Iskolánk épülete Tatay Sándor nevét 1999 óta viseli

Tisztelt Szülők!
Gyermekük életében hamarosan bekövetkezik a
nagy változás: iskolás lesz. Szülőként én is átéltem ennek
az időszaknak minden izgalmát, szorongását, teli ezernyi
kérdéssel: Vajon hogy boldogul majd az új környezetben:
Hogyan birkózik majd meg a sok feladattal? Szeret-e
majd iskolába járni? – és még sorolhatnám. Tudom, hogy
most még mindannyian latolgatják a lehetséges
válaszokat, és – sajnos – én sem, senki sem adhat biztos
feleletet.
Ezzel a kis füzettel szeretnénk egy kis
tájékoztatást nyújtani iskolánkról, arról, hogy milyen
tevékenységeket folytatunk. Olvassák át, lapozzák végig
gyermekükkel, ismerkedjenek meg velünk!
Bízunk abban, hogy e kis tájékoztató, az
esetlegesen meglévő személyes tapasztalataik, a
másoktól szerzett kedvező tapasztalatok alapján
iskolánkra bízzák legdrágább kincsük nevelésétoktatását. Hiszek abban, hogy méltóak vagyunk és
leszünk a bizalmukra. Hiszek abban, hogy iskolánk képes
a kor követelményeinek megfelelően nevelni, oktatni,
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, 2008.február
Csizmarik Béláné
igazgató

Gernstenkorn Kelemen 3. osztályos tanuló rajza
Településünkön az intézményesített oktatás 1770-től
számítható. A kezdetektől hosszú és nehéz út vezetett a máig. A
diákok, a tanárok több épületben, vándorolva, nehéz
körülmények között végezték munkájukat.
Jelenlegi intézményünk 12 tantermes épületben működik.
A 2003/2004-es tanévtől kezdődően a Megyei
Pedagógiai Intézet és Szakszolgálat által kiírt pályázat
elnyerésével iskolánk kezdeményezte a Balaton-felvidéki
Iskolaszövetség Egyesület megalakítását, mely 17 tagiskolával
jött létre.
A 2005/2006-os tanévtől iskolánk az alapfokú művészeti
oktatásnak ad helyet. Az óvodában megkezdett munkát
folytatják tovább az iskolában.

A leendő elsősök jó körülmények között
ismerkedhetnek új környezetükkel és fokozatosan
kapcsolódnak be az iskolai munkába.
Az 1. osztályosok szótagoló módszerrel, kis
lépésekben sajátítják el az olvasás tudományát, az
Apáczai Tankönyvkiadó kiadványainak segítségével.
Félévkor és tanév végén a tanulókat nem érdemjeggyel,
hanem szövegesen értékeljük. Negyedévenként szöveges
tájékoztatást kapnak tanulmányi előrehaladásukról.
A magatartás és a szorgalom értékelése havonta
egy alkalommal jeggyel történik. Tanítási órák után,
igény szerint napközis foglalkozás keretében biztosítjuk a
tanulók szabadidejének hasznos eltöltését és a segítséget
a tanulmányi munkában. Táborokat és igény szerint nyári
napközit is szervezünk.

Tóth Bettina 1.osztályos tanuló rajza

Zeneiskolások hangversenye
Zeneiskolai képzésben is részesülhetnek a jelentkező
tanulók – már első osztálytól -, hiszen a tapolcai Járdányi Pál
Zeneiskola tanárai itt, az iskolánkban oktatják diákjainkat
kihelyezett képzés keretében.
Az alsó tagozatos tanulóinknak heti 1 órában néptánc
oktatást biztosítunk.
Intézményünk nyitott a szülők felé, ezért kéthavonta
fogadóórákat, szeptemberben és februárban szülői értekezletet
tartunk. Májusban a nagycsoportosok óvónői kísérettel
meglátogatják az első osztályosokat, ismerkednek a leendő
iskolájukkal, osztályaikkal, tanáraikkal.
Iskolánk
hagyományos
rendezvényei
az
1.
osztályosoknak is maradandó élményt nyújtanak. Szeretettel
köszöntjük Őket a Tanévnyitó Ünnepélyen. A Mikulás és a
Karácsony az osztályközösség legszebb ünnepei, amelyet
izgatott készülődéssel és boldogan várnak a gyerekek.

Igazi mókát, vidámságot a Farsangi Karnevál
hoz az iskolába a kicsik nagy örömére. Ősszel és
tavasszal 1 – 1 napos kiránduláson lakóhelyükkel és
környékével ismerkednek a tanulók. A Tanévzáró
Ünnepélyen jutalmazzuk a legjobb magaviseletű,
szorgalmú és tanulmányi eredményt elért 1.
osztályosokat is.
Miután megtanultak tanulóink írni, olvasni,
számolni, a harmadik osztálytól választhatnak az angol
és a német nyelv tanulása közül. Ismereteiket a nyelvi
laborban gyarapíthatják.
A számítástechnika tantárgy bevezetésére a
felső tagozatban kerül sor, de szakköri formában már a
3 – 4. osztályosok is ismerkedhetnek a legmodernebb
gépekkel és programokkal.

Ballagás 2007.

Évek óta sikeresen szervezzük a 4. osztályosok
úszásoktatását az ajkai uszodában, a hetedikesek pedig
sítáborba utazhatnak Szlovákiába.
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.

Lovastábor Gyulakesziben

Badacsony
Lakóhelyem Badacsony
szép, mint az álom,
a hegyhát szőlővel tele,
és én ezt imádom.

A Balaton tükrén
a Hold fénye látszik,
sok száz csillag, a víz színén
mind játszik

Kellemes az otthonom
Mert vidéken fekszik,
Balaton partján
hol a Nap lenyugszik

Égen-földön nekem
nincs ennél szebb hely
mert itt születtem
s itt is növök fel.
Péntek Róbert 5.o. tanuló verse

Ranolder-emléktúra

A leendő első osztállyal kapcsolatos
programok és időpontok

Iskolaválasztást előkészítő szülői értekezlet:
Helye: Tatay Sándor Közös Fenntartású Általános Iskola
Ideje: 2008. február 25. (hétfő) 17 óra

Beiratkozás:
B.tomaj iskola: 2008. március 10. (hétfő) 7.30 - 16 óra
március 11. (kedd) 7.30 - 16 óra

Tanévet előkészítő szülői értekezlet:
2008. május 19.

1700 óra

Tankönyvosztás
2008. augusztus utolsó hete

Küldd el az iskolába a rajzot, a szép munkádért
jutalomban részesülsz a tanévnyitó ünnepélyen

A kiadványt készítette:
Csanádi Józsefné
Igazgató-helyettes
Kiadja:
Tatay Sándor Közös Fenntartású
Általános Iskola
8258 Badacsonytomaj, Kert u. 14.
Tel: 87/471-573
E-mail: altisk@altisk-btomaj.sulinet.hu

Felelős kiadó:

Csizmarik Béláné
Igazgató

