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Tisztelt  Szülők  ! 

 

  A  Bajai Szentistváni Általános Iskola diákközösségei   és nevelőtestülete nevében köszöntöm 
Önöket, akik április hónapban a beiratkozások során iskolát választanak gyermekük számára. 
Nagyon fontosnak tartom, hogy minden érdeklődő szülő időben megismerje azokat az értékeket, 
amelyeket hosszú és komoly pedagógiai munka eredményeként tudhatunk magunkénak, illetve 
mindazt, amit a 2016/2017 - es tanévben szeretnénk elérni. 

A leendő elsősöket érintő régi jól bevált hagyomány intézményünkben, hogy az iskola legkisebb diákjai  
szeptember hónap első heteiben a „kímélő iskolakezdés” módszereivel  ismerik  meg a helyi szokásokat, 
elvárásokat. 

Rugalmas órák, játékot és  sok - sok mozgást igénylő foglalkozások, ösztönző feladatmegoldások szoktatják hozzá 
a kisdiákokat az iskolaélet hétköznapjaihoz.  

Már az első osztálytól kezdve nagy hangsúlyt fektetünk a tanulási módszer alkalmazására, amely segíti 
megőrizni, illetve fokozni a tanulási kedvet, kialakítja és automatikussá teszi a jó tanulási szokásokat, megadja a 
tanuláshoz nélkülözhetetlen eszközöket és képességeket.   

Minden tantárgy oktatása során kiemelt feladatot kap az értő olvasás, az olvasóvá nevelés. 

Célunk, hogy az olvasás és az ismeretszerzés során minden tanuló életkorának megfelelően értelmezni tudja az 
általa olvasottakat, fel tudja idézni és felhasználhatóvá tenni a megszerzett ismereteket. A tanórákon kívül ehhez 
nyújt segítséget a jól felszerelt új iskolai könyvtárunk, ahol a könyvtári órák alatt is gyarapíthatják 
alapműveltségüket a tanulóink. A könyvtár keretén belül kerül megrendezésre az olvasási verseny, amely arra 
ösztönzi a tanulókat, hogy minél többen olvassák az ifjúsági irodalmat, regényeket.  

A beszédfejlesztés, a beszédművelés és a kommunikációs képességek fejlesztése is nagy hangsúlyt kap a 
pedagógiai munkánk során, hiszen a beszédhallás, a beszédértés, a beszédbátorság és a helyes kiejtés ma már 
alapkövetelmény minden ember számára. A beszédhibákkal küszködő tanulókkal logopédus és fejlesztő 
pedagógusok foglalkoznak.  

Az Európai Unió minden állampolgárától megköveteli, hogy birtokában legyen valamely idegen nyelv  tudása az 
anyanyelvén kívül. Nyelvtanáraink tudják, hogy az idegen nyelvet nemcsak tanítani kell, hanem el is kell 
sajátíttatni. Ezért, az angol, a német és a nemzetiségi horvát nyelv „ráhangoló” játékos oktatása már az 
első osztályban megkezdődik. Szakköri kereteken belül   több  felső tagozatos tanulónk tanulja az orosz nyelvet. 
A horvát nyelvet tanuló diákok széles ismereteket kapnak a nemzetiségi kultúra és a hagyományápolás terén, 
részt vehetnek a sok - sok elismerésben részesült horvát néptánccsoport hagyományőrző munkájában. Baja 
város és a horvátországi Labin testvérvárosi együttműködésének köszönhetően, horvátos tanulóink számára 
lehetőség nyílik több napos nyaralásra az Isztrián.   Az Országos Horvát Önkormányzat tulajdonában lévő Pag - 
szigeti üdülőközpontban, minden évben 15 - 20 diákunk gyakorolhatja a nyelvet a napfényes Adrián.  

Az informatika tanításának alapelvei és céljai között fogalmaztuk meg, hogy az informatika az iskolában nem 
pusztán egy tantárgy, hanem az eredményes iskolai oktatás és nevelés eszköze is. Emiatt a számítógépes oktatás 
játékos formáinak alkalmazása már az első osztályokban megindul. Mindehhez  modern gépekkel és eszközökkel 
ellátott számítógépes tantermünk áll rendelkezésre. Délutánonként minden tanulónk szabadon használhatja a 
számítógépes termet, felnőtt felügyelet mellett.  



Az egészségfejlesztés, az egészségnevelés a test és a lélek harmonikus összhangját, a mozgásigények 
kiegészítését, a mozgáskultúra és mozgáskoordináció fejlesztését biztosítja a mindennapos testnevelés a 
tanórákon és  a mindennapos testedzés a délutáni foglalkozások során. A tanulók a következő sportágak 
között válogathatnak: atlétika, torna, labdarúgás, kosárlabda, tenisz, floorball. 

Az egészségnevelés szerves része a környezetvédelem is, ezért minden tanévben meghirdetjük a 
környezetvédelmi  és a katasztrófavédelmi szakkörünket is. 

A készségtárgyak heti órakerete alacsony, ezért a tanulók  „szépérzékét”, a kibontakozó művészi tehetséget, a 
tanulók rajzpályázatokon való szerepeltetésével, rendszeres kiállítások megszervezésével segítjük. 

Ebben óriási szerepet vállalnak a Liszt Ferenc Zeneiskola pedagógusai is, akik intézményünkben végzik a tanulók 
zeneoktatását. 

A tehetségfejlesztés a tudatos és sokszínű pedagógiai tevékenység szerves része. A szavalni, mesélni, prózát 
mondani szerető diákjainkat, kiváló sportolóinkat, valamilyen tantárgyban kimagasló teljesítményt nyújtó 
tanulóinkat rendszeresen versenyeztetjük házi, illetve felmenő rendszerű versenyeken. Elvünk az, hogy a 
tehetségfejlesztés nem azonos az elitképzéssel, hanem annak elősegítése, hogy azok a tanulók, akik nagyobb 
teljesítményre képesek, ezt mindannyiunk hasznára meg is tudják valósítani. Őket várja az irodalmi 
szakkörünk, valamint a már említett sportdélutánok.   

A sajátos nevelési igényű tanulók különleges gondozása a többi gyermekkel együtt, integrált keretek között 
történik. A tanulók felzárkóztatását, tanulmányi előmenetelét, a magatartási problémák leküzdését segítik a 
fejlesztő foglalkozások, a korrepetálások, az egyéni felzárkóztató foglalkozások. Saját fejlesztő 
pedagógusainkon kívül ebben segítenek a Szakszolgálat szakemberei. 

A napközi otthon munkájának megszervezése során fogalmaztuk meg, hogy a napközi nem csak „megőrző 
hely” vagy „tanulószoba”, hanem a tanulás, a leckekészítés és ellenőrzés, valamint a játék, a kirándulások, a 
szabadidős foglalkozások összehangolt egysége. 

 

Nagyon sok  kulturális programot is szervezünk a gyermekek számára. 

Felvilágosító előadások, bálok, őszi szüreti felvonulások, író - olvasó találkozók, előadók koncertjei, kiállítások, 
hagyományőrző programok segítik az alapműveltség és a tudás szélesítését. Most már bátran mondhatjuk, hogy 
olyan felnőtt rendezvényeink, mint a „Márkó nap” a „Szentistváni préló”, a „Gazdagimnáziumi esték”, vagy az 
augusztus 20-a, illetve az 1956-os forradalom méltó megünneplése a Szent István téren és a helyi templom előtti 
emlékműnél messze túlnőtték Bajaszentistván határait. 

 

Kedves  Szülők ! 

 

Várjuk szíves érdeklődésüket, kérdéseiket személyesen, telefonon, E-mail címünkön.  

Nyílt tanítási napokat és szülői értekezletet 2015. március 8 – 9-én tartunk. 

Bővebb információk  mindenki számára elérhetőek a  www.szamk.hu honlapon is.  

 

Köszönjük megtisztelő figyelmüket! 

 Osztrogonácz József  

 Intézményvezető  


