A Délegyházi Hunyadi János Általános Iskola
szeretettel várja leendő elsőseit
a 2020/2021. tanévben!

Miért minket válasszanak?
- kis létszámú osztályok, családias légkör; az első
évfolyam az iskola új, Rákóczi úti telephelyén tanul majd,
két osztály konténerteremben, egy pedig tanteremben;
- könnyű elérhetőség, hiszen iskolánk és a telephelyeink
is a település központjában fekszenek;
- személyre szabott, differenciált oktató-nevelő munka
változatos, innovatív módszerekkel;
- fejlesztőpedagógus
előrehaladását;
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- tánc- és kézilabda órákat tartunk, illetve úszásoktatásra
járunk a mindennapos testnevelés részeként;
- második évfolyamtól nyelvi szakköröket indítunk, így nyolcadik osztályban akár heti 6
nyelvóra is megvalósul;
- nagy gondot fordítunk a tehetséggondozásra, diákjaink területi és országos versenyeken is szép
sikereket érnek el különböző tantárgyakból;
- projektnapokat szervezünk a témahetek kapcsán;
- iskolánk énekkara, a Mákvirágok országszerte több településen fellép, sikerrel méretteti meg
magát népdalversenyeken;
- minden osztályunk évente többnapos erdei iskolai programon vesz részt;
- hagyományos rendezvényeinken diákjaink egyénileg és csoportosan is fellépnek, megmutatva
ezzel tehetségüket (iskolai farsangi mulatság, Hunyadi-nap, Ki Mit Tud?)
- iskolánk testvériskolai kapcsolatot létesített egy lengyel iskolával;
- a Határtalanul! program pályázatain második éve indulunk és szervezzük tanulóink utazását
valamely környező országba.
A leendő 1.a osztály osztályfőnöke Fülöp Hedvig, az 1.b osztályé Kovácsné Németh Csilla lesz.
Az 1.c osztályt várhatóan Danyiné Balázs Krisztina tanítja majd.

Amennyiben kérdésük van, forduljanak hozzánk bizalommal!
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Elérhetőségeink:
(30) 453 5268
iskola@hunyadisok.hu

BEMUTATKOZNAK AZ OSZTÁLYFŐNÖKÖK
Hiszem, hogy mindenki
szerethető valamiért és
mindenki tehetséges
valamiben!
Fülöp Hedvig vagyok, a
gyerekeknek
Hédi
néni.
Szeptemberben lesz 30 éve,
hogy Délegyházán dolgozom.
Pályafutásom
alatt
voltam
napközis nevelő, tanítottam
különböző tantárgyakat felső
tagozaton és jelenleg a 4. a
osztály osztályfőnöke vagyok.
Kiskunlacházán
élek
férjemmel és két fiammal.

a

Olyan típusú ember vagyok, aki
lendületes, energikus és szereti
a humort. A fegyelem nálam
nagyon fontos, mert úgy
gondolom,
hogy
a
fegyelmezetlenség háttérbe szorítja a tanulást. Ugyanakkor szem előtt
tartom a gyerekek egyéniségét, adottságait és képességeit.
Az alsó tagozat fontos feladata az írás, olvasás és a számolási készség
kialakítása, de fontosnak tartom a tanórán kívül szerzett ismereteket és a
szórakozást is. Szívesen szervezek programokat, színházlátogatást, erdei
iskolát, múzeumlátogatást egyaránt.
Hiszek a közösség erejében, ezért mindig igyekszem jó osztályközösséget
kovácsolni és emellett fontosnak tartom a szülőkkel való kapcsolattartást,
együttműködést is.

Nagy szeretettel várom a leendő elsős tanítványaimat!
Hédi néni

Kovácsné Németh Csilla
vagyok, jelenleg a 2.
évfolyam napközis nevelője.
Három
gyermek
édesanyjaként a jelenlegi
generáció
érdeklődési
körét,
problémáit
jól
ismerem.
A pedagógus pálya legszebb
és
egyben
legfelelősségteljesebb
feladatát bízták rám, elsős
tanító néni leszek.
Lendületes, energikus típus
vagyok, a jó hangulatú,
feszültségmentes órák híve.
Igyekszem mindent megtenni annak érdekében, hogy
zökkenőmentes legyen az óvoda és iskola közötti átmenet;
fejlettségükhöz, teherbírásukhoz igazodva szerettessem meg a
gyermekekkel az iskolát, ahova jó érzéssel érkezzenek minden
reggel.
Közös munkával bátran fogunk megbirkózni az olvasás, írás és
számolás tudományával.

Nagy szeretettel várom a leendő első osztályos
gyermekeket!
Csilla néni

Danyiné Balázs Krisztina
vagyok,
a
4.b
osztály
osztályfőnöke.
Tanító
szakon,
ének-zene
műveltségi területen végeztem,
2016 óta tanítok – volt iskolámban
állhattam először a katedra másik
oldalára,
majd
2018-ban,
kezdetben napközis nevelőként,
majd osztályfőnökként álltam
munkába a Délegyházi Hunyadi
János Általános Iskolában.
Kiskunlacházán élek a férjemmel.
Mikor egy kisgyermek az iskolába
érkezik, akkor egy olyan munka
veszi kezdetét, melynek sikere
mind a diák, mind a szülő, mind a
pedagógus érdeme – kéz a kézben,
együtt vállaljuk ezt a nemes
feladatot. Hiszem és vallom, hogy a
jó kommunikáció minden akadályt
meg tud oldani!
Negyedik gyermekként mindig körülvettek a testvéreim, így megtapasztalhattam
a szűk közösségben rejlő összetartozás és tisztelet fontosságát. Szeretném ezt
átadni a tanítványaimnak is, hiszen a nap nagy részét az iskola otthonos
környezetében együtt töltjük, egymás minden rezdüléséről tudunk majd.
Mindannyian mások vagyunk, s ez így jó, de a legszebb az, amikor már nem csak
osztálytársak, hanem barátok is azok a gyerekek, akik egy teremben ülnek.
Természetesen ez is nagyon fontos, de első sorban a tudásért jönnek iskolába a
kis nebulók, melyet már az első perctől szabályok öveznek. A szabályok
mindannyiónknak útmutatást adnak, így tudunk biztonságosan haladni a céljaink
felé, így válnak mindannyian sikeres kisdiákká.

Nagyon várom, hogy megismerjem leendő elsőseimet
és bevezethessem őket a számolás, az írás és az olvasás világába!

Kriszti néni

BEIRATKOZÁS
a Délegyházi Hunyadi János Általános Iskolában
(2337 Délegyháza, Árpád utca 53.)

2020. április 28. (kedd) 0:00-tól
2019. május 15. (péntek) 24:00-ig

A dokumentumok benyújtása:
- e-Ügyintézésen keresztül,
- a dokumentumcsomag letöltésével, kitöltésével és
elektronikus (iskola@hunyadisok.hu) vagy postai úton
történő visszaküldésével (Délegyházi Hunyadi János
Általános Iskola, 2337 Délegyháza, Árpád utca 53.)
VAGY
- személyesen, időpont egyeztetése után (+36304535268)

További információ:
http://www.hunyadisok.hu/beiskolazas.html

Kövessék iskolánkat a Facebookon is!
https://hu-hu.facebook.com/delegyhazi.hunyadi.altalanos.iskola/

