
 

Iskolába hívogató 

2022.    Kedves Szülők! 

Szeretettel köszöntjük Önöket a II. Rákóczi Ferenc Tagiskola tanítói és tanárai nevében. Hamarosan itt az 

iskolaválasztás ideje, ami minden család életében egy nagyon fontos kérdés lehet. Szeretnénk Önöknek segítséget 

nyújtani abban, hogy miért is jó, ha bennünket, „rákóczis” tanítókat választanak. 

Több éves szakmai tapasztalattal a hátunk mögött oldott, családias légkörben, a tanulókra odafigyelve, egyéni 

sajátosságaikat figyelembe véve végezzük oktató-nevelő munkánkat. 

2022/2023-as tanévben induló első osztályunk a Lépésről lépésre iskolai programmal egy gyermekbarát 

tanulókörnyezetet biztosít és módszereit tekintve is nagymértékben megkönnyíti az óvoda és az iskola közötti 

átmenetet. A program kiegészül a Polgár testvérek által kidolgozott Sakkpalota programmal, amely játékosan és 

sokoldalúan alapozza meg az eredményes tanuláshoz szükséges képességeket.  Évek óta sikeresen alkalmazzuk a 

Mozgáskotta programot is, valamint havi rendszerességgel a Boldogórák keretében segítjük tanítványaink lelki 

egészségének fejlődését, a mindennapi életben adódó problémákhoz megoldási stratégiákat tanítunk. 

A tantárgyakat egymás közt megosztva tanítjuk, így szinte egész nap együtt vagyunk a gyerekekkel. 

Sokféle változatos eszközt és módszert alkalmazunk annak érdekében, hogy játékosan, könnyedén sajátíthassák el 

a megtanulandó ismereteket, élményekben gazdag legyen a napi tevékenységük. A rugalmas napirend lehetővé 

teszi, hogy igazodjunk a gyerekek igényeihez, pihenő- és játékidőt, mozgásos feladatokat iktatunk be a tanórák 

közé. 

A délutáni foglalkozáson lehetőségünk van az elsajátított ismeretek begyakorlására, további fejlesztő- és játékos 

tevékenységek szervezésére. 

A pozitívumok kiemelése, az ösztönző magatartás és jutalmazásunk az értékelésünk alapja. A lassabban haladók 

számára egyéni megsegítést, eszközhasználatot biztosítunk. Tehetségmérési gyakorlatunk során felmérjük a 

gyermekek tehetségterületét és többféle lehetőséget teremtünk azok kibontakoztatására. 

Bővebb tájékoztatásért forduljanak hozzánk bizalommal a fenti elérhetőségeinken! 2022. február hónap elején 

online szülői értekezletre várjuk majd Önöket, amelyről később adunk tájékoztatást. 

Szeretettel várjuk iskolánkban leendő első osztályos gyermekeiket! 
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Hegedüsné Kiss Zsuzsanna és Tomis Márta tanítók 


