A Létavértesi Irinyi János Általános Iskola hírei:
Nyári események az Irinyiben
(Kivonat a tanévnyitó ünnepségen elhangzott igazgatói beszédből)
A szünidő ideje alatt iskolánk egy napig sem volt zárva, ügyintézés céljából
ügyeletet biztosítottunk és a szokásos nagytakarítási és karbantartási munkálatok is
megtörténtek, amit a technikai dolgozók mellett idén a közfoglalkoztatott és
diákmunkások segítettek.
A hátrányos helyzetű gyerekek számára önkormányzati finanszírozással ingyenes
szociális étkeztetés történt, így 114 tanulónk vehette át 3 hétig minden hétköznap
meleg ételadagját a vakációban.
A nyár folyamán szép számban érkeztek látogató csoportok Létavértesre, akik az
iskolánkhoz tartozó kiállítótermet, a sírkertet, az arborétumot és a szabadidőparkot is
megtekintették.
Augusztus elején a tankönyvek hiánytalanul megérkeztek az iskolába, melyeket
két osztási napon valamennyi szülő átvett. Az 1-3. osztály ingyen kapta a könyveket,
míg a 4-8. osztályosok közül rászorultság alapján 75% szintén térítés nélkül vehette
át a könyveket.
Szeptember elejéhez közeledve a pedagógusok több napon keresztül dekorálták a
tantermeket, folyosókat, hogy otthonosan, esztétikus környezetben fogadhassák a
nebulókat.
Az utolsó szünidei héten a leendő első osztályosok ebihaltáborban ismerkedtek a
tanítónénikkel, az iskolával és tantermükkel.

Tanévkezdés
2015. augusztus 31-én délelőtt 9 órától az Irinyi utca 8. szám alatti iskolaépület
udvarán került megrendezésre tanévnyitó ünnepségünk.
A 179 diákunk köszöntése után, iskolánk legkisebb növendékeivel külön
megismerkedtünk. Kedves kis műsoruk után, az óvó nénik bátorító szavakkal
indították el őket a rejtelmes iskolai kalandok világába és a tanító nénik nagy
szeretettel üdvözölték őket iskolánkban, majd az iskolai jelvény feltűzésével avatták
őket Irinyis diákká.
A 2015/2016-os tanévben kiemelt célunk a korábbi esztendőkben teljesített
feladatok folytatása: a helyi sajátosságok kiaknázása, a tehetséggondozás és az
egyéni fejlesztés. A fent említett területek szellemében ebben a tanévben is lesz
erdei iskolai program, 11 féle szakkör, versenyekre való felkészítés, fejlesztő
foglalkozás, felvételi előkészítő, Útravaló pályázat, 1-7. osztályig egész napos
oktatás és 8. osztályban napközi, továbbá biztosítjuk a dolgozó szülők gyermekeinek
a reggel 7 órától és este 16-17 óráig tartó ügyeletet.
Ökoiskolai tevékenységünket is tovább erősítjük, ezért szeptemberben
megpályázzuk az örökös ökoiskolai címet.
Idén is csatlakoztunk az iskolatej és a gyümölcsprogramhoz, így hetente több
alkalommal ingyen tejtermékhez és gyümölcshöz jutnak tanulóink.

A komoly feladatokat különféle rendezvényekkel szeretnénk színesíteni, így ebben
az iskolai évben is számíthatnak diákjaink és szüleik a gyümölcsbulira, iskolai szintű
budapesti kirándulásra, sportversenyekre, ünnepi alkalmakra, kerékpártúrára, családi
napra, Irinyi hétre, színházlátogatásra, kirándulásokra, osztálybulikra.
Első osztályosaink köszöntése

A tanév rendje
Első tanítási nap: 2015. szeptember 1.
Őszi szünet: 2015. október 26-tól október 30-ig
A szünet előtti utolsó tanítási nap 2015. október 22., a szünet utáni első tanítási nap
pedig 2015. november 2.
Téli szünet: 2015. december 21-től december 31-ig
A szünet előtti utolsó tanítási nap 2015. december 18., a szünet utáni első tanítási
nap 2016. január 4.
Az első félév vége: 2016. január 22.
Az iskolák 2016. január 29-ig értesítik a tanulókat, a szülőket az első félévben elért
tanulmányi eredményekről.
Tavaszi szünet: 2016. március 24-től március 29-ig

A szünet előtti utolsó tanítási nap 2016. március 23., a szünet utáni első tanítási nap
március 30.
Országos kompetenciamérés: 2016. május 25.
A kompetenciamérés az általános iskolák hatodik és nyolcadik évfolyamában zajlik.
Utolsó tanítási nap: 2016. június 15.
Erdei iskola
Iskolánk 3. és 6. osztályos tanulói minden évben még nagyobb izgalommal várják
a tanévkezdést, mint a többi diák, hiszen, ennek a két évfolyamnak lehetősége van,
egy hétig tantermeken kívül izgalmas és érdekes feladatokon keresztül elsajátítani az
iskolai tananyagot, erdei iskolai program keretében.
Szeptember második hetében az alsós osztály, a harmadik héten pedig a felsős
osztály indulhat kerékpártúrára, látogathatja iskolai időben a település templomait,
megtekintheti a csütörtöki piaci vásárt, megismerkedhet helytörténeti emlékeinkkel az
Irinyi Kiállítóteremben és múzeumpedagógiai foglalkozáson a Néprajzi
Kiállítóteremben, megnézheti az országban egyedülálló Vízi vágóhidat, a Jurta
táborban aludhat, bátorságpróbán teheti próbára merészségét és sok más érdekes
projektben vehet részt ingyenesen.
A jó hangulatú hét örök emléket hagy a gyerekekben, szívesen mesélnek
élményeikről és jobban megismerik közvetlen környezetüket.
Séta Vértesen

A Néprajzi Kiállítóteremben
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