2012/2013-as tanév

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, 2012. február
Csizmarik Béláné
igazgató

Csombó Amanda 2. osztályos tanuló alkotása
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. 1986-ban épült fel
jelenlegi iskolánk, mely az akkori igényeknek megfelelő
helyszínt adott az oktatásnak.
A 2003/2004-es tanévtől működik iskolánk
kezdeményezésére a Balaton-felvidéki Iskolaszövetség
Egyesület, jelenleg 13 tagiskolával.
A 2005/2006-os tanévtől iskolánk az alapfokú művészeti
oktatásnak ad helyet. Az óvodában megkezdett munkát
folytatják tovább az iskolában.
Sikeres pályázatunk révén a 2009/2010-es tanévtől
bevezettük a kompetencia alapú oktatást.

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, a
Mozaik 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 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.

Szabó Fédra 1. osztályos tanuló rajza

Karácsony 2011
Zeneiskolai előképzésben is részesülhetnek a
jelentkező tanulók – már első osztálytól. Alsó tagozatos
tanulóinknak heti 1 órában torna oktatását biztosítjuk.
Első osztályos tanulóink választhatják az angol vagy a
német nyelv játékos tanulását. A számítástechnika
tantárgy bevezetésére a felső tagozatban kerül sor, de
szakköri formában már a 3 – 4. osztályosok is
ismerkedhetnek a legmodernebb gépekkel és
programokkal.
Intézményünk lehetőséget biztosít a tanulási
nehézséggel küzdő gyermekek gyógypedagógiai
fejlesztésére, felzárkóztatására, valamint orvosi
szakvélemény alapján a gyógytornára. Havonta
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 a közösségek 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 Tatay napokon megemlékezünk névadónkról, emellett színes
változatos programokat szervezünk tanulóink számára.
A Tanévzáró Ünnepélyen jutalmazzuk a legjobb
magaviseletű, szorgalmú és tanulmányi eredményt elért
1. osztályosokat is.

Kellemes hangulatú „Tatay-nap”

Évek óta sikeresen szervezzük a 4. osztályosok
úszásoktatását a hetedikesek pedig sí táborba
utazhatnak Szlovákiába.
Már alsó tagozatban elkezdjük a
szivacskézilabda megszerettetését, hogy minél
hamarabb alakuljon ki gyermekeink biztos
labdaérzéke, szabályismerete és versenyszeretete
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.

Nyári napközisek Pálkövén

Szivacskézilabdás lányaink

A leendő első osztállyal kapcsolatos
programok és időpontok

Iskolaválasztást előkészítő szülői értekezlet:
Helye: Tatay Sándor Közös Fenntartású Általános Iskola
Ideje: 2012. február 27. (hétfő) 17 óra előadóterem
Nyílt napot tartunk 2012. február 28-án -29-én
8.00 órától - 10.00 óráig

Beiratkozás:
B.tomaj iskola: 2012. március 12. (hétfő)
7.30 - 16 óra
március 13. (kedd) 7.30 - 16 óra
B.tördemic óvoda: március 14. (szerda)
8.00 – 9.00 óra
Tanévet előkészítő szülői értekezlet:
2012. május 21.
1700 óra
Helye: Tatay Sándor Közös Fenntartású
Általános Iskola
előadóterme

Tankönyvosztás
2012. augusztus utolsó hete

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

A kiadványt készítette:

Csanádi Józsefné
Igazgató-helyettes

Kiadja:

Tatay Sándor Közös Fenntartású
Általános Iskola
8258 Badacsonytomaj, Kert u. 8.
Tel: 87/471-573

E-mail: altisk@altisk-btomaj.sulinet.hu

Felelős kiadó:

Csizmarik Béláné
Igazgató

