
Kedves Szülők, Gyerekek!
A Nyírteleki Általános Iskola kiadványában intéz-
ményünk életébe, hagyományaiba, programjaiba 
szeretnénk betekintést nyújtani és szellemiségét, 
arculatát kívánjuk megismertetni.
Reményeink szerint egy olyan iskola teremtődik 
meg s rajzolódik ki tevékenységünkön keresztül, 
amely az otthon biztonságát nyújtja, de ugyanak-
kor nyitott, kreativitásra ösztönző és jól érzi magát 
benne tanuló s pedagógus egyaránt. Ahová a szü-
lők is szívesen hozzák gyermekeiket.
Pedagógiai programunk mottója (Kozéki Béla gon-
dolata)- amely talán a legmegfelelőbben fejezi ki 
hitvallásunkat, küldetésünket:

„Örömünk az ezerarcú gyermek, feladatunk a gyö-
nyörűséges nevelés, célunk az értékes ember.” 

Horváth-Bócsi Irén 
intézményvezető

Szeretettel várunk benneteket 
az iskolaelőkészítő foglalkozá-
sainkra októbertől márciusig 
a jeles napok és az évszakok 

jegyében.

További információ:
Nyírteleki Általános Iskola
Az intézmény OM azonosítója: 200468
Cím: 4461 Nyírtelek, Iskola u.2
Telefon: +36/42 525 033, +36/42 525 029
E-mail cím: nyirtelekialtalanosiskola@gmail.com
Honlap: nyirtelekiiskola.hu

Választható szakkörök:

énekkar
furulya
kézműves 
tánc
angol és német nyelv
informatika
labdarúgás
kosárlabda
színjátszó (beszédművelő)

Kiemelt fejlesztési feladataink:

Nemzeti kultúránk értékeinek megis-
mertetése, környezettudatos magatar-
tásforma kialakítása, eredményes tanu-
lási módszerek elsajátíttatása, korszerű 
informatikai oktatás, egészséges élet-
módra nevelés, pályaválasztás segítése.



Állandó rendezvényeink:
– Mikulás ünnepség
– adventi forgatag
– farsang
– a „Magyar kultúra hete” 
    (népdaléneklő és komplex tanulmányi verseny)
– „Föld napja” rendezvénysorozat
– gyermeknap
– megyei tanulmányi versenyek
– osztálykirándulások, tanulmányi 
    kirándulások

Hagyományos progjamjaink az 
óvoda meghívásával:
– szeptember: az óvónők átkísérik 
    a gyerekeket az évnyitóra
– októbertől: iskolacsalogató foglalkozások 
– február: közös, tájékoztató szülői értekezlet 
   a leendő tanítókkal

Miért írassa  gyermekét a
Nyírteleki Általános 

Iskolába?

13+1 érv

1. Általános tantervű oktatás.
2. Negyedik évfolyamtól emelt óraszámú infor-

matika és német nyelv oktatás.
3. Első három évfolyamon iskolaotthonos oktatás.
4. Negyedik évfolyamtól napközis rendszer, 

színes délutáni foglakozásokkal.
5. Gyermekszereteten, demokratikus légkörön 

alapuló oktatás.
6. Barátságos, otthonosan berendezett osztály-

termek.
7. Fejlesztő játékokkal, interaktív táblával felsze-

relt játszószoba.
8. Felzárkóztató foglalkozások biztosítása szak-

emberekkel.
9. Tehetséggondozás, tantárgyi versenyekre 

felkészítés.
10. Az alsó - és felső tagozat külön iskolaépületben 

működik.
11. Udvari játszótér a kicsiknek, sport-, műfüves 

pálya a nagyoknak.
12. Változatos, sokszínű szabadidős foglalkozások.
13. Labdarúgás, - és kosárlabda a Nyírteleki Sport  

Egyesület keretein belül.
13+1. Negyedik évfolyamon úszásoktatás.

Szerkesztette: Szabóné Lukács Éva
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