
Tisztelt Szülők! 

 

Az elmúlt héten megtartott szülői értekezlet és tájékoztató után bizonyára Önöket is 

foglalkoztatja a gondolat, vajon milyen iskola legyen a jövőben a településen! 

Az iskola dolgozói is kíváncsian várják, hogy egyházi fenntartásba vétel esetén milyen 

változások következnek be.  

Lehetőségként felmerült, hogy a Magyarországi Evangélikus Egyház Balatonboglári 

Evangélikus Egyházközsége átveszi a Gárdonyi Géza Általános Iskola fenntartását, ezért 

szerveztük meg az esetleges fenntartóváltáshoz elengedhetetlen „Szülői nyilatkozatok” 

eljuttatását Önökhöz a törvényi előírásoknak megfelelően. 

A döntéshez a megfelelő információt azok szolgáltatatták ezen a szülői értekezleten, akik az 

iskolát át kívánnák venni. Az elhangzottakon túl további, egyoldalú tájékoztatások történtek a 

településen. 

Az iskola jelenlegi vezetése a következő, helytálló tájékoztatást nyújtja az iskolában 

folyó munkáról a Kedves Szülőknek. 

 A mostani vezetés 2010 szeptembere óta van az iskolában, tehát az azt megelőző EU-s 

pályázatokért nem tartozik felelősséggel. 

 Az első három évben a valóban katasztrofális állapotú épületben a lehetőségekhez 

képest próbáltunk újításokat véghezvinni: taneszközöket, bútorokat, sportszereket, 

konyhai és karbantartáshoz szükséges eszközöket vásároltunk (jelenleg 4 interaktív 

táblával rendelkezünk, 2015-ben 16 új számítógép került beszerzésre, további új gépek 

telepítése folyamatban van). 

 A nyári időszakban kifestettük az összes irodát és a folyosókat. 

 A folyosókat 1 méter magasságig lambériával láttuk el, a szekrények helyére 

ülőhelyek és fogasok kerültek.  

 Új kistanárit alakítottunk ki. 

 Laminált padlót kapott két iroda. 

 Szülői segítséggel kifestettük az összes tantermet. 



 Lambériával láttuk el a tantermek azon falait, melyek nagyobb szennyeződésnek 

voltak kitéve. 

 A szülői munkaközösség báli bevételéből udvari játékokat vásárolt. 

 A bejárati kapu szülői munka eredménye. 

 Használható röplabdapályát és távolugró helyet alakítottunk ki. 

 Az udvari eszközöket (padokat, játékokat) igyekeztünk megóvni a nagy igénybevétel 

ellenére. 

 A konyha épületén az ÁNTSZ által kifogásolt ablakokat kicseréltettük az iskola 

költségvetésének előirányzata terhére. 

A fentiek is bizonyítják, hogy a cél az iskola további fennmaradása és a gyerekek 

fejlődésének szolgálata. 

Középtávú szakmai eredmények. 

 Az iskola tanulói az országos kompetencia méréseken az országos átlagnak 

megfelelően teljesítenek. 

 A szakos ellátottság 99,2 %-os. 

 Az Alapfokú Művészetoktatást helyben vehetik igénybe a gyerekek klasszikus zenei 

szakág és vizuális kultúra területén. 

 Rendszeres, órarend szerinti órákon úszásoktatást biztosítunk 2 – 8. évfolyamokon. 

 Német és - szülői kérelemre - angol nyelvet tanulhatnak tanulóink.  

 Diákjaink délutánonként szakkörökön (kölyökatlétika, közlekedési ismeretek, 

labdarúgó foglalkozások), felzárkóztatáson és rehabilitációs foglalkozásokon vehetnek 

részt érdeklődésüknek megfelelően. 

 A tehetséges diákjaink tanulmányi versenyeken vesznek részt, melyeken kiemelkedő 

eredményeket érnek el. (A teljesség igénye nélkül: SNI Szépíró Verseny - megyei I., 

Kis Iskolák labdarúgó versenye – megyei I., Kis Iskolák atlétika versenye – megyei 

II., Mezei futás – megyei II., Biológia tanulmányi verseny – megyei II., Leány 



labdarúgás – megyei III., Lábtenisz – országos VII., Közlekedési verseny – országos 

I., Ökölvívás – diákolimpiai bajnok.) 

 Hit- és erkölcstan, ill. erkölcstan órarendi oktatása folyik a törvényi szabályozásnak és 

a szülői igényeknek megfelelően. 

 Az intézmény a pedagógiai programja alapján, lehetőség szerint középiskolai 

felkészítést biztosít. 

Az iskola vezetése és tantestülete a jövőben is azon kívánna munkálkodni, hogy a 

településnek iskolája legyen, mégpedig olyan iskolája, amely korszerű, a változó 

körülményekhez igazodó kínálattal tudja szolgálni a szülői igényeket és a tanulók 

továbbhaladását, felkészít az értékválasztásra, a pályaválasztásra, továbbtanulásra. 

 

Szőlősgyörök, 2016. április 15. 

                                                                      Gárdonyi Géza Általános Iskola Tantestülete 

 


