"Az iskola dolga, hogy megtaníttassa velünk, hogyan kell tanulni, hogy felkeltse a
tudás iránti étvágyunkat, hogy megtanítson bennünket a jól végzett munka örömére és
az alkotás izgalmára, hogy megtanítson szeretni, amit csinálunk, és hogy segítsen
megtalálni azt, amit szeretünk csinálni."
(Szent-Györgyi Albert)

Kedves Szülők!
Szeretettel köszöntöm a Szülőket, akiknek gyermekük idén szeptemberben kezdi az
általános iskolai tanulmányait. A gyermekek életében nagy váltás ez. A szülők és a
leendő elsős diákok is nagy izgalommal szokták várni ezt az időszakot. Most ebben a
rendkívüli helyzetben különösen izgalmas ez. Nehezebb a felkészülés mindenki
számára, nem tudunk személyesen találkozni a nagycsoportos óvodásokkal és a
szülőkkel sem. De szeretnék Mindenkit megnyugtatni, minden helyzetet meg lehet
oldani az adott körülményekhez igazodva. A nagymarosi óvoda előzetes jelzése alapján
51 gyermek beiratkozását várjuk. A beiratkozás részletes tudnivalóit az iskola honlapján
megtalálhatják. Kérem, hogy figyelmesen olvassák el!
A fenti idézetben megfogalmazott gondolatok alapján próbáljuk a ránk bízott
gyermekeket tanítani, nevelni. Szeretnénk, hogy az iskolában eltöltött évekre örömmel
emlékeznének diákjaink. Ehhez segítő együttműködésre van szükség szülők,
gyermekek, pedagógusok között.

Tanító nénik a 2020-2021. tanévben:
1.a: Kiss-Demeter Enikő, Kisné Horváth Anna (alsó iskola)
1.b: Sutus-Juhász Tünde, Zoller Csabáné, Döbrössyné Csernői Ildikó (felső iskola)

Néhány tudnivaló:
A szokásokhoz híven szeptemberben a gyerekeket felmérjük. Szükség esetén a
fejlesztésüket biztosítjuk. A részletekről időben tájékoztatjuk a szülőket.
Ügyelet reggel 7 órától van az iskolában. A tanítás 8.05-kor kezdődik, előtte negyed
órával kell beérni a gyerekeknek. A napközi 16 óráig tart, ügyeletet pedig 17 óráig
tartunk.
A napközi ideje alatt és utána a tanulók részt vehetnek különórákon, szakkörökön,
korrepetáláson, sportkörökön, művészeti órákon. A lehetőségekről részletesen
olvashatnak a honlapon a Beiratkozás menüpontban.

A gyerekeknek heti 24 délelőtti órájuk lesz (magyar nyelv és irodalom, matematika,
ének-zene, vizuális kultúra, technika és tervezés, testnevelés, etika/hit és erkölcstan).
Nemzetiségi német tanulása esetén a gyerekeknek ezen felül heti 6 németórájuk van egy
héten a többi tantárgy mellett. Ez valójában úgy alakul, hogy összességében négy órával
van több a nemzetiségi németes gyerekeknek, mint a többi elsősnek, mert egy ének és
egy rajzóra lejön nekik. Aki igényli a nemzetiségi nyelv oktatását, a beiratkozásnál kell
majd jelölni.
Kérjük, hogy a beiratkozásnál jelöljék be, hogy etika (régebbi nevén erkölcstan) vagy
hit- és erkölcstan (hittan – katolikus, református…) tantárgyat szeretnék választani.
Kérem, figyeljenek az elnevezésre!
Bármilyen kérdés esetén keressenek az alábbi elérhetőségeken:
Az iskola honlapja: http://nagymarosiiskola.hu/
E-mail: nmarosiskola@gmail.com
Tel: 06 20 2606 932

Nagymaros, 2020. április 16.
A mielőbbi találkozás reményében:
Zoller Csabáné
alsós igazgatóhelyettes

