Kedves Szülők!
Szeretettel köszöntjük Önöket. Örülünk,

Miben hiszünk?
Már az első osztálytól kezdve nagy

Mit kínálunk?
- Emelt óraszámban tanítjuk a

hogy tájékoztatást adhatunk az

figyelmet fordítunk arra, hogy megtaláljuk

természettudományos tantárgyakat.

intézményünkben folyó munkáról.

azokat a területeket, amelyekben tanítványaink

Fontos számunkra a környezeti nevelés, a

Iskolánk a Martin-kertvárosban, Miskolc

a legsikeresebbek. Hiszünk abban, hogy

fenntartható fejlődés.

családias, nyugodt, zöldövezeti

minden gyermek tehetséges valamiben.

angol nyelvet és az informatikát.

városrészében található.
Szeretnénk, ha az iskolánkban eltöltött
Szeretettel ajánljuk figyelmükbe a

évek szeretetben, élményekben gazdagon

nevelőtestületünk által nyújtott

telnének el, mert ez a gyermekeknek értékes

biztonságot, szaktudást, odafigyelést és a

lelki és szellemi tőkét ad.

gyermekekre szabott világot.
Azért dolgozunk, hogy az iskola a
Tudjuk, hogy az iskolaválasztás egy család

tudás és a sikerélmény forrása legyen, olyan

életében fontos és felelősségteljes döntés.

hely, ahová szívesen jön a gyermek.

Mindenki a legjobbat szeretné a
gyermekének, mi is ezt tartjuk szem előtt,
amikor a gyerekekkel foglalkozunk.

- Diákjaink első osztálytól tanulhatják az

Rendkívül fontos számunkra
a szülőkkel való hatékony együttműködés.

- Művészeti oktatásunkon társastánc és
festészet tanszak működik.
- Tanórák utáni foglalkozások:
● matematika

● röplabda

● természetismeret

● floorball

● énekkar

● atlétika

● asztalitenisz

● kosárlabda

Az alsó tagozatosok részére napközi
otthont, a felső tagozatosoknak
tanulószobát biztosítunk.

Intézményünk másodszor is elnyerte az
ÖKO-iskola címet.

Programjaink
Ősz:








természettudományi hét
látogatás a természettudományi
laboratóriumban
„Lombhullató” városi csapatverseny
az állatok világnapja
papír- és olajgyűjtés
szépkorúak
köszöntése
könyvtári
vetélkedő
főzőverseny
Halloween party

Elérhetőségeink:
3528 Miskolc, Csele utca 14.
Telefon: 06/46/508-655
Fax: 06/46/508-656
E-mail: aranyiskola14@gmail.com
Honlap: http://aranyiskolaesami.hu

Tél:






Arany-bál
Mikulás-vonat
Mikulás-disco
rajzpályázat
karácsonyi
műsor, farsang

Iskolánk alapítványa:
Martinkertvárosi Iskoláért Oktatási Alapítvány
Számlaszám: 54300132-10001617

Miskolci Arany János
Általános Iskola és
Alapfokú Művészeti
Iskola

Tavasz, nyár:










Arany-hét: megyei verseny
Arany-ecset rajzpályázat
madarak és fák napja, a Föld világnapja,
húsvéti kreatív foglalkozás
diákbál
gyereknap
erdei iskola a
6. osztályosoknak
ballagás
anyák napja
tanulmányi kirándulások

„A szó nem elég, példák által kell
tanítanod; és csak azt tudod
megtanítani, amire tapasztalatokon
keresztül tettél szert.”
(ismeretlen)

