az első tanévnyitó elébe.
Ez a kis füzet azzal a céllal íródott, hogy feloldjuk
ezt a szorongást, s tájékoztassuk Önöket arról, hogy mire
számíthatnak, ha a badacsonytomaji Tatay Sándor Általános Iskolát választják, mit várhatnak iskolánktól.
Az általános iskola feladata a minél több lehetőség
biztosítása, hogy a tanulók sok területen kipróbálhassák
magukat. (sport, művészetek, versenyek, szakkörök…)
Úgy érzem, hogy ennek a feladatnak iskolánk maximálisan eleget tesz.
Bízunk abban, hogy e kis tájékoztató, az esetlegesen meglévő személyes és a másoktól szerzett kedvező
tapasztalatok alapján iskolánkra bízzák legdrágább kincsük nevelését-oktatását. Hiszek abban, hogy iskolánk
képes a kor követelményeinek megfelelően nevelnioktatni, óvni és a gyerekeknek szeretetet adni.
Kérem, a megjelölt időpontokban szíveskedjenek a
szülői értekezletekre, megbeszélésekre eljönni, hogy
személyesen is megismerhessük egymást, elbeszélgethessünk. Itt tehetik fel kérdéseiket, mondhatják el véleményüket, s kaphatják meg a még szükséges információkat
is. Várom Önöket!
Viszontlátásra az előkészítő programokon, viszontlátásra szeptemberben!
Badacsonytomaj, 2018. február
Tisztelettel:
Krisztin N. Lászlóné
intézményvezető
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Településünkön az intézményesített oktatás 1770től számítható. A kezdetektől hosszú és nehéz út vezetett
a máig.
A diákok, a tanárok több épületben, vándorolva,
nehéz körülmények között végezték munkájukat. 1986ban épült fel jelenlegi iskolánk, mely az akkori igényeknek megfelelő helyszínt adott az oktatásnak. Az előző
tanévben ünnepeltük iskolánk fennállásának 30. évfordulóját. A nagyszabású eseményre 2017. május 12-13-án
került sor.
A 2005/2006-os tanévtől iskolánk az alapfokú
művészeti oktatásnak is helyet ad. Az óvodában megkezdett munkát folytatják tovább az iskolában.
A tapolcai Járdányi Pál Zeneiskola kihelyezett
tagozata működik iskolánkban, így mód nyílik a zenei
képzésre. Itt tanulhatják a gyerekek a szolfézst, illetve a
zongora illetve furulya oktatás is helyben valósul meg.

Zeneiskolások karácsonyi hangversenye
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2013. január 1-jétől iskolánk a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ fenntartásában működik, ezen
belül a Balatonfüredi Tankerülethez tartozunk.
A leendő elsősök magas szintű technikai felszereltséggel rendelkező tanteremben ismerkedhetnek új környezetükkel és fokozatosan kapcsolódnak be az iskolai
munkába.
Az 1. osztályosok szótagoló módszerrel, kis lépésekben sajátítják el az olvasás tudományát. Félévkor és
tanév végén a tanulókat nem érdemjeggyel, hanem szövegesen értékeljük.
A magatartás és a szorgalom értékelése havonta
egy alkalommal történik. Tanítási órák után, igény szerint
napközis foglalkozás keretében biztosítjuk a tanulók szabadidejének hasznos eltöltését és a segítséget a tanulmányi munkában. Több szakkört működtetünk (kézilabda,
asztalitenisz, kosárlabda, foci, atlétika, judo) a helyi önkormányzat közreműködésével.
7-8. osztályosainknak felvételi előkészítőt tartunk
matematika, magyar és angol nyelv tantárgyból. Táborokat és igény szerint nyári napközit is szervezünk.

Kerékpáros tábor 2017
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Első osztályos tanulóink választhatják az angol
vagy a német nyelv játékos tanulását. A számítástechnika
tantárgy bevezetésére a felső tagozatban kerül sor.
Intézményünk lehetőséget biztosít a tanulási nehézséggel küzdő gyermekek gyógypedagógiai fejlesztésére,
felzárkóztatására. Évente több alkalommal játékos foglalkozásokat szervezünk a leendő 1. osztályosoknak az
iskolában. Májusban a nagycsoportosok óvónői kísérettel látogatják meg az első osztályosokat, így a gyerekek
már ismert környezetbe érkeznek az első napon.
Iskolánk hagyományos rendezvényei minden tanulónk számára maradandó élményt nyújtanak. Szeretettel
köszöntjük Őket a tanévnyitó ünnepélyen. A Mikulás
és a karácsony közösségünk kiemelkedő ünnepei, amelyeket izgatott készülődéssel és boldogan várnak a gyerekek.
Igazi mókát, vidámságot a farsangi karnevál hoz
az iskolába a kicsik nagy örömére. Tanulmányi kiránduláson lakóhelyükkel és környékével ismerkednek a tanulók. A Tatay-napokon megemlékezünk névadónkról,
emellett színes, változatos programokat szervezünk diákjaink számára.
A tanévzáró ünnepélyen jutalmazzuk a legjobb
magaviseletű, szorgalmú és tanulmányi eredményt elért
tanulókat. Külön jutalmat kapnak azok a tanulók, akik a
legtöbb ötöst (csillagot) gyűjtötték a tanév során. Nem feledkezünk el azokról sem, akik sporttevékenységükkel
szereztek dicsőséget iskolánknak.
4

TATAY HÍVOGATÓ – 2018/19

Szüreti felvonulás

Karácsonyi műsor az iskolában
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Évek óta sikeresen szervezzük a hetedikesek sí táborozását. Erre a programra az ausztriai Lackenhofban
kerül sor február végén.
Iskolánk több külföldi intézménnyel tart fenn partnerkapcsolatot, tanulóink barátkozhatnak szlovén, svéd,
lengyel és felvidéki gyerekekkel is. Évek óta sikeresen veszünk részt a Határtalanul pályázaton, melynek keretében
az idei tanévben Erdélybe utazhatnak a hetedikes tanulók.

Sí tábor 2017

Szlovénia 2017
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Intézményünk tantestületének tagjai szakképzett,
tapasztalt tanítók, szaktanárok. Alapos, gondos felkészítésük eredményeként tanulóink megállják helyüket későbbi tanulmányaik során is. Diákjaink rendszeresen jó
eredménnyel képviselik iskolánkat a körzeti, városi, megyei, országos szaktárgyi és sportversenyeken.
Tanulóink szüleinek havonta fogadóórákat tartunk.

Kézműves tábor 2017

Farsang 2017
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A leendő első osztályos szülőknek szóló
programok és időpontok

Beiratkozás:
Helye: Tatay Sándor Általános Iskola
várható ideje: 2018. április közepe
(központilag kiadott időpontban)

Tájékoztatás
a következő tanév hit- és erkölcstan oktatásról
az egyházak képviselői által
Helye: Tatay Sándor Általános Iskola
Ideje: 2018. március 05. (hétfő) 17.00 óra előadóterem

Szülői értekezlet:
Helye: Tatay Sándor Általános Iskola
Ideje: 2018. május 14. (hétfő) 17.00 óra előadóterem

Tankönyvosztás:
2018. augusztus utolsó hete

Tanévnyitó ünnepély
várható időpont: 2018.09.03. (hétfő) 8.00 óra
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Kövesd a medve nyomait a barlanghoz, a nyusziét a
répához!

Vezesd el a búvárt a kincsesládához!

Szüleid írják rá a nevedet a rajzra és küldd el az iskolába!
A jó munkádért jutalomban részesülsz a tanévnyitó
ünnepélyen.

Tatay Sándor Általános Iskola
8258 Badacsonytomaj, Kert u. 8.

A kiadványt készítette:
Rákos Eszter
Intézményvezető-helyettes

Kiadja:
Tatay Sándor
Általános Iskola

Felelős kiadó:
Krisztin N. Lászlóné
Intézményvezető

E-mail: altisk@altisk-btomaj.sulinet.hu
Telefon: 87/471-573

