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JANUÁR 
 

Iskolanyitogató foglalkozások 
Iskolánk ebben a tanévben is elindította azokat a játékos foglakozásokat, melyek az 
óvodásokat abban segítik, hogy könnyebben alkalmazkodjanak az iskolai élethez, az új 
körülményekhez, az új kihívásokhoz. Ezeken a foglakozásokon találkozhatnak a tanító 
nénikkel, a betűk és számok világával, angol nyelvű játékokkal, az interaktív táblával. 
 
NETFIT mérés 
A jogszabályi előírásoknak megfelelően az 5., 6., 7. és 8. évfolyamon megkezdődött a tanulók 
fizikai állapotának és edzettségének mérése. A NETFIT®-re azért van szükség, hogy 
létrejöjjön egy Nemzeti Egységes Tanulói Fittségi Teszt, amely a 21. század 
követelményeihez igazodó, diagnosztikus és oktatási célú pedagógiai értékelő és visszajelentő 
eszközt jelent. Az mérési eredményeket április-május folyamán rögzítik a testnevelő tanárok 
az internet alapú NETFIT rendszerben, az egyéni és intézményi értékelés később készül el, 
az Országos Kompetenciaméréshez hasonlatos módon. 
 
Részképesség vizsgálat elsős diákok számára 
2015. január 15-én - a szülők kérésére - sor került a Tiszáninneni Református Egyházkerület 
Pedagógiai Szakszolgálata munkatársainak közreműködésével első osztályos diákjaink 
részképességeinek vizsgálatára. A vizsgálat eredményét 2015. február 5-én osztották meg az 
szakszolgálat munkatársai a pedagógusokkal és egy szülői értekezlet keretében a szülőkkel.  
 
E-napló 
Szülői kezdeményezésre a tanév második felétől elérhetővé tettünk egy internetes, 
úgynevezett e-naplót azoknak a szülőknek számára, akiknek az első és az ötödik 
évfolyamunkra jár a gyermeke. Ezzel egyszerűen nyomon lehet követni a tanulók 
tanulmányi eredményeit, hiányzásait, de ezek mellett még számos információt 
megtudhatunk a gyermekek dicséreteiről, órarendjéről, napirendjéről is. Az iskolánk által 
választott e-napló kezelőfelülete bárki számára könnyen kezelhető és áttekinthető. 
 
A Magyar Kultúra Napja 
Hagyományainkhoz híven intézményünk alsó évfolyamos diákjai játékos anyanyelvi 
vetélkedővel ünnepelték meg a Magyar Kultúra Napját 2015. január 22-én. Ugyanezen a 
napon a felső tagozatosok bekapcsolódtak az Emberi Erőforrások Minisztériuma országos 
felhívásába, amely során az ország nagyon sok iskolájában egyszerre, közösen szavalták a 
Himnuszt a diákok. 
 
Farsang 
2015. január 31-én rendeztük meg iskolánk farsangi ünnepségét a Derkovits Kulturális 
Központ Színháztermében. Ezen a farsangi mulatságon is rengeteg csodaszép jelmezzel és  
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színvonalas produkciókkal szerepeltek iskolánk diákjai. A sok-sok, januári próba rengeteg 
kitartást kívánt a gyerekektől, a felkészítő pedagógusoktól és a türelmes hozzátartozóktól, 
akik elkészítették a jelmezeket, biztatták a gyerekeket, öltöztették őket, amikor kellett. 
Köszönjük a kedves szülők segítségét, támogatását, mellyel hozzájárultak az osztályok 
színvonalas műsorszámaihoz. 
 

FEBRUÁR 
 

Jane Haining Angol Nyelvi Emlékverseny 
A két tanítási nyelvű tagozat nyolcadikos tanulói ebben a tanévben is elindultak a Jane 
Haining Angol Nyelvi Emlékversenyen, ahol egy írásbeli fordulót követően a legjobb 
eredményt elérő tanulót meghívták a budapesti döntőre. A verseny tétje nagy volt, hiszen aki 
itt elhozza az első díjat, az részt vehet egy angliai kiránduláson a felkészítő tanárával 
együtt. 

 
A Tiszaújvárosi Mecénás Közalapítvány ösztöndíjának átadása 
Tiszaújváros önkormányzata és a Tiszaújvárosi Mecénás Közalapítvány idén is ösztöndíjjal 
jutalmazta a jó tanulmányi eredményt elért általános iskolás diákokat. A 25 ezer forintos 
pénzjutalomról szóló oklevelet 2015. február 3-án Bráz György polgármester úr és dr. Fülöp 
György alpolgármester úr adták át az iskola tanulóközössége előtt a kitűnő tanulóknak.  
 
Interaktív irodalmi foglalkozások 
Az intézmény alsó tagozatos diákjai - a napközis foglakozások keretében - a Derkovits 
Kulturális Központ Hamvas Béla Városi Könyvtárában olyan interaktív foglalkozásokon 
vettek részt, amelyek célja az olvasóvá nevelés és a könyvek megszerettetése.  
 
Farsang a Nikodemus Idősek Otthonában 
2015. február 12-én diákjaink farsangi parádéval örvendeztették meg a Nikodemus Idősek 
Otthona lakóit. A harmadikosok „A négy elem”, a negyedikesek a Palotás táncot, a 
hetedikesek pedig a „Black in White” című műsorszámot mutatták be, kellemes perceket 
szerezve az otthon lakóinak. 
 
Szülők-Nevelők Bálja 
2015. február 14-én került megrendezésre a Szülők-Nevelők Bálja a Tiszaújvárosi 
Sportcentrum Játékcsarnokában, a Valentin Nap jegyében. A piros és fehér esernyőkkel, 
szívekkel csodálatosan feldíszített csarnokban, hangulatos zene mellett találkoztak a szülők 
és a pedagógusok. Ismét köszönjük a szülők, pedagógusok, üzleti partnereink támogatását, 
akik tombolatárgy felajánlásaikkal feledhetetlenné tették az estét.  
 
Pancake Day 
Tanulóink nagy örömére 2015. február 17-én ismét Palacsinta Napot rendeztünk az 
iskolában, amely során játékos feladatokkal, sok-sok nevetéssel, vidámsággal idéztük fel a 
nagyböjti időszakhoz kapcsolódó hagyományokat. 
 
USA-nap az Eötvösben 
2015. február 19-én a Tiszaújvárosi Eötvös József Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium 
színvonalas Amerika-napot rendezett a gimnáziumban, ahol egy vidám, interaktív vetélkedő  
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keretében várták a városi általános iskolák diákjait. A nap zárásaként az 
eredményhirdetésre a Derkovits Kulturális Központ Színháztermében került sor, ahol 
diákjaink meghallgathatták Dr. Kristen Fresonke politikai ügyekért felelős attasé lenyűgöző 
előadását a multikulturalizmusról. 
 
Langwest Országos Tehetségkutató Tanulmányi Verseny 
2015. február 23-án vette kezdetét a Langwest Országos Tehetségkutató Tanulmányi 
Verseny, melyen négy kategóriában, angol és német nyelven versenyeznek a harmadikos, 
negyedikes, valamint felsős, két tanítási nyelvű tagozatra járó diákjaink. A házi versenyt 
követően indulnak tanítványaink az írásbeli elődöntőn, majd a szóbeli döntőn. Ebben a 
tanévben is remek eredményekkel öregbítették iskolánk hírnevét eredményesen szereplő 
tanulóink.  
 
Kommunista és egyéb diktatúrák áldozatainak emléknapja 
2015. február 25-én iskolánk tanulói is megemlékeztek a kommunista és egyéb diktatúrák 
áldozatairól. 
 

MÁRCIUS 
 

Nemzetközi Nőnap 
2015. március 6-án Tiszaújváros Város Önkormányzata Nőnapi Ünnepségre invitálta 
iskolánk pedagógusait a Sziget Csárdába. Az ünnepségen megjelent városunk 
képviselőtestülete és megható műsorral kedveskedtek az iskola férfi kollektívájának tagjai. 
A műsort nagyon finom vacsora, majd kötetlen beszélgetés követte.  
 
1848/1849-es forradalom és szabadságharc ünnepe 
2015. március 13-án iskolánk diákjai színvonalas műsorral emlékeztek meg az 1848/1849-es 
forradalom és szabadságharc hőseiről. A Március 15. parkban rendezett megemlékezésen 
részt vett a Tiszaújvárosi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola, valamint a 
Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola valamennyi tanulója, illetve a 
Napközi Otthonos Óvoda nagycsoportosai. Az általános iskolák osztályainak képviselői 
virágot, az óvodások nemzeti színű zászlót helyeztek el a Petőfi szobor lábánál.  
 
„Tiszaújváros Közoktatásáért” Évi Díj 
2015. március 15-én az intézmény a magyar - angol két tanítási nyelvű oktatás 
megteremtésében, a város első keresztyén szellemiségű iskolájának létrehozásában, 
valamint a keresztyén értékrend kialakításában és megőrzésében végzett úttörőszerep 
elismeréseként „Tiszaújváros Közneveléséért" Évi díj kitüntetésben részesült. 
 
 „Tanítók hete” 
A Református Pedagógiai Intézet kezdeményezésére a református általános iskolák 
jelentkező pedagógusai számára előadássorozatot hirdettek. Ennek során alkalom nyílt a 
tapasztalatok átadására, különféle jó gyakorlatok megosztására, a pedagógusok közötti 
kapcsolatok kiépítésére, ápolására. Iskolánk is fogadta az érdeklődőket, 2015. március 18-án 
14:00 órai kezdettel a két tanítási nyelvű tagozaton tanító kollégák óraszeleteken mutatták 
be azokat a technikákat, jó gyakorlatokat, feladattípusokat, melyeket az interaktív táblák 
alkalmazásával lehet a tanulók motiválására, oktatására használni. 
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1848/1849-es forradalom és szabadságharc ünnepe a Nikodemusban 
Iskolánk tanulói 2015. március 20-án, a napfogyatkozás napján, mutatták be az 1848/1849-
es forradalom és szabadságharc emlékére összeállított műsorunkat a Nikodemus Idősek 
Otthonában. 
 
Víz Világnapja 
2015. március 20-án a napközis csoportok olyan kiállítást rendeztek a gyerekek alkotásaiból, 
melyek természetes vizeink védelmére, a környezetszennyezés elleni harcra hívták fel a 
figyelmet. A pedagógusok felhívására az iskola tanulóinak nagy többsége kékbe öltözött ezen 
a napon, így amikor a gyerekek vízcseppet formáltak az iskola udvarán, az erről készült 
fénykép osztatlan sikert aratott. 
 
„Törd a fejed!” Tehetségkutató Matematika Verseny 
2015. március 20-án rendezték meg a „Törd a fejed!” Tehetségkutató Matematika Verseny 
döntőjét Mezőcsáton. Immár harmadik éve veszünk részt ezen a versenyen, ahová két, 
levelezős forduló sikeres teljesítése után hívják be a tanulókat, akik csapatban és egyéniben 
is versenyeznek. Ezen a versenyen is nagyon sikeresen szerepeltek tanítványaink. 
 
Szakmai Nap 
Szakmai napunk keretében 2015. március 27-én került megrendezésre a „Play with Us” 
játékos angol nyelvi csapatverseny két tanítási nyelvű általános iskolák 2-4. évfolyamos 
diákjai számára. A hatvan kisdiák három teremben versenyzett, játékos, interaktív, érdekes 
feladatokat oldottak meg. A verseny témája londoni körutazás volt, már a nevezés feltétele is 
egy olyan tabló elkészítése volt, mely Londont mutatta be. Az izgalmas vetélkedő végén 
három kategóriában hirdettek eredményt a Miskolcról, Hernádnémetiből, Tiszavasváriból 
érkezett versenyzők között. 
 
„Határtalanul” tanulmányi kirándulás előkészítése 
Megkezdődött a „Határtalanul” tanulmányi kirándulás hetedikeseknek elnevezésű 
programsorozatunk előkészítése. 2015. március 12-én Szülői értekezlet keretében 
tájékoztattuk a szülőket az utazás programjáról, a várható költségekről, a legfontosabb 
tudnivalókról, valamint válaszoltunk a felmerülő kérdésekre. 2015. március 23-án fakultatív 
előkészítő tevékenység keretében a hetedikesek „Honfoglaló” társasjátékot készítettek. 2015. 
március 30-án öt órán át zajlottak a gyerekek által készített kiselőadások, előkészítő 
feladatok megoldása és az utazásra való ráhangolódás.  
 
„Nyitott kapuk” Napjai 
2015. március 30-án és 2015. március 31-én kitártuk iskolánk kapuját és fogadtuk azokat az 
érdeklődőket, akik kíváncsian fordultak iskolánk mindennapjai felé. Nyílt tanítási óráinkat 
tekinthették meg mindazok, akik iskolaválasztás előtt állnak, és a Kazinczys diákok szülei, 
bármelyik évfolyamra is jár gyermekük. A nyílt napok folytatódnak még 2015. április 13-án, 
április 14-én és április 15-én is.  
 
Védőnői előadások 
Szorosan együttműködve a védőnői szolgálattal és az egészségügyi intézményekkel, alsó 
tagozatos diákjaink rendszeresen tájékoztatást hallhatnak az egészséges életmód előnyeiről, 
a vitamindús táplálkozásról, a fertőző betegségekről, az öltözködésről, a mindennapos 
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mozgás fontosságáról, a túlsúly kialakulásának megelőzéséről. Ezek az előadások is 
elősegítik a Pedagógiai Programban hangsúlyozott egészségnevelési célokat. 
 

ÁPRILIS 
 

Kibocsátó Istentisztelet 
2015. április 1-jén, a keresztyén világ egyig legjelentősebb ünnepére készülve, a tavaszi 
szünet előtt rendeztük meg Kibocsátó Istentiszteletünket. Az Istentisztelet után tanulóink 
sok szeretettel fogadták a Hangoló énekkar rövid műsorát. 

 
Zrínyi Ilona Országos Matematika Verseny 
Ezen a felmenő rendszerű matematika versenyen már év eleje óta folyik a tanulók 
megmérettetése. Az országos döntőt 2015. április 1. és 2015. április 3. között rendezték 
Pécsett, ahová a megyei versenyek első helyezettjei juthattak el. Iskolánk tanulója az 
országos döntőn a 20. helyet szerezte meg, ezzel is öregbítve iskolánk hírnevét.  
 
Kísérleti mérés (edia) 
Ebben a hónapban bonyolítjuk le az ötödik évfolyamos tanulók tavaszi, kísérleti mérését, 
mely során a Szegedi Tudományegyetem kutatását segítjük elő. Tájékoztatásuk szerint az 
őszi mérések lebonyolítása óta több száz feladattal bővült az a feladatbank, melynek 
feladatai szintén kalibrálásra várnak. Olyan feladatokat oldanak meg a gyerekek, 
amelyekhez hasonlóak megjelenhetnek majd az Országos Kompetenciamérés során, az 
idegen nyelvi mérésen, a célnyelvi mérésen. A részvétellel az is célunk, hogy tanulóink 
jártasságot, gyakorlatot szerezzenek ilyen típusú tesztek megoldásában. 
 
Családi Istentiszteletek 
Iskolai hitéletünk egyik alapja a Családi Istentisztelet, amikor tanulóink szüleikkel vesznek 
részt egy-egy vasárnapi Istentiszteleten, ahol megismerhetik, illetve gyakorolhatják a hit 
adományának elfogadását és megélését. Minden osztálynak van ilyen alkalma a tanév során, 
amikor családtagjaikkal látogatnak el a templomba és hallgatják az igehirdetést. A tanév 
végéig még három alkalommal találkozunk így: 2015. április 12-én, 2015. április 26-án és 
2015. május 10-én. 
 
„Határtalanul” tanulmányi kirándulás 
2015. április 8. és 2015. április 11. között kirándultak a hetedikesek Erdélyben. Ellátogattak 
Nagyváradra, Nagyszalontára, Aradra, Dévára, Vajdahunyadra, a Tordai hasadékhoz, 
Marosillyére, Csernakeresztúrra, a Király-hágóhoz. A tanulmányi kiránduláson rendhagyó 
irodalom, történelem és osztályfőnöki órákon vettek részt, emlékszalagokat helyeztek el, 
útinaplót írtak, csapatversenyen vetélkedtek. Hazatértük után, 2015. április 19-én előadás 
keretében mesélik el élményeiket a tiszaújvárosi gyülekezet tagjainak, majd 2015. április 20-
án értékelő órán tartanak élménybeszámolót a hatodikosoknak. 2015. április 27-én a 
Határtalanul témanap alkalmával pedig az iskola minden tanulója részese lesz a 
tapasztalatok, elsajátított ismeretek átadásának. Mindezek után kerül majd sor a pályázat 
elszámolására.  
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Felvételi elbeszélgetés 
A Határtalanul! tanulmányi kirándulással párhuzamosan zajlottak a felvételi eljárás 
részeként a felvételi elbeszélgetések 2015. április 8. és 2015. április 11. között. Ezeken a 
beszélgetéseken találkozhattak először a leendő elsősök és szüleik a fenntartó képviselőjével, 
az iskolavezetéssel, az iskolalelkésszel, az angoltanárokkal és a lehetséges 
osztályfőnökökkel. 
 
Református Nyelvelők 
Immár második alkalommal rendeztük meg 2015. április 10-én a Református Nyelvelők 
elnevezésű regionális versenyünket, ahol tizenegy település tizenkét iskolájának 
nyolcvannégy harmadik és negyedik évfolyamos diákja mérte össze tudását hangos 
olvasásban, versmondásban és anyanyelvi ismeretekben. 
 
LOGO Országos Számítástechnika Tanulmányi Verseny 
Ez a verseny is felmenő rendszerű, ahol a gyerekek az iskolai forduló eredményeivel 
juthatnak tovább a megyei döntőre, majd a kijavított dolgozatok értékelése után hívják be a 
legkiválóbb kis számítás-technikusokat az országos döntőbe. Iskolánkat egy tanuló 
képviselte az ELTE Informatika Tanszékén 2015. április 11-én megrendezett versenyen. 
Izgatottan várjuk az eredményt. 
 
Tankötelessé vált gyermekek első osztályba történő beíratása 
2015. április 16-án vette kezdetét a tankötelessé vált gyermekek beíratása és 2015. április 
17-én 18:00 órakor fejeződött be. Az igazgatói iroda ilyenkor felbolydul, egymást váltják a 
szülők, akik beiratkozáskor minden szükséges információt megkapnak gyermekük jövőbeni 
iskolai életével kapcsolatosan és kitöltik a szükséges papírokat is. 
 
A Föld Napja 
Hagyományainkhoz híven 2015. április 22-én diákjaink is megünnepelték a Föld Napját, 
szülői segítséggel egynyári és kétnyári növényeket ültettek az iskola udvarán, valamint a 
korábban elültetett növényeket és a környezetüket is gondosan rendbe tették. A benti 
tevékenységek is a környezetvédelemre hangolták a gyerekeket. 
 
„Nagy Reformátorok” műveltségi csapatverseny felső tagozatosoknak 
Április utolsó hetében rendeztük meg „Nagy Reformátorok” elnevezésű csapatversenyünk 
döntőjét, melyet a tavalyi évhez hasonlóan, református iskolák tanulóinak hirdettünk meg, 
elsősorban az észak-magyarországi régióban. A tavalyi verseny sikerén felbuzdulva bízunk 
abban, hogy idén is számos iskola képviselteti magát versenyünkön. A két írásbeli forduló 
alapján mindenesetre erre lehet következtetni. 
 
Egészségnap 
2015. április 27-én rendeztük meg azt az egészségnapot, mely során tanulóink az étkezési 
zavarokról, emésztési rendellenességekről hallhattak előadást és megismerkedtek ezeknek a 
panaszoknak a felismerésével, kezelésével. Játékos vetélkedővel mélyítettük el az előkészítő 
szakasz alkalmával megszerzett tudást. A sport szerepének hangsúlyozásához érdekes 
edzésmódszerrel ismertettük meg a tanulókat: a Flexi Bar kipróbálására teremtettünk 
lehetőséget. 
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A KÖZELJÖVŐ 
 

Anyák Napja 
Alsó tagozatos diákjaink idén is megható műsorokkal kedveskednek május első heteiben az 
édesanyáknak. A 3.b osztály tanulói 2015. május 3-án, vasárnap, 16.00 órai kezdettel a 
Tiszaújvárosi Református Templomban is bemutatják műsorukat. 

 
Mérések 
Április végén kezdődnek el, majd pedig májusban folytatódnak az intézmény Pedagógiai 
Programjában meghatározott diagnosztikus, illetve kimeneti mérések magyar nyelvből, 
matematikából, idegen nyelvből, informatikából, történelemből, a természettudományos 
tárgyakból. A 4.a osztályosok Pitman próba nyelvvizsgát tesznek májusban. 
Hagyományainknak megfelelően a nyolcadikosok írásbeli vizsgát tesznek magyar nyelv és 
irodalomból (2015, május 12.), valamint matematikából (2015. május 14.). Magyar nyelv és 
irodalomból szóbeli vizsga is lesz 2015. május 21-én és május 22-én. Május utolsó szerdáján, 
2015. május 27-én vesznek részt a hatodikos, nyolcadikos tanulók az Országos 
Kompetenciamérésben, 2015. június 3-án a célnyelvi mérésben, 2015. június 11-én pedig az 
idegen nyelvi mérés során alkalmazzák mindazt a tudást, amit a tanítási órákon sajátítottak 
el. 
 
Diákolimpia 
Tanítványaink nem csak a tanulásban tűnnek ki, hanem sporteredményeikkel is. Mi sem 
bizonyítja ezt jobban, mint az, hogy számos felmenő rendszerű, diákolimpiai versenyen 
vesznek részt, több sportágban is: sakk, úszás, atlétika, mezei futóverseny, labdarúgás. 
Versenyeredményeinket az iskola honlapján megtekinthetik.  
 
Hittantábor 
A nyári szünet első és második hetében intézményünk ebben a tanévben is megszervezi 
nyári Hittan táborát, ahol a Bibliával ismerkednek a gyerekek, sokat játszanak és 
kirándulnak. 

 
GAZDASÁGI ÉLET A KAZINCZY-BAN 

 
Tiszaújváros Város Önkormányzata támogatásával került sor a konyha területén egy 
teherhordó lift beszerelésére, mely nagyban megkönnyíti a konyhai dolgozók munkáját. 
 
Kazinczy Gyermekei Alapítvány 
Az Alapítvány céljai közé tartozik az iskola felszereltségének, számítástechnikai 
eszközparkjának javítása, korszerűsítése. A Kazinczy Gyermekei Alapítvány és a szülők 
célzott támogatásának segítségével speciális pad és szék került beszerzésre. Szintén célzott 
támogatásként került beépítésre egy szekrény az orvosi szobába. 
 
Karbantartási munkálatok 
Folyamatosan végezzük iskolánk eszköz és állagmegóvása érdekében a karbantartási 
munkákat, villanyszerelés, festés, lambériázás javítása stb. Feladataink közé tartozik az 
energia felhasználás hatékonysága, ezért több tanteremben kicseréltük a neoncsöveket 
energiatakarékos csövekre. Több tanteremben is cseréltünk bútorzatot, szőnyeget szükség és 
igény szerint.  
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A rendezvények lebonyolítására székeket szereztünk be. A folyosóra ülőpadokat építettünk 
be és helyeztünk el. 
Terveink között szerepel az udvari lépcsősor lefedése, tornateremből kijárat kiépítése ezzel is 
növelve a menekülési kijáratok számát. 
 
Iskolaudvar 
Udvarunk felszereltségét tovább bővítettük egy nagyon szép asztallal és két paddal, több 
virágláda kihelyezésével. Az épület tisztaságának megőrzése érdekében a lépcsősor alját 
„műfűvel” borítottuk. 
 
Szakmai eszköztár bővítése 
A magasabb szintű oktatás érdekében interaktív táblákat, projektorokat, laptopokat, 
híradástechnikai berendezéseket, fényképezőgépet szereztünk be.  
 
Konyhai felszerelés 
Az éttermünkben térelválasztó függönyt szereltettünk fel az itt tartott rendezvények 
zavartalan lebonyolítása érdekében. Terveink között szerepelt és sikeresen megvalósítottuk 
egyetemes konyhagép és INOX – rozsdamentes tároló szekrények beszerzését. A 
raktárajtókat műanyag ajtókra cseréltük. Az evőeszközök, poharak, tányérok cseréjét 
szükség szerint elvégeztük. Kialakításra került egy új tárolórész. Átalakításra került a 
tűzjelző csengő a konyhai területen, veszély esetén hangosabban jelez, még nagyobb 
biztonságot nyújtva a dolgozók és tanulók részére. 
 
A gazdasági dolgozók munkájukat folyamatosan az aktuális jogszabályoknak megfelelően és 
a fenntartó iránymutatásai alapján végzik. Az iskolai rendezvények gördülékeny 
lebonyolításában, a technikai felszerelés biztosításában tevékenyen részt vesznek. 
Az iskola stabil gazdasági működése szempontjából elengedhetetlen feladat a térítési díj 
időben történő befizetése az előre jelzett napokon és módon. Már iskolakezdéskor a 
honlapunkon és a tájékoztató füzetbe bekerül a fizetési napok ideje, ezzel is segítve a 
szülőket, hogy előre tudják tervezni a kötelezettségük teljesítését. A fizetési készség jónak 
módható, de sajnos vannak elmaradások. Tapasztalataink szerint egyre több szülő él a 
csoportos befizetési lehetőséggel. Céljaink közé tartozik ösztönözni a szülőket a határidőben 
történő befizetésre, melyhez minden segítséget megadunk. 
 
A Szülői Közösség támogatása 
A Szülői Közösség segítségével beszerzett és ősszel a legfiatalabb diákjaink és szüleik 
segítségével elültetett facsemeték és csodasövény gyönyörűen kihajtott, bízunk benne, hogy 
iskolánk udvarának díszeivé válnak. 

 
 
Tiszaújváros, 2015. április 14. 
 
 
         Dorony Attiláné 
                igazgató 


