Augusztus 30.
Vörösmarty Mihály Tagintézmény

AUGUSZTUS 30 –EGY ÚJ TANÉV KEZDETÉN
TANÉVNYITÓ A VÖRÖSMARTY TAGINTÉZMÉNYBEN
A Vörösmarty Tagintézményben augusztus 30-án, vasárnap délután 5 órától került sor az
tanév ünnepélyes megnyitására. Az tanévet Pusztainé Szabó Margit, iskolánk fıigazgatója
nyitotta meg.
A beszéd után, szokásaink szerint az idén is a kis elsısök kerültek a középpontba. Az elsı
sorban ülve figyelhették végig a számukra még újdonságként ható eseményeket. A tanító
nénik és a nagyobb tanulók munkájának köszönhetıen idén sem maradt el a kicsik megajándékozása: megkapták elsı ceruzájukat, egy iskolánkat ábrázoló kártyanaptárt, valamint egy
nyakláncot, rajta az osztályuk nevével.

Augusztus 31.
Czina Sándor Tagintézmény

TANÉVNYITÓ 2009.
Tagintézményünkben a tanévnyitó ünnepély este fél 7-kor kezdıdött. Eleget tett a meghívásnak, s megtisztelte jelenlétével ünnepségünket Orosz László fıigazgató helyettes úr, Burka László úr, a városrész önkormányzati képviselıje; Kiss Rozália asszony a rendırség képviseletében; Vitálisné Gomolka Éva asszony és Horváth János úr, a szülıi közösség vezetıi.
A 2009/2010. tanévet Lipták Andrásné igazgató asszony nyitotta meg. Beszédében kiemelten szólt az 1. osztályosokhoz, a felsı tagozatba lépı 5.-esekhez és a tanulmányaikat e
tanévben befejezı 8.-os tanulókhoz. Hangsúlyozta, hogy e tanévben kiemelten kezeljük a
képességeknek megfelelı tanulmányi teljesítmény elérését és a magatartáskultúra fejlesztését. Legyen érték a tudás! Legyen követendı a kulturált magatartás! Elmondta még, hogy a
siker azokhoz pártol, akik elég energikusak, hogy dolgozzanak érte; elég bizakodóak, hogy
higgyenek benne; elég türelmesek, hogy várjanak rá; elég bátrak, hogy megragadják; és elég
erısek, hogy megtartsák.
Orosz László fıigazgató helyettes beszédében a tanév legfontosabb feladatairól szólt: a
nem szakrendszerő oktatás felmenı rendszerő folytatásáról az 5. és a 6. évfolyamon, a
HEFOP B modul további alkalmazásáról valamint arról, hogy a TÁMOP 3.1.4 sikeres pályázat kapcsán az alsó tagozaton és az 5. ill. 6. évfolyamokon a kompetencia alapú oktatás
mely tantárgyakban jelenik meg a továbbiakban. Említést tett arról is, hogy a Pedagógiai
Programban kidolgozott IPR rendszer alkalmazásával a HHH és HH tanulók integrációjának
további segítése az újabb sikeres pályázat segítségével e tanévben is folytatódik.
E gondolatok jegyében kezdıdött el iskolánk 32. tanéve, a 2009/2010.

Eötvös József Tagintézmény

TANÉVNYITÓ
Az ünnepség kezdetén köszöntöttük az elsı osztályosokat, akik kicsit férve, meghatódottan foglalták el helyüket. Orosz László fıigazgatóhelyettes megnyitó beszéde után, Mucsi
Ágnes igazgató nı ismertette a tanulókkal, szüleikkel és a megjelent vendégekkel a tanév
kiemelt oktatási és nevelési célkitőzéseit, az iskola életében bekövetkezett változásokat, várható feladatainkat. Köszöntötte nyugdíjba vonuló kollegánkat, Sonkolyos Ágnest.
Tanévnyitónk fontos eseménye volt, hogy Németh Béla polgármester átadta a tanulóifjúságnak a mőfüves pályát. Ünnepségünk a Szózat eléneklésével zárult.

