
 

 

 

Tájékoztatom a kedves Szülőket, hogy a  2019/2020-as tanévre a tanköteles 

korú gyermekek beíratásának ideje: 

2019. április 11. csütörtök 8-tól 19 óráig 

2019. április 12. péntek 8-tól 19 óráig 

Helye: Kossuth út 13. igazgatói iroda 

További tudnivalók: 

Be kell íratni minden tanköteles gyermeket, aki 6. életévét 2019. augusz-
tus 31-ig betölti. 

A beíratáshoz szükséges: 

 a gyermek nevére kiállított személyi azonosító 

 a gyermek születési anyakönyvi kivonata, 

 a gyermek lakcímkártyája, TAJ kártyája, 

 szülő személyi igazolványa,  
vagy lakcímkártyája, 

 az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolás, 
amely lehet: 

 iskolaérettségre vonatkozó óvoda vagy szakszolgálat által kiállí-
tott vélemény, 

 sajátos nevelési igényű gyermek esetében Szakértői Bizottság 
szakértői véleménye 

A diákigazolványhoz szükséges dokumentumok elkészítése az okmány-
irodában történik, a tudnivalókat a beíratáskor ismertetjük. 

   Szeretettel várjuk Önöket a leendő iskolással együtt! 

Bogárné Simon Klára 

ÚJSZÁSZI 
VÖRÖSMARTY MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA 

5052 Újszász Kossuth út 13. 
www.ujszaszivorosmarty.hu 

 

Vargáné Turza Judit 

 

2002-ben szereztem meg diplo-
mámat a Szent István Egyetem 
Jászberényi Tanítóképző Főiskolai 
Karán, tanítói szakon. Azóta a he-
lyi általános iskolában tanítok.  

Gyermekkorom óta tanító néni 
szerettem volna lenni, ezért volt 
nagy öröm számomra, hogy a főis-
kola befejezése után rögtön gyere-
kek közé kerülhettem. Büszke va-
gyok arra, hogy kitűnő szakembe-
rekkel dolgozhatok, akiktől sokat 
tanultam. Az elmúlt négy évet egy nagyszerű osztállyal 
töltöttem Ágika néni „párjaként”.  

 
A következő tanév különleges lesz számomra, mert 

a kis elsősök eddigi életében a legfontosabb fordulópont 
az iskolába lépés. Biztosan már most nagy várakozással, 
érdeklődéssel, és talán kis szorongással várják a nagy 
pillanatot.  

 
Ágika néni mellett én is mindent megteszek azért, 

hogy nyugodt, harmonikus, szeretetteljes légkörben 
oldjuk az első megszeppenéseiket. Célom az iskola és a 
tanulás megszerettetése, a helyes tanulási szokások ki-
alakítása, egymás kölcsönös tisztelete, megbecsülése. 
Bízom benne, hogy a szülőkkel is sikerül gyümölcsöző 
kapcsolatot kiépítenünk, ami az őszinteségen, bizalmon, 
következetességen alapszik.  

 

Minden szeretetemmel és tudásommal azon leszek, 
hogy sikerüljön egy tanulni és iskolába járni szerető kis 
közösséget kialakítani. 

ÚJSZÁSZI 
VÖRÖSMARTY MIHÁLY 

ÁLTALÁNOS ISKOLA 

ISKOLAHÍVOGATÓ 

„… a fiatal palántát szeretni, gon-
dozni kell, mert különben nem fog az 

égbe nőni…” 

TISZTELT SZÜLŐK! 



 

Sulyok Marianna 

 

1999-ben végeztem a Jászberényi Tanító-
képző Főiskolán, azóta Újszászon dolgo-
zom, tanítóként. Több mint 10 éve      
annak, hogy  bevezetésre került iskolánk-
ban a néptánc oktatása az alsó tagozaton. 
Azóta szívügyem megtanítani gyermeke-
inket a hagyományok őrzésére, ápolására. 
A városi rendezvények elmaradhatatlan 
szereplői tanítványaim. Sok örömet sze-
reztünk! 

Minden gyermek nagy várakozással, ér-
deklődéssel tekint az iskolás évek elé, de mindig ott van bennük 
az izgalom, a szorongás. Éppen ezért feladatomnak tekintem, 
hogy oldjam bennük a félelmet és zökkenőmentessé tegyem az 
iskolakezdést. Igyekszem hivatásomat a legjobb tudásom szerint 
végezni.  

Célom, hogy derűs, szeretetteljes légkör biztosításával már az 
első napoktól kezdve a tudás öröméhez juttassam őket. Fontos-
nak tartom a játékos, felfedező tanulást, de ugyanilyen fontosak a 
tanórán kívüli színes programok, közösségépítő foglalkozások is.  

Hiszem, hogy vidáman, felszabadultan könnyebb a tanítás, tanu-
lás is. Feladatom, hogy a gyermekeket megtanítsam egymás tisz-
teletére. Kiemelten munkálkodom azon, hogy a szülőknek part-
nerük legyek a gyermekük nevelésében. Gyermek, szülő, tanító 
együttműködve csodákra képes. 

Munkám során sokszor használom a digitális táblát, amely ma 
már nélkülözhetetlen a korszerű tanítás területén, és a gyermekek 
körében is nagyon kedvelt. 

Remélem, sok aranyos, leendő első osztályos kisgyereket ismer-
hetek meg, hiszen nincs számomra nagyobb öröm annál, mint 
amikor minden nap érzem őszinte ragaszkodásukat, szeretetüket, 
s látom, amint a kis apróságok a szemem láttára válnak óvodás-
ból igazi iskolássá. 

 

Nagy izgalommal és szeretettel várom a leendő elsősök érkezé-
sét! 

 

2019/2020. TANÉVBEN INDULÓ OSZTÁLYAINK 
1.a osztály   

Osztályfőnök:   Darókné Nagy Zsuzsanna  

 

Minden, ami fontos az életemben a 
családom, a hivatásom Újszászhoz köt. 
A Jászberényi Tanítóképző Főiskola 
elvégzése után pedagógusi pályámat a 
Vörösmarty Mihály Általános Iskolá-
ban kezdtem. Nagyon szerencsésnek 
tartom magam, hogy e varázslatos mes-
terséget folytathatom.  

 

Még el sem engedtem szeretett negye-
dikeseim kezét, nagy örömmel nyújtom 
az első osztályosok felé. Szeretném megmutatni nekik a szépet 
és jót, szeretettel, odafigyeléssel jó irányba terelgetni Őket.  

 

A gyerekekért dolgozom. Játékos és vidám tanítási órákkal 
igyekszem megszerettetni a tanulást, megkönnyíteni az óvodá-
ból iskolába való átlépést. Boldogsággal tölt el, hogy tanítvá-
nyaimat megtaníthatom a tudásszerzés titkaira és bevezethe-
tem az olvasás és a betűvetés rejtelmeibe. Fontosnak tartom, 
hogy diákjaim széleskörű, korszerű ismereteket szerezzenek. 
Siker és öröm élménye kísérje iskolás éveit. Arra törekszem, 
hogy a rám bízott gyerekek egymásra odafigyelő, vidám, fel-
szabadult, kiegyensúlyozott emberek legyenek.  

 

Célom megvalósításához elengedhetetlen a segítő szülői hát-
tér, a bizalom, őszinteség a szülő és nevelő között.  

 

Küldetésem e gondolatban foglalom össze:  

„Jó szóval oktasd, játszani is engedd…”  

 

Gondoskodó szeretettel várom a gyermekeiket, kívánom, 
hogy a szeptember az öröm napjait hozza el mindannyiunk 
számára. 

  

 

 

 

1.b osztály   

Osztályfőnök: Tóth Ágnes 

 

2000 óta tanítok az Újszászi Vörös-
marty Mihály Általános Iskolában. 
Jelenleg negyedikes osztály osztályfő-
nöke vagyok. Tanítói diplomám mellé, 
infomédia szakpedagógus végzettsé-
get, valamint angol nyelv és irodalom 
műveltségterületi képesítést szerez-
tem. A mai világban szinte lehetetlen 
boldogulni idegen nyelv nélkül, ezért 
jó lehetőség, hogy iskolánkban már 
első osztálytól tanulnak a gyerekek 
angol vagy német nyelvet. 

Az alsó tagozatosok tanítását felelősségteljes feladatnak tar-
tom, amit csak kellő hivatástudattal lehet jól végezni. E négy 
év alatt alakul ki a gyermekek tanuláshoz, iskolához való 
viszonya, amely kihat későbbi tanulmányaikra. Hiszem, 
hogy a gyermekek szeretete teremti meg a megfelelő alapot, 
légkört az eredményes munkához. Figyelembe veszem a 
gyermekek adottságait, képességeit és arra törekszem, hogy 
érdeklődő, sokoldalú, kiegyensúlyozott személyiségekké 
váljanak. A Kulcsár Mihályné által kidolgozott Mozgásterá-
piát beépítem a mindennapokba, mely a tanulási képesség 
fejlesztésére alkalmas. Tanóráimat játékos formában szerve-
zem, hogy a tanulóknak öröm legyen a tanulás. Az interaktív 
tábla, a tanulói laptopok és a tabletek adta lehetőségek és a 
napjainkban kifejlesztett pedagógiai módszerek alkalmazá-
sával igyekszem a legváltozatosabb, korunk követelményei-
nek megfelelő oktatásban részesíteni tanulóimat. Nagy kihí-
vást jelent, hogy megtaláljam, melyik gyermek miben tehet-
séges, a későbbi élete folyamán milyen területen tud a legin-
kább érvényesülni. 

Akkor leghatékonyabb a munkánk, ha hárman - gyermek, 
szülő, tanító - összefogunk. Ebben a munkában számítok a 
kedves szülők együttműködésére. 

"A gyermek olyan, mint a pillangó a szélben. Néhány maga-
sabbra tud repülni, mint mások, de mindegyik legjobb tudá-
sa szerint repül. Miért is hasonlítanád össze őket? Mind-
egyik más, mindegyik különleges, mindegyik gyönyörű." 

Szeretettel várom a leendő elsősöket! 


