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Szülõk ismerkedtek a Gárdonyi iskola munkájával

Nyílt nap és „ iskolahívogató”

Várhatóan ősszel át is adják
megfiatalodva az oktatási intézményt, ahol eközben zavartalanul folyik a tanítás. Már csak
néhány hét, és jön a szünidő,
amit annyira várnak a gyerekek. A jövendő elsősök szülei
azonban előtte még tájékozód-

ni mentek a tanintézménybe.
Ennek megfelelően nagy volt a
forgatag a szépülő oktatási intézményben; édesapák, édesanyák
adták egymásnak a kilincset. Az
iskola hívta meg őket egy kis
tájékozódásra, és láthatóan jól
érezték magukat az osztályter-

mekben, a folyosókon, sőt még
az iskolapadban is…
– Intézményünkben a közelmúltban nyílt napot tartottunk a
leendő elsős tanulók szüleinek,
amelyen mintegy nyolcvanan
ismerkedtek iskolánkkal, tájékozódtak a következő tanév nevelőoktató munkájáról – tájékoztatta
lapunkat Balláné Nemoda Éva
alsó tagozatos igazgató-helyettes.
Az érdeklődő szülők óralátogatásokon vettek részt a leendő tanító
néniknél, valamint bepillantottak

Közlemény

Tervszerûen halad a „Jövõ iskolája” bõvítéses rekonstrukciója

Tizennyolc új szaktanteremmel, nyelvi laborral és új tanári irodával kezdheti a tanévet szeptemberben a felújított
Gárdonyi Géza Általános Iskola. A munkálatok új kivitelezõje, a Progress-B ’90 Zrt. az elõírt határidõket betartva
végzi a munkát, így a júniusi tanévzárás után a most még használt régi épület felújítása is megkezdõdhet.
A Progress-B ’90 Zrt. azután kapta meg az iskola felújításának kivitelezõi munkáit, miután kiderült, hogy a
korábbi megbízott cég a jóváhagyott kivitelezési ütemtervhez képest 14 napos elmaradást halmozott fel.
A szerzõdésszerû felmondást az addigi kivitelezõ tudomásul vette és elfogadta. Az Önkormányzat 2009. március
30-án bízta meg a Progress-B ’90 Zrt.-t a beruházás kivitelezésével. A cég az elmúlt két hónapban az általa vállaltaknak megfelelõen behozta a lemaradást, így ismét az eredeti kivitelezési ütemtervnek megfelelõen zajlanak
az iskolabõvítési és felújítási munkálatok.
Az érdi Gárdonyi Géza Általános Iskolának a KMOP-4.6.1-2007-0132 azonosító számú pályázata alapján történõ
teljes rekonstrukciója az ünnepélyes alapkõletétellel vette kezdetét.
Az Európai Unió által biztosított 250 millió forintos támogatás Érd anyagi szerepvállalásával kiegészülve a 21.
század követelményeihez méltón megújuló iskola átfogó bõvítéses rekonstrukcióját szolgálja. Az újjáépülõ
Gárdonyi Géza Általános Iskola minden szempontból megfelel majd a minõségi oktatás 21. századi követelményeinek.
A mûszaki átadás tervezett idõpontja 2009 novembere. A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség képviseletében
közremûködõ szervezetként a Váti Kht. jár el.

A szerzõ felvétele

Változatlanul nagyüzem van a Gárdonyi Géza Általános Iskolában, amely Az Új
Magyarország Fejlesztési Terv Közép-magyarországi Operatív Program és az
Európai Unió támogatásával megvalósuló, az Érdi Gárdonyi Géza Általános Iskola
komplex fejlesztése, a minõségi oktatás fokozása, a versenyképes tudás elsajátítása
érdekében, a racionális és hatékony mûködés kialakítása, komplex esélyegyenlõség
és a magas fokú környezetvédelem jegyében címû, KMOP-4.6.1-2007-0132 azonosító jelû nyertes pályázatában megfogalmazottaknak megfelelõen épül, szépül.

az első osztályok munkájába,
magyar és matematika órákon.
Marosánné dr. Gáti Gabriella
igazgató asszony az intézmény
pedagógiai munkája mellett
beszámolt az iskola építkezéséről, tervekről, elképzelésekről.
A tájékoztatót követő kötetlen
beszélgetésen az iskola vezetősége és a pedagógusok válaszoltak
a szülők által feltett kérdésekre.
Persze sokan további részletekre
voltak kíváncsiak az építkezési
folyamatokban: mikorra várható
a pontos befejezés, átadás, és többen bejárták az intézményt, hogy
maguk is meggyőződjenek róla,
szeptembertől hová járatják majd
a gyermeküket.
– A felgyorsult építkezés, valamint a váltott műszak mellett

is fontosnak tartottuk megszervezni leendő tanulóink részére
a már hagyományos ismerkedési
„iskolahívogató” rendezvényünket, amelyeket szülő, gyermek
egyaránt várt – folytatta Balláné
Nemoda Éva. – A jogos igényt
mi sem bizonyítja jobban, mint
hogy egy‑egy ilyen alkalommal
mintegy hetven kisgyerekkel
foglalkoztak a tanító nénik. Az
ismerkedésre május közepén, két
napon keresztül a délutáni órákban került sor. A tornateremben
a közös játékokba, éneklésbe a
szülők is bekapcsolódtak, a sorversenyeknél pedig biztatták a
gyerekeket. A következő foglalkozáson már forgószínpadszerűen
mutatták meg a kicsik, mennyire
tájékozottak, mennyire iskolások.

Az állomásokon játékos formában
állatfelismerés, közlekedési tudnivalók, sorminták, könyvjelző
készítése is szerepelt.
A gyerekek mindkét napon
élményekkel gazdagabban és kis
ajándékokkal térhettek haza.
A legkisebbeket már szép környezetben várják szeptemberben
a Gárdonyi Általános Iskolába,
amikor is a tanító nénik régi ismerősként, de új iskolában taníthatják őket. Már alig várják azt
a pillanatot. Mind a nyílt nap,
mind az iskolahívogató hasznos
program volt a szülőknek – akik
igen szép számban vettek részt
– és a pedagógusoknak egyaránt.
Bebizonyosodott, hogy nagy szükség van az „ilyen” nyílt napokra.

Temesi László

