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Kedves Szülők! 

 

 Köszöntöm Önöket abból az alkalomból, hogy gyermekük 2022. szeptemberétől első osztá-

lyos lesz. Bizonyára felmerült már Önökben a kérdés, hogy melyik iskolát válasszák. Bizony-

talanok, mert a legjobbat szeretnék gyermeküknek? Az alábbi ismertetővel szeretnénk segíteni 

a döntésükben.  

 A kialakult járványügyi helyzet sajnos nem teszi lehetővé, hogy személyesen látogassanak 

el az általános iskolákba. Az iskolába csalogató foglalkozásaink is az online térben valósulhat-

nak meg. A honlapon elhelyezett bemutatkozó videófilm megtekintése segítségükre van abban, 

hogy megismerhessék a tanító néniket.  

 Gyermekközpontú iskola megvalósítása a célunk, ahol a diák, a tanító, a tanár és a tanárjelölt 

egyaránt jól érzi magát. A mindennapokban jól meghatározható elvárásokat fogalmazunk meg 

a gyerekek képességeinek kibontakoztatása, fejlesztése érdekében, így minden kisgyermek, 

minden területen a saját tempójában fejlődhet.  

 Az általános iskola célja egy általános „alaptudás” megtanítása, mely a későbbi tanulmányok 

során folyamatosan bővíthető. Fontosnak tartom, hogy a mi iskolánkba járó diákjaink ne csak 

a szükséges tudást szerezzék meg, mely a középiskolai tanulmányaik folytatásához kell, hanem 

kiegyensúlyozott, harmonikus személyiséggé váljanak. Az ehhez szükséges kompetenciák fej-

lesztése, képességek és készségek kialakítása ugyanolyan fontos feladata az iskolánknak, mint 

a megfelelő szakmai tudás átadása. Véleményem szerint a legfőbb jó tulajdonság ma a flexibi-

litás, a rugalmasság. Aki nem tud alkalmazkodni, lemarad, aki lemarad, az kudarcélményt sze-

rez, ami negatívan befolyásolja a további fejlődését.  

 Nevelőtestületünk tagjai innovatív pedagógusok, akik rugalmasságuk és magas fokú szak-

mai felkészültségük révén hozzájárulnak ahhoz, hogy az iskolánkból kikerülő gyerekek képe-

sek legyenek megállni a helyüket a mindennapokban és akadályok nélkül juthassanak be az 

általuk megálmodott középfokú intézményekbe. 
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„Az élet nem az, amit az ember átélt, hanem az, amire visszaemlékszik, 

 és ahogy visszaemlékszik rá, amikor el akarja mesélni.” 

Gabriel Garcia Marguez 

 

 

Tanórán kívüli és szabadidős tevékenységek iskolánkban  

 Szülői és tanulói igények alapján, felzárkóztató és tehetséggondozó foglalkozásokat, szak-

köröket, sportolási lehetőségeket biztosítunk. 

A szabadidő hasznos és tartalmas eltöltését teszik lehetővé az iskolánkban működő délutáni 

foglalkozások:  

o táncoktatás; 

o tantárgyi szakkörök; 

o sportkörök:  - röplabda,  

- futball, 

- kosárlabda,  

- társastánc; 

o gyógytestnevelés. 

 

 

 Belvárosi iskolaként lehetőségünk van arra, hogy a város kulturális életébe aktívan bekap-

csolódjunk. Rendszeresen látogatunk el tanítványainkkal, a Móricz Zsigmond Színházba, a Mó-

ricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtárba, Filharmóniai hangversenyekre, különféle sport-

rendezvényekre és minden olyan rendezvényre, amely elősegítik tanulóink széles látókörének 

fejlesztését.  

 A nevelő-oktató munkánkat fejlesztő pedagógus, gyógypedagógus, védőnő, pedagógiai asz-

szisztensek segítik. 

 

 2014-ben, Nyíregyházán elsőként iskolánk vált a Sakkpalota program referencia intézmé-

nyévé. Ennek keretein belül kétévente szakmai napot rendezünk.   

 A Sakkpalota egy kifejlesztett módszer, melynek célja, a személyiségfejlesztés, a tehetség-

gondozás, a kritikai gondolkodás fejlesztése intézményi keretek között.  

 A sakk alapismereteivel ismertetjük meg a diákjainkat, melynek segítségével a továbbiak-

ban fejlesztjük a logikai gondolkodásukat, a szociális készségeiket. 



A Jobb Veled a Világ Alapítvány által működtetett Boldogság Intézet nyílt pályázatot hir-

detett magyarországi és határon túli nevelési-oktatási intézmények számára „Boldog Iskola” 

cím elnyerésére. Az Alapítvány 2014-ben indította el Boldogságóra programját, melynek fő-

védnöke Prof. Dr. Bagdy Emőke. A program lényege: „Arra törekszünk, hogy a Boldogságórák 

derűs és élmény gazdag feladatai, játékai, valamint gyakorlatai fokról fokra kibontakoztassák a 

derűt és életszeretetet. Gyermekeink így a jövőbe vetett hittel, bátran járják végig a felnőttség-

hez vezető utat, majd boldogságra képes emberré válhatnak.” (Prof. Dr. Bagdy Emőke, a Bol-

dogságóra program fővédnöke) 

 

 2021-től lehetőségünk van arra, hogy a gyermekek érdeklődési körét figyelembe véve Lego 

robotok építésével és programozásával foglalkozhassanak tanulóink szakköri kereteken belül. 

Ez a program kiváló lehetőséget biztosít arra, hogy a logikus-algoritmikus gondolkodás, a prob-

léma megoldás, a magasabb rendű gondolkodási készségeket és a kreativitást fejleszteni tudjuk. 

 

A 2022/2023-as tanévre történő beiratkozás és indítandó első osztályaink  

 

 Az első osztályba történő beiratkozás feltétele, hogy a gyermek az adott naptári évben a 

hatodik életévét augusztus 31. napjáig betöltse, vagy ha ezt csak december 31. napjáig tölti be, 

a szülő kérje gyermeke felvételét az iskolába. Az első évfolyamba történő beiratkozáskor be 

kell mutatni: 

20/2012. (VIII.28.) EMMI rendelet 22.§ (4) bekezdés 

„Az általános iskola első évfolyamára történő beiratkozáskor be kell mutatni a gyermek sze-

mélyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót és lakcímet iga-

zoló hatósági igazolványt, továbbá az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító 

igazolást.” 

 

A 2022/2023-as tanévre történő beiratkozás időpontja: 

2022. április 21-22. 

 

További információ kérhető: Tóthné Buszlai Brigitta mb. tagintézményvezetőtől 

Elérhetőségeink: 42/ 512-860 

E-mail címünk: nyhkazinczy@gmail.com 
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 Az intézmény működésével kapcsolatos részletes információk elérhetők a honlapon és az 

iskolánk Facebook oldalán. 

Honlapunk: https://www.kazinczyfnyh.hu/ 

Facebook: https://www.facebook.com/kazinczy.nyiregyhaza 

 

 Jövendő elsőseinket kedves, tapasztalt, jól felkészült gyermekszerető tanító nénik várják, 

akiknek elsődleges céljuk, hogy a gyermekek örömmel járjanak iskolába, szívesen legyenek 

osztálytársaik között, a tanulás meghatározó értékké váljon számukra.  

 Munkánk során az élményalapú oktatással, az alapkészségek kialakítását, az olvasás, írás, 

számolás biztos eszközként való alkalmazásának elérését tartjuk legfőbb feladatunknak. Írni, 

olvasni a hagyományos (szótagoló, hangoztató – elemző) módszer szerint, a matematikát játé-

kos, logikai feladatokkal kiegészítve tanítjuk, törekszünk a biztos számolási készség kialakítá-

sára. Első osztálytól kezdve, felmenő rendszerben, az első négy évben ugyanazon tanítók tanít-

ják a gyermekeket. Két első osztály indítását tervezzük. 

 A személyes találkozásig reméljük, hogy gyermekeikkel szívesen kapcsolódnak be majd a 

közös munkába, vesznek részt az alábbi online foglalkozásainkon és ismerkednek meg a leendő 

elsős tanítóinkkal. 
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Tisztelt Szülők!  

Kérjük, ismerkedjenek meg az iskolánkban folyó munkával! Bízunk abban, hogy találko-

zunk a 2022/23-as tanévben, és Kazinczys szülőként köszönthetjük Önöket! 

 

Nyíregyháza, 2022. február 28. 

 

Tóthné Buszlai Brigitta 

mb. tagintézményvezető 

 


