Tanévnyitó ünnepi beszéd
“A gyermek a legtökéletesebb teremtmény, mert egyedül ő tudja megalkotni saját egyéniségét.
A gyermek lelke lágy viaszhoz vagy fehér papírhoz hasonló, ahová magának a gyermeknek kell
belevésni a képzeteket.”
Maria Montessori gyönyörű soraival köszöntöm iskolánk valamennyi tökéletes teremtményét
a gyerekeket, szüleiket, nagyszüleiket és kedves vendégeinket, kollégáimat.
Bár még érezzük a nyár forróságát, mégis ma kezdetét veszi a 2019-2020-as tanév. Magunk
mögött hagyjuk a pihenést, a csodálatos nyaralást, a vízpart melletti kikapcsolódást, a napozást,
a finom ízletes fagylaltokat, a kalandokkal teli táborokat és kirándulásokat. Ma ismét zajos lesz
iskolánk valamennyi osztályterme és mindenki elfoglalhatja a kedvenc padját, melyben 181
napot fog eltölteni.
230 tanulóval, 11 osztállyal kezdjük az évet.
Külön köszöntöm iskolánk legkisebb diákjait, akik most lépték át először iskolánk kapuit
diákként, és tele izgalommal és büszkeséggel ülnek most előttem. Ez az ünnepség kiemelten is
a tiétek, s az elkövetkezendő napokban, hetekben fokozottan figyelünk majd rátok, segítünk
benneteket, hogy bátrak és magabiztosak legyetek. Kérem a felsőbb évfolyamosokat, hogy
vigyázzatok rájuk.
Kedves kis elsősök! Életen át tartó tanulásra buzdítalak benneteket! Biztos vagyok benne, hogy
tanító nénitek segítségével könnyedén tanuljátok meg a betűket, játékosan fedezitek fel a
számokat és megannyi örömteli percet fogtok átélni itt a Nyitra iskolában. A két kezeteket
egyszerre ketten fogják majd. Egyik oldalon a tanító néni, másik oldalon a szüleitek. Kívánok
nektek az egész tanévhez sok kitartást, szorgalmat, türelmet, egészséget, és megannyi örömteli
pillanatot!
Az előttünk álló 181 nap munkaterve elkészült és bizton állíthatom, hogy a nevelőtestület által
összeállított éves program tele lesz értékteremtő környezetvédelmi, egészségmegőrző,
kulturális és sportrendezvényekkel. Mindezek mellett a legfontosabb számunkra, hogy
diákjaink nap mint nap, szeretettel jöjjenek iskolánkba, és a tanulásra motiváltak legyenek.
Ehhez nagy szükségünk van a szülőkre.

Pedagógiai programunk jelmondata így szól:
Olyan iskolát szeretnénk, ahol a belső légkör, a tartalmas együttes munka következtében jól
érzi magát a tanuló és tanára egyaránt.
A tanuló mellett ott áll a szülő is, mint az oktatás harmadik fontos szereplője. Ezért
meggyőződésem, hogy akkor leszünk jó iskola, ha szoros kapcsolatot ápolunk a szülőkkel,
nyíltan, őszintén beszélhetünk a gyermekeik problémáiról, hiányosságairól, lehetőségeiről.
Együtt kell dolgoznunk a közös cél érdekében. Kérem Önöket kedves szülők, kísérjék
figyelemmel gyermekeik tanulmányait, s ha kétség merül fel Önökben kérdezzenek bátran.
Kollégáim nyitottak az eszmecserére, hisz közös célunk az ide járó gyermekek személyiségének
kiteljesedése.
A tanulónak joga van a zavartalan tanuláshoz!
A tanárnak joga van a zavartalan tanításhoz!
Mindenki jogát tiszteletben tartom!
Ezek legyenek az új tanév szlogenjei.
Mit nyújthat Önöknek és gyermekeiknek a Nyitra iskola?
Gyermekközpontú, magas színvonalú oktatást, ezen belül kiemelten az angol nyelv oktatását.
Nyugodt légkört, megfelelő felszereltséget.
A délutáni foglalkoztatók idén is bőséges kínálattal állnak a gyerekek rendelkezésére. A
szakkörök között most kezdi meg működését az robotika szakkör, amely számára pályázatok
útján több készletet is sikerült beszerezni és egy újabb pályázat révén reméljük, még bővíthetjük
az eszközöket.
Az előző tanév sikereiről is kell szólnunk. A nyár során érkeztek meg a harmadikosok
nyelvvizsga eredményei és néhány tanulmányi verseny oklevelével is adósak vagyunk. A
harmadik osztályból 12 tanuló jelentkezett a nyelvvizsgára és mindenki sikeresen teljesítette is
a vizsgát.
A nyár rengeteg munkával telt az iskolában. A fenntartó csekély támogatása mellett főként a
szülői közösség, az iskola alapítványa és önkéntes felajánlások tették lehetővé a fejlesztések

megvalósulását. A tantermek a szülők és kollégák áldozatvállalásának és munkájának
köszönhetően tisztán és megújulva várják a tanulókat. Új termet kellett kialakítani, hiszen nőtt
az osztályok száma, elköltöztettük az orvosi rendelőt. Mindez szintén sok munkát igényelt.
Nem tudok eléggé hálás lenni saját dolgozóinknak és a szülőknek az ehhez nyújtott segítségért.
„Az elégedett és boldog élet kulcsa a tanulás és az öröm összekapcsolása. Az öröm nélküli
tanulás kimerít, a tanulás nélküli öröm pedig rendkívül unalmas.” mondta egy helyen
Richard Pech.
Úgy gondolom nálunk ilyen örömteli tanulásban lesz része a diákoknak.
Engedjék meg, hogy bemutassam tantestületünk új tagjait és az új osztályfőnököket.
Távozott közülünk Martin Eszter és Katicsné Dávid Erika. Pótlásuk még nem teljesen sikerült.
Az 1/A osztály osztályfőnöke Némethné Kovács Katalin, Kata néni.
Az 1/B osztály osztályfőnöke Szántai Szilvia kolléganő, aki ettől az évtől erősíti csapatunkat.
Tanító angol műveltségterület végzettséggel rendelkezik. Mindketten matematikát fognak
tanítani az osztályukban és Szilvi néni angolt és angol nyelvű tárgyakat is.
A másodikosok osztályfőnöke Csepregi-Molnár Adél kolléganő, aki Berta-Csanádi Veronikától
veszi át az osztályt, hiszen Vera néni egy pici fiú boldog anyukájaként tölti már napjait.
Az 5/A osztályfőnöke Nagy-Szabó Iréne tanárnő, az 5/B osztály osztályfőnöke Tóthné Takács
Éva kolléganő lesz.
Még egy új kollégát is köszönthetünk tantestületünkben, bár Ő a tanulók számára nem
ismeretlen, hiszen nálunk töltötte tanítási gyakorlatát, bemutatom Lengyel Lilla angol –
történelem szakos kolléganőt.
Így áll össze a mi lelkes csapatunk, mindenki nevében kérem Önöket, hogy forduljanak hozzánk
bizalommal!
Minden kedves diákunknak, azok családtagjainak, és kedves kollégáimnak munkájához sok
erőt, egészséget, türelmet, és kitartást kívánok!
Ezennel a 2019/20-as tanévet megnyitom!

