
Állandó rendezvényeink:
– Mikulás parti
– adventi forgatag
– farsang
– A magyar kultúra hete programsorozat
– Happy hét
– gyermeknap
– megyei szövegértési verseny
– helyi- és megyei versenyeken való részvétel
– osztálykirándulások
– tanulmányi kirándulások
– megemlékezés a jeles napokról, nemzeti 
    ünnepeinkről

Szabadidő hasznos eltöltése:
– szakkörök (anyanyelvi, rajz, idegennyelvi,
    énekkar, furulya)
– pályaválasztási és felvételi előkészítő 
– labdarúgás
– kosárlabda
– tömegsport
– alapfokú művészetoktatás
– hangversenylátogatás
– színházlátogatás

Nyírteleki 
Általános 

Iskola
– felső tagozat –

Iskolába
hívogató

Mit kínál gyermekének 
a felső tagozat?

  1. Gyermekszereteten, demokratikus légkörön 
alapuló oktatás.

  2. Általános tantervű oktatás.
  3. Ötödik évfolyamtól emelt óraszámú informati-

ka és német nyelv oktatás.
  4. Tanulószobai- és napközis foglakozások.
  5. Barátságos, jól felszerelt szaktantermek.
  6. Interaktív táblák, modern informatikaterem.
  7. Felzárkóztató foglalkozások biztosítása szak-

emberekkel.
  8. Tehetséggondozás, tantárgyi versenyekre 

felkészítés.
  9.Tágas udvar, kosár- és focipálya.
10. Változatos, sokszínű szabadidős foglalkozások.
11. Labdarúgás és kosárlabda a Nyírteleki Sport  

Egyesület keretein belül.
12. Hatodik évfolyamon úszásoktatás.

Szerkesztette: Szabóné Lukács Éva



Képesség szerinti 
csoportbontás:

5. évfolyamtól magyar, matematika, ide-
gen nyelv tantárgyakból.
Tehetséggondozás, felzárkóztatás.

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.

MIÉRT SZERETEM 
A FELSŐ TAGOZATOT? 

Az ötödik évfolyam tollából…
– Minden tanítási óra szaktanteremben zajlik.
– Új tantárgyakkal ismerkedhettem meg. 
– Sok teremben van interaktív tábla, amelyet gyak-

ran használunk. Ezáltal lehetőség nyílik játéko-
san tanítani és tanulni.

– A tanórák fantasztikusak és a tanárok is a legked-
vesebbek a világon.

– Kedvelem a csoportbontást, mert mindenki a 
saját képességeinek megfelelően tud tanulni, 
fejlődni. 

– Az is nagyon klassz, hogy a barátnőimmel közö-
sen csinosíthatjuk a szekrényünket.

– Sok új tanárt ismerhettem meg, akik szimpatiku-
sak, figyelmesek és nagyon jól magyaráznak.

– A sok együtt töltött idő és a csoportbontás 
nyomán új barátságok alakultak az évfolyamon 
belül.

– Az elmúlt hónapokban sok új barátra találtam a 
felső tagozaton.

– Tetszik, hogy minden óra más teremben zajlik.
– A szaktantermek közötti vándorlást különösen 

kedvelem.
– Szépek a tantermek és a folyosók.
– Azt hittem, hogy a tanulószoba unalmas lesz, de 

tévedtem, mert lehetőség van beszélgetésre és 
segíthetünk egymásnak a tanulásban is.

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 hit-
vallásunkat, küldetésünket:

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

Horváth-Bócsi Irén 
intézményvezető

Szeretettel várjuk Önöket 
a nyílt tanítási óráinkra:

– matematika: Mokánszkiné Péter Adrien
– magyar: Barizs Tünde
– angol: Dancs Julianna
– német: Tereminé Horváth Ildikó, Kozma Csabáné
– informatika: Pataki Éva
– természetismeret: Szilágyiné Beregszászi Erzsébet

További információ:
Nyírteleki Általános Iskola
Az intézmény OM azonosítója: 200468
Cím: 4461 Nyírtelek, Iskola u.2
Telefon: +36/42 210 007, +36/42 525 029
E-mail cím: nyirtelekialtalanosiskola@gmail.com
Honlap: nyirtelekiiskola.hu


