
Kedves Szülők!  

 

Biztosan Önök is büszkén gondolnak arra, hogy kis 

óvodás csemetéjük hamarosan iskolásnak 

mondhatja magát. Felelősségteljes döntés előtt 

állnak, amikor gyermeküknek iskolát választanak. 

 

A Tiszaparti Római Katolikus Általános Iskola és 

Gimnázium 2011. óta működik egyházi iskolaként, 

mely azért jött létre, hogy a gimnázium több mint 

50 éves múltját, valamint a katolikus iskola hitbéli 

és erkölcsi elkötelezettségét egy tiszta szellemű 

intézményben egyesítse. Intézményünkben az általános iskolán át a gimnáziumi érettségi 

megszerzéséig olyan egységes nevelésben vehetnek részt a tanulók, mely során nem okoznak 

törést az iskolaváltás hatásai. 

 

A tanítók mind elkötelezett, lelkes pedagógusok, akiknek oktatómunkáját a keresztény erkölcsi 

normák és a katolikus egyház szellemi támogatása segíti. 

Hisszük, hogy a gyermekek egységes értékek szerinti nevelését a szülőkkel való személyes 

kapcsolattartás és bizalmi viszony teszi teljessé.  

 

Az általános iskolában az oktatás nyugodt, 

befogadó légkörben zajlik. Első osztályban mind 

az olvasás- és írástanítást, mind a matematika 

tanítását alapos előkészítő időszak előzi meg, de 

mindvégig hangsúlyos az élménypedagógia, és a 

játékos tanulás. Tanítóink tisztában vannak a 

beiskolázást érintő legújabb változásokkal, s 

felkészülten várják a kicsiket. 

 

Az angol nyelvvel már 1-2. osztályban is ismerkedhetnek a gyerekek, értékelésére harmadik 

osztálytól kerül sor. Testnevelés óra keretében heti két órában a 4. évfolyamon kajakoktatás, 1-

2-3. évfolyamon pedig néptáncoktatás folyik. A tanórákon kívül évfolyamonként különböző 

szakkörök, sportfoglalkozások biztosítanak hasznos elfoglaltságot a kisdiákoknak. 

 

Általános iskolánk tanulói számos tanulmányi- és 

sportversenyen vesznek részt, megyei és országos 

helyezésekkel.  

 

Napköziotthon igénybevételére 17 óráig van lehetőség.  

Az iskola saját konyhában főz. Uzsonnát is biztosítunk 

a gyerekeknek. 

 



Intézményünk a Római Katolikus Egyház fenntartása alatt működik, de mi szeretettel hívjuk és 

várjuk a más keresztény felekezethez tartozó fiatalokat, valamint azokat is, akik eddig még nem 

részesültek keresztény nevelésben, de szívesen megismerkednének azzal. 

 

Az alsó tagozat kínálata: 

- nyugodt, befogadó, családias környezet 

- keresztény értékrend 

- részvétel az egyház életében 

- részvétel a CSÉN (Családi Életre Nevelés)-programban 

- ének-zene tantárgy keretében furulyaoktatás 

- testnevelés tantárgy keretében néptáncoktatás (1-2-3. osztály), kajakoktatás (4. osztály) 

- német nyelvi szakkör (4. osztály) 

- korszerűen felszerelt, barátságos tantermek 

- tanulmányi és sportversenyek 

- tematikus hetek (egészséghét, 

  művészetek hete, Szent József-hét stb.) 

- értékközvetítés, hagyományőrzés 

- LÜK-foglalkozások, versenyek 

- színház-, mozi- és kiállításlátogatások, részvétel vá-rosi kulturális programokon 

- nyári napközis tábor 

- modern sportudvar 

 

Sportfoglalkozások: 

- ugrókötél 

- atlétika 

- tömegsport 

- sakk (külsős oktatóval) 

 

 

 

 

Beharangozó 

rendezvény időpontja: 

2023. február 23. 16:30 

 
 

Helyszín: Tiszaparti Római Katolikus Általános Iskola és 

Gimnázium „B” épülete (Tiszaparti sétány 5. – a vízi rendőrség 

mellett). 

 
Minden érdeklődőt szeretettel várunk! 


