
Állandó rendezvényeink: 
- egyházi ünnepekről és a jeles 

napokról való méltó megemlékezés 
- Mikulás ünnepség, adventi forgatag  
- „Ismerd meg a Szentírást „  
- farsang 
- a „ Magyar kultúra hete”  

( népdaléneklő és komplex 
tanulmányi verseny) 

- projekthetek  
- gyermeknap 
- megyei tanulmányi versenyek 
- osztálykirándulások, tanulmányi 

kirándulások 
 

              
        

 

Amit iskolánk kínál az alsó 
tagozaton 

 
1. Általános tantervű oktatás. 
2. Legalább 2 induló első osztály 

esetében emelt óraszámú oktatás 
(idegen nyelv), „ otthon –osztály „. 

3. Napközis rendszer, színes délutáni 
foglakozásokkal. 

4. Minden iskolás gyermek számára 
térítés nélkül háromszori étkezés 
biztosítása( Nyírtelek Város Önk.) 

5. Gyermekszereteten, demokratikus 
légkörön alapuló oktatás. 

6. Barátságos, otthonosan berendezett 
osztálytermek. 

7. Fejlesztő játékokkal, interaktív 
táblával felszerelt játszószoba. 

8. Felzárkóztató foglalkozások 
biztosítása szakemberekkel. 

9. Tehetséggondozás, tantárgyi 
versenyekre felkészítés. 

10. Udvari játszótér a kicsiknek, sport-, 
műfüves pálya a nagyoknak. 

11. Változatos, sokszínű szabadidős  
foglalkozások. 

12. Labdarúgás, - és kosárlabda a 
(Nyírteleki Sport Egyesület  és a Nyírsuli 
keretein belül.) 

-  

 
 

 
 

Szent Anna Katolikus 
Általános Iskola 

Nyírtelek  
 

Iskolába hívogató 
 
 
 
 
 

-alsó tagozat- 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
Kedves Szülők, Gyerekek ! 
Dicsértessék a Jézus Krisztus ! 
A Szent Anna Katolikus Általános Iskola Nyírtelek 
kiadványában intézményünk 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 
ugyanakkor nyitott , kreativitásra ösztönző és jól 
érzi magát benne tanuló s pedagógus egyaránt.  
Ahová a szülők is szívesen hozzák gyermekeiket. 

Pedagógiai programunk mottója- amely talán a 
legmegfelelőbben fejezi ki hitvallásunkat, 
küldetésünket: 

„Szent Anna! Máriának szülője, Te vagy a 
példakép. 

Kérj mennyben szent kegyelmet, 

-Ha kéred megleszen -, 

Hogy éljen minden gyermek 

Szentül, erényesen.” 
 

                                                   
 

      
                          Horváth-Bócsi Irén  
                            intézményvezető 
 

 

Választható szakkörök 
(tanórán kívüli tevékenységek): 

 
- énekkar 

- néptánc (alapfokú művészeti oktatás)  

- angol - és német nyelv 

- furulya, gitár, trombita a Szent Imre 

Katolikus Gimnázium, Általános 

Iskola, Kollégium, Óvoda és AMI 

együttműködésével  

- labdarúgás 

- kosárlabda 

- horgász szakkör 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kiemelt fejlesztési feladataink:  
Nemzeti kultúránk értékeinek megismertetése, 
környezettudatos magatartásforma kialakítása, 
eredményes tanulási módszerek elsajátíttatása, 
korszerű informatikai oktatás, egészséges 
életmódra nevelés, idegennyelv tanulás, 
pályaválasztás segítése. 


