Kerekegyházi Móra Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola
Intézményünk bemutatása
Iskolánkba jelenleg 665 tanuló jár 34 tanulócsoportban. Beiskolázási
körzetünk Kerekegyháza, Kunbaracs és Fülöpháza. Ezenkívül járnak tanulók
Szabadszállásról, Szarkásból és Hetényegyházáról is. Fülöpházáról és Kunbaracsról
iskolabusz szállítja a tanulókat minden reggel 7-8 óra között, délután 4 órakor indul
a járat haza. Ezért a tanulóknak nem kell fizetni. Akik menetrend szerinti járattal
járnak, az utaztatásról a szülőknek kell gondoskodni.
Az általános iskolai oktatás mellett, nyolc
tanszakon alapfokú művészeti iskolai képzés is
folyik (zongora, gitár, furulya, rézfúvós, fafúvós,
ütős, cselló, néptánc).az intézményben délutáni,
tanórán kívüli oktatás keretében képzett
zenetanárok
vezetésével,
törvényben
meghatározott térítési díj ellenében. Félévkor és
év végén vizsgáznak a tanulók a választott
hangszeren. Hetente 2 alkalommal van hangszeres oktatás és egy óra szolfézs.
Az általános iskolában egész napos és hagyományos félnapos rendszerben
tanítunk. A félnapos oktatásban tanulóknak délelőtt vannak órák, délután több
osztályból összevont csoportban napköziben készítik el a házi feladatot vagy a
szülők hazaviszik őket délben a tanítás után, és otthon készülnek fel másnapra. Az
egész napos osztályokban 8-16-ig vannak itt a diákok. Az alsósoknak 2 tanító
nénije van, váltásban dolgoznak délelőtt és délután. Egyik a matematikát, a másik a
magyar nyelv és irodalmat tanítja, a készségtárgyakat pedig felosztják egymás
között. Nekik délelőtt is és délután is vannak tanórák és gyakorló tanulás órák házi
feladatok helyett. Délben az 1-2. osztályosok ebédeltetésénél mindkét tanító néni
ott van, később már csak az egyik. Ebéd után hosszabb játék-pihenő idő van, majd
1 vagy 2 óra és uzsonna, játék zárja a napot.
Tanórán kívüli szakköri foglalkozásra is
sokféle lehetőség van az iskolában. Szinte
minden sportág gyakorlása megoldott: atlétika,
kézilabda, foci (Bozsik program), tömegsport,
térítéses formában karate, ping-pong. Úszást az
elmúlt félévben heti egy alkalommal térítés
ellenében
szakkör
formájában
délután

szerveztünk. Testnevelő úszásoktató kollégáink jártak a gyerekekkel Kecskemétre
külön autóbuszjárattal. Évek óta az 5. évfolyam tanulói járnak a 2. félévben 10
alkalommal Kecskemétre úszásoktatásra, amelyet a Kecskeméti Tankerületi
Központ finanszíroz. A testnevelők és az osztályfőnökök kísérik az osztályokat.
Testnevelés óra órarend szerint is van mindennap. A sportolási lehetőségek még
időnként bővülnek évszakos túrákkal. Ezek hétvégi
1 napos gyalogtúrák a hegyekbe, vagy kerékpáros
túra vagy télen korcsolyázás Kecskemétre. A
sporton kívül drámajáték, énekkar kiskórus,
katasztrófavédelem, kis kertész, kézműves és
képzőművészet szakkör működi8k.
A 8. évfolyamosoknak továbbtanulásra felkészítő órák vannak szakkör
keretében idegen nyelvből. 7-8. osztályban a matematikát és a magyar nyelv és
irodalmat csoportbontásban tanulják a tanulók, hogy még hatékonyabban
készüljenek a középiskolai központi felvételire. A tanulók 80 %-át az 1. helyen
megjelölt középiskolába föl is veszik.
Intézményünk 2011 óta Ökoiskola, 2017-ben elnyertük az Örökös
Ökoiskola címet. Kiemelt feladatnak tekintjük a környezettudatos
szemléletformálást, a gyermekek egészséges
életmódra nevelését. Minden évben októberben
Egészséghetet szervezünk. Az egy héten át tartó
rendezvény
sorozat
kiemelt
programjai:
meghívott
vendégek,
védőnők
tartanak
előadásokat. Kerékpáros ügyességi versenyt
rendezünk. A gyerekek különböző foglalkozások
keretében,
időnként
szülők
bevonásával
szerveznek az egészséghez kapcsolódó programokat. Ezenkívül tavasszal is tartunk
közel egy hónapon át projektet, évenként változó aktuális témában. Ebben az évben
a Trianoni Békeszerződés 100 éves évfordulója, a magyarság összetartozása a téma.
A helyi hagyományokat ápoljuk, a városi
rendezvényekbe
minden
alkalommal
bekapcsolódunk. A zeneiskolások hangszeres
bemutatóval lépnek fel, a nemzeti ünnepekre pedig
mindig más osztály készül ünnepi műsorral. Az
őszi Szüreti-és Tojásfeszten Tojásfutamot szervezünk a gyerekeknek.
Hagyományaink: karácsonyra koncerttel készülnek a zeneiskolások. Tanév
közben is szokott iskolai könyvtári koncert lenni havonta egy alkalommal.

Zeneiskolásaink országos, sőt nemzetközi versenyekről is kiváló minősítéssel
érkeznek haza.
Ezenkívül házi versenyeket szervezünk
minden
évben:
mesemondó,
versmondó,
helyesíró, matematika verseny, ahonnan a
legjobbakat benevezzük a körzeti jakabszállási
helyesíró és az orgoványi matematika versenyre.
Az utóbbi 2-3 évben dobogós helyezéseket
hoztunk el minden korosztályban, valamint az
iskolák közötti összesítésben is. Tavasszal
rendezzük a Mesevarázs délutánt, amelyre más iskolákból is érkeznek csoportok. Itt
a mese-drámajátéké a főszerep. A zsűriben a Kecskeméti Ciróka Bábszínház
igazgatója, óvónő, felsős magyar szakos kolléga és az intézményvezető foglal
helyet. Felsős diákjaink több tantárgyi versenyen is eljutnak az országos szintig.
Képzőművészeti-rajz versenyekre szép számmal pályáznak tanulóink, sok értékes
díjat hoznak el. Sportolóink rendszeresen részt vesznek városi, megyei
versenyeken, diákolimpiákon.
Hagyományaink közé tartozik még évtizedek óta a farsangi karnevál
rendezése. A jelmezes felvonulás, disco mellett az esemény fénypontja a 8.
osztályosok nyitótánca, a keringő, amelyre hónapokig készülnek előtte.
Oktat-nevelő munkánk színvonalasabbá
tételéhez, a díjazásokhoz, programokhoz sok
esetben jelent segítséget A kerekegyházi
Általános Iskola Gyermekeiért Alapítvány. Az
1%-os felajánlásokon kívül egyik bevételi
forrásunk a kétévenként megrendezésre kerülő
Alapítványi bál. Jó hangulatban kellemes estét
töltünk együtt szülők-nevelők. Műsorral tanulóink és kollégáink készülnek.
Az iskolai étkeztetés itt helyben történik. Saját konyhánk van, reggel 8.45-9
óráig van a tízórai szünet, 11:40- 13:30 között ebédeltetés. 15:00 óra körül az
uzsonna az itt tanulóknak. Van lehetőség csak ebéd, illetve tízórai-ebéd igénylésre
is a 3-szori étkezésen kívül.
Eszköz ellátottságunk jónak mondható. Pályázatok révén 188 tanulói laptop,
14 interaktív tábla, 50 notebook, több, mint 50 számítógép segíti a színvonalas
oktató-nevelő munkát az intézményben. Minden tanteremben van legalább egy
számítógép vagy laptop.

Intézményünkben 2017 szeptembere óta foglalkozunk tanórán kívüli
tehetséggondozással. Ekkor csatlakoztunk a Nemzeti Tehetségpont hálózathoz is,
2019-ben pedig Kiváló Akkreditált Tehetségpont minősítést kapott iskolánk.
Tehetséggondozó
munkaközösségünk
tagjai
a
pedagógusok,
szülők,
óvodapedagógusok ajánlásával, segítségével tehetségazonosítást végeznek, majd
szülői beleegyezés után a gyerekek különböző tehetséggondozó foglalkozásokon
vehetnek részt. A foglalkozások délután vannak, tanulási és játékidőben. A tanulók
már az első osztálytól bekapcsolódhatnak a programba.
Területek: matematika, logika fejlesztés-táblajáték, magyar nyelv, angol
nyelv, képzőművészet, dráma és énekkar, robotika szakkör, személyiség fejlesztő
foglalkozások, sakk szakkör
Céljaink:
Tehetséges tanulók azonosítása, programba való bevonásuk,
A már felismert tehetséges tanulók fejlesztése, hatásvizsgálat.
Személyiség fejlesztés
Különböző tanulási technikák megismertetése, elsajátítása
Délutáni foglalkozás keretein belül megvalósuló szakkörök szervezése és
tartása, amelyek a tehetséges gyerekek érdeklődési területei köré épülnek
Gyermekek értelmi képességének fejlesztése, önálló, rendezett, következetes
gondolkodásának kialakítása
Szabadidő igényes, tartalmas eltöltése, társas élet erősítése
Kreativitás fejlesztése
Rendszeres megmérettetés, versenyzés, és hagyományápolás
Egyéni motiválás
Részvétel az országos tehetségmérésben
Kiváló Akkreditált Tehetségpontnak megfelelően a minőségi munka
folytatása
Mit kínálunk leendő elsőseinknek 2020. szeptemberétől?
A szülői igények alapján félnapos vagy egésznapos (iskolaotthonos) oktatást
Tanító jelöltek:
Csertő Attiláné - félnapos osztály
Rózsemberszkiné Csorba Erika - félnapos osztály
Trepákné Malecz Anita - Bognárné Darabos Rita - egésznapos osztály
Lisztes Zsuzsanna – új kolléga - egésznapos osztály
Kérjük, szakítsanak időt honlapunk megtekintésére www.mfai.hu, hogy jobban
megismerkedjenek velünk!

