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A katolikus iskolában is várják a leendő elsősöket

Ahol a tudás érték
Feketéné Kiss Aranka

Nemcsak
oktatás folyik,
hanem igazi
nevelés
– Többgyermekes szülőként tapasztalatból mondhatom, hogy
a Savio a Mi iskolánk. Magukénak érezhetik gyerekek és szülők is, hiszen egy családias, barátságos intézmény. Olyan keresztény és emberi értékeket
közvetít, amely a mai világban
nélkülözhetetlen. A pedagógusok és minden itt dolgozó olyan
szeretetteljes, támogató, biztonságos környezetet alakít ki és
tart fent gyermekeink részére.
Itt nemcsak oktatás folyik, hanem igazi nevelés a szó nemes
értelmében. Közös a cél, a feladat, az öröm és néha a bánat is.
A felkészült tanítók, tanárok
és hitoktatók alapos és szerteágazó tudása olyan alapot biztosít tanulóiknak, amivel később stabilan megállják a helyüket, és elképzeléseik, vágyaik szerint tudnak továbbtanulni a középiskolákban.
A kommunikáció folyamatos
és részletes az iskola, valamint
a családok között, ez mindkét
félnek segít a mindennapokban. Előre tervezhetők az események, színesek a programok, a váratlan helyzeteket pedig hatékonyan és rugalmasan
oldja meg az iskola.
A Savióban tapasztaltam a
tehetséggondozás több formáját is. Diákjaik kiemelkedő képességeinek és az önmegvalósításnak teret adnak, ugyanakkor minden rászoruló gyermek
megkapja azt a segítő támogatást, ami a fejlődéséhez szükséges. Fontos, hogy minden gyermek önmagát a közösség értékes tagjának tekintse, erre
nagy hangsúlyt fektet a tanári
kar. A jó ötleteket és az innovációs lehetőségeket az iskola nevelői szívesen fogadják –mondta az intézményről Feketéné
Kiss Aranka szülő.

Közeleg a beiskolázás határideje. A békéscsabai Savio Szent Domonkos Katolikus Általános Iskolával kapcsolatos tudnivalókat, az intézmény erősségeit, valamint
a nyolcéves képzés részleteit Caimacan Klára igazgató
foglalta össze a jelentkezni
szándékozók szülei számára.

FILÓ KRISZTINA, NYOLCADIK
OSZTÁLYOS TANULÓ: — Szüle-

im azért választották ezt az
iskolát, mert azonkívül, hogy
családias és barátságos, a
családot is igyekeznek bevonni szinte minden programba,
amelyek mindig gazdagok és
színesek. Én úgy gondolom,
aki ebből az iskolából kikerül,
az elegendő tudással rendelkezik ahhoz, hogy az élet bármely területén megállja a helyét. Ezenfelül kellő emberségben, megértésben, becsületességben, egymás iránti
tiszteletben és sok tapasztalatban bővelkedhet az intézményben eltöltött évek után.

Erősségeink

Családias légkör (összetartó közösség, a gyermek biztonságban érzi magát, hatékonyabb és könnyebb kapcsolattartás, az egymásra figyelés,
így eredményesebb lesz a személyiségfejlődés).
Színvonalas oktatás (a kor elvárásainak megfelelő tudás átadása, korszerű oktatási módszerek alkalmazása, megőrizve a hagyományos értékeket,
a gyermekek korához, egyéni képességeikhez igazítva a
„Mit? Mikor? és Hogyan?” tanítsunk).
Keresztény értékrend szerinti nevelés (Isten, család, haza
és a munka szeretete. A becsületes, tisztességes, sikeres, elégedett felnőtté válás segítése).
Szép környezet, felújított és
négy csoportszobával bővült
iskolaépület (a XXI. századnak
megfelelő, kulturált, szép, felszerelt osztálytermek, kiszolgálóhelyiségek, minden igényt
kielégítő tornaterem, gyönyörű, tágas, játszótérrel és sportpályával rendelkező udvar).
Tehetségpont vagyunk (különös figyelmet fordítunk a tehetséggondozásra, ennek eredményeként tanulóink sikeresen vesznek részt különböző tanulmányi, művészeti és
sportversenyeken). Kiváló továbbtanulási mutatókkal rendelkezünk.
Egyházi fenntartás (a Szeged-Csanádi
Egyházmegye,
mint fenntartó finanszírozási

Nyílt nap

NYÍLT NAP lesz 2018. február
24-én, 8.00 és 11.00 között.
Megismerhetik az iskolát, a tanító néniket, órákat látogathatnak.
Suliváró játszóházat tartunk
– 2018. február 24-én, valamint április 14-én 9.00 és

Miért a
békéscsabai
katolikus iskolát
választották?

stratégiájával biztosítja az iskola zökkenőmentes működését, gondoskodik fejlesztéséről,
a jó körülmények megteremtéséről).
Saját iskolabusszal és sofőrrel szállítjuk a gyermekeket
reggel iskolába, délután haza
a város minden részéből, Jaminától a Lencsési lakótelepig. A
busz segítség egyéb rendezvényekre való eljutásra is.

Mit tudunk nyújtani a nyolc
év alatt?

Zeneiskolai képzés az iskolában (nem kell a gyermekeket elvinni zeneiskolába, hanem a zenepedagógus jön hozzájuk onnan intézményünkbe).
Itt tartják a szolfézs és néhány
hangszeres órát is. Párhuzamosan kézműves foglalkozásokat
is tartunk – szintén az iskolában –, mindkettőt az új, erre kialakított termekben.
Néptáncoktatás heti egy
órában, alsó tagozaton.

Nyelvoktatás (angol vagy
német) már 2. osztálytól, felső
tagozaton akár heti 5 órában,
elvezetve a diákokat a sikeres
nyelvvizsgához.
Felvételi előkészítő magyar
és matematika tantárgyakból.
Diákjaink jól vizsgáznak a felvételiken és a középiskolákban
könnyen boldogulnak, alapos a
tudásuk, megállják a helyüket.
Sportolási lehetőségek: kézilabda, foci, úszás, vívás.
Gazdag szakkörkínálat: szinte minden tárgyból (matematika, fizika, angol, informatika,
magyar nyelv és irodalom), művészetekből (külön alsós és felsős rajz, énekkar, ügyes kezek,
drámapedagógia, társastánc),
gépírás.
Változatos szabadidő-foglalkozások: van színház-, bábszínház- és hangversenybérletünk, sokat és sokfelé kirándulunk, táborozunk, megtartjuk
ünnepeinket (egyháziakat és
a világiakat), családi és gyer-

meknapokat, bálokat, koncerteket és előadásokat szervezünk.
Jól felkészült, stabil, lelkiismeretes nevelőtestületünk,
akik következetes, szigorú, korlátokat és szabályokat is megfogalmazó, de szeretetteljes, odafigyelő, empatikus, segítőkész,
hivatástudattal oktatják, nevelik a rájuk bízott gyermekeket,
szüleik legdrágább kincsét.

Beiskolázási tudnivalók

Nincs körzethatárunk, a katolikus iskolába azon családok gyermekeit várjuk, akik
egyetértenek iskolánk oktatási és nevelési elveivel.
Leendő első osztályunkat
Drienyovszki Pálné Erika és
Kovácsné Uhrin Edit tanító nénik fogják tanítani, nagyfelmenő rendszerben, vagyis négy
évig, ami biztosítja az egységes
oktatási és nevelési elvek alkalmazását, biztonságot teremtve
gyereknek és szülőknek.

VILLÁM DÁNIEL, NYOLCADIK
OSZTÁLYOS TANULÓ: — Azért

szeretek ebbe az iskolába járni, mert családias a közösség,
mindenki ismeri egymást. Az
oktatás magas színvonalú, a
tanulók ezért az élet bármely
területén megállják helyüket.
A hitélet nagy szerepet kap, a
tanórákon kívül a szabad időt
is jól el lehet tölteni. A tehetséggondozás során felkészítő
órákon, szakkörökön veszünk
részt, ahol versenyekre is felkészítenek bennünket a tanáraink. Segítségüknek köszönhetően legtöbbször jó eredményeket érünk el a vetélkedőkön. Legnagyobb örömünkre intézményünkben sportolásra is van lehetőségünk.

Elérhetőségeink

11.00 között, amikor játékos
foglalkozásra várjuk a nagycsoportos óvodásokat és szüleiket.
Felvételi elbeszélgetést tartunk: a játszóházi foglalkozás
alatt és után, illetve a beiratkozáskor.

Személyesen: Békéscsaba,
Szarvasi út 31., naponta 8.00
és 16.00 óra között
Telefonon: 66/323 524,
20/220-9223.
Honlapon:
www.saviokatolikusiskola.hu
E-mailben:
savioiskola@gmail.com

„Vezetni végig a vágyott végtelenbe, hogy ember legyen, ha megérkezett”

Bemutatkoznak a leendő elsősök tanítói
DRIENYOVSZKI PÁLNÉ ERIKA: Az
iskola alapítása óta dolgozom a
Savióban, a 25. tanévet kezdem
a leendő első osztállyal. Minden iskolakezdés izgalommal
teli mind a gyermekek, mind a
szülők és a tanító néni számára. Vajon milyen lesz az iskola?
Jól fogja ott érezni magát a kisfiam/kislányom? Hogy zajlik
majd a beilleszkedés?
Szerencsés helyzetben vagyok, mert egy családias, szeretetteljes intézményben taníthatok, ahol fontos a keresztény
értékrend és a tudás. Arra törekszem, hogy minden kisgyermek szívesen és örömmel
jöjjön iskolába, felfedezze, ő is
tehetséges valamiben, és mi-

nél több alkalmazható tudás
birtokába juthasson. Együtt lépünk majd be a betűk csodálatos világába! Óráimra jellemző
a játékosság és a következetesség. Gyakran használom az interaktív táblát, mert ez színesebbé és izgalmasabbá teszi a
tanulnivalót.
Az én lángomat igyekszem
átadni a tanítványaimnak, hiszem, hogy: „A gyermek feje
nem edény, amit meg kell tölteni, hanem fáklya, amit lángra
kell lobbantani.” (Plutarkhosz)
Pedagógiai
munkámban
fontosnak tartom az ismeretek és a keresztény értékrend
átadását, a gyermekek személyiségének formálását.

Drienyovszki Pálné Erika

Kovácsné Uhrin Edit

KOVÁCSNÉ UHRIN EDIT: Tizennyolc éve tanítok ebben az iskolában. Vallom, hogy Isten minden egyes gyermek szívében,
lelkében, értelmében elrejtett
egy felfedezésre váró ajándékot. Ezt a gyermekek legszeretettebb eszközével, a játékkal
tudjuk felszínre hozni, tovább
gazdagítani és megfelelő irányba terelni. Tapasztaltam, hogy
ezzel lehet legjobban motiválni
a gyerekeket, érdeklődésüket
felkelteni és fenntartani, valamint kreativitásukat kibontakoztatni. Ennek tudatában választottam a játékot tanításom
egyik alappillérének, ami a hittel, a szeretettel és a bizalommal szoros egységet alkot.

Mint szülők, láthatták gyermekük első mosolyát, első lépéseit, halhatták első szavait. Most egy örömteli, de mégis nehéz döntés előtt állnak.
Iskolát, de legfőképpen tanítót kell választaniuk, aki felé
hittel, szeretettel és bizalommal fordulhatnak. Hivatásom
révén részesévé váltam azon
pillanatok egyikének, amikor
a gyermekkel kéz a kézben átlépjük a tudás küszöbét. Láthatom, hogy az évek múlásával a kezdeti bizonytalan lépések hogyan válnak egyre magabiztosabbá és engedik el azt
a kezet, ami az elején biztonságot, melegséget nyújtott számukra.

