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KEDVES SZÜLŐK!
Lakóhelyünk iskolájának nevében szeretnék tájékoztatást adni Önöknek.
Mindenféle rémhírrel ellentétben, („nincs áram és fűtés az iskolában,
lehetetlenek a feltételek, stb.”) intézményünk új informatikai fejlesztéssel, új
lehetőségekkel várja tanulóit a 2011/12-es tanévben.
Az óvodás korú gyermekeknél és az 1. 2. osztályos tanulóknál beindítjuk az
angol nyelvvel való ismerkedést. Iskolaelőkészítő foglalkozásokat szervezünk a
nagycsoportos óvodások számára. Ebben a nehéz gazdasági helyzetben erőn
felül próbálunk minden lehetőséget megragadni gyermekeink személyiségének
fejlesztéséhez.
Ezzel szemben a Nyírbogdányban élő szülők néhányan arra biztatják a
családokat, hogy gyermekeiket vigyék el a szomszédos település (Nyírtura)
iskolájába. Vajon tájékozódtak, hová?
Tájékozódtak-e arról, hogy a kötelező oktatási tevékenységeken kívül, azok a
plusz lehetőségek, amelyek nálunk igénybe vehetők, megtalálhatóak-e a
választott új iskolában is? Például:
furulya, zongora, néptánc, képzőművészet
úszás oktatás (óvoda, iskola)
foci, atlétika edzések
színház bérlet
két idegen nyelv választási lehetősége (angol, német)
szakkörök: nyelvi 3. osztálytól (angol, német), informatika (lego robot
programozás: országos XI. és XII. hely 2011-ben), tűzzománc, énekkar
erdei táboroztatás
olvasó kör
felvételi előkészítő
tehetség-, öko-, integrációs-, útravaló program működése
18 db új tanulói bicikli teljes felszereléssel idei túrákhoz
7 tanterem felszerelve interaktív táblával

Egy másik iskolánál a téli utaztatás, a különböző időszakokban végző tanulók
hazajutása, utaztatása a gyerekek érdekében történik majd? Vajon átgondolták,
hogy a település életében milyen negatív jelentése van annak, hogy mindenhol
jobb, csak ne itt, ahol a házunk, a családunk él?
A tanulás, boldogulás útja nem egy másik, még több problémával küzdő
„iskolaépület”, ami egy szokatlan változás a tanulóknak is. (Nem azt a nyelvet
tanulja, más a tankönyve, más tanítási módszerek, stb.)
Kérem, gondolják át, hisz a gyermek nem egy eszköz, egy játékszer, akit hol ide,
hol oda kényszerítünk. Ha nem jó az új hely, akkor visszaindulunk a lakóhely
iskolájába? Vagy újabb próba következik?
Ha mindezek ellenére a fenti érvek nem elegendőek, úgy augusztus 26-án
8-tól 10 óráig kérhetik a szülők az iskolaváltoztatást.
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