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Kedves Szülők! 

 

 

Köszöntöm Önöket abból az alkalomból, hogy gyermekük 2022. szeptemberétől első 

osztályos lesz. Bizonyára felmerült már Önökben, hogy melyik iskolát válasszák. A kialakult 

vírushelyzet nem teszi sajnos lehetővé, hogy személyesen látogassanak el az általános 

iskolákba, nem tudunk személyes jelenléttel, óvodás foglalkozásokat szervezni.  

 

Számunkra továbbra is fontos, hogy megismerhessék az intézményünkben folyó oktató-

nevelő munkát, megismerkedhessenek a következő tanévben első osztályban tanító 

kollégákkal, ezért októbertől kezdődően rendszeresen a nagycsoportos gyerekek számára 

online, játékos foglalkozásokat szervezünk. Szeretnénk bemutatni iskolánkat, az itt folyó 

munkát.  

 

Az iskola hagyományos oktatási-nevelési szerepei gyökeresen átalakultak. Folyamatosan meg 

kell újulnunk, rugalmasnak és gyorsan kell egy-egy adott helyzethez alkalmazkodnunk, 

nekünk, pedagógusoknak, az intézménynek és a tanulóinknak egyaránt.  

Ez természetesen a szülők támogatása, együttműködése nélkül nem sikerülhet.  

 

Ezért fontosnak tartjuk, hogy tanulóink rendelkezzenek az életben való boldoguláshoz és 

érvényesüléshez szükséges ismeretekkel, képességekkel, rugalmassággal, tudással. 

Képesek legyenek az életen át tartó tanulásra, a kreatív gondolkodásra, az új ismeretek 

befogadására, más népek kultúrájának megismerésére. Kiemelt célunk az értelmi és 

érzelmi nevelés komplex megvalósítása, a sokoldalú személyiség fejlesztés. Nagy hangsúlyt 

fektetünk a kiemelt figyelmet igénylő diákok fejlesztésére, a tehetséggondozásra és az 

egyéni felzárkóztatásra, fejlesztésre egyaránt. 

 

A legfontosabb számunkra, hogy mindenki jól érezze magát a BEMBEN, hiszen az az 

egyik legnagyobb motiváló erő, mind  a gyerekek, a szülők  és a pedagógusok  számára.   
 

Diákjaink városi és országos szinten is kiemelkedően teljesítenek évek óta a tanulmányi 

versenyeken is. A 8. osztályos tanulóink többsége gimnáziumban, érettségit adó 

középiskolában tanul tovább.  

 

 

Iskolánk arculatát az 1978-ban indult idegen nyelvi és az 1989-ben indult emelt szintű 

testnevelés képzés teszi sajátossá.  

Fontosnak tartjuk, hogy a tanulás mellett a sportban is legyen sikerélményük tanulóinknak, 

hiszen a különböző területen elért eredmények hozzásegítik őket személyiségük 

kibontakoztatásához. 

 

Nagy gondot fordítunk arra, hogy élményszerű oktatás során, sok-sok gyakorlati 

ismerettel gazdagodjanak tanulóink. Fontos az alapkészségek fejlesztése, a tehetségek 

kibontakoztatása.  
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A 2019/2020 évi akkreditációs folyamatban iskolánk sikeresen pályázott, és az Akkreditált 

Kiváló Tehetségpont címet nyerte el. Az akkreditáció eredményeként intézményünk a 

nyilvános dokumentumain jogosult a Nemzeti Tehetségsegítő Tanács helyi 

(intézményi/települési) hatókörű Akkreditált kiváló Tehetségpont cím használatára.  

 

Nagy gondot fordítunk a tanulási nehézségekkel küzdők segítésére.  

 

Nevelő-oktató munkánk során kiemelt szerephez jutnak a Vöröskereszt tevékenységével 

rokon ismeretek. Büszkék vagyunk arra, hogy intézményünket 2012. áprilisában a Magyar 

Ifjúsági Vöröskereszt bázisiskolájává választotta. A Nyíregyházi Bem József Általános 

Iskola töretlen lelkesedésének és hosszú évek kitartó munkájának köszönheti ezt a megtisztelő 

címet, hiszen számos alkalommal szerveztünk véradást, adománygyűjtést. A területi és megyei 

elsősegélynyújtó versenyeken kiemelkedő eredményeket értek el az intézményünk tanulói, a 

bázisiskola program pedig lehetőséget teremt arra, hogy diákjaink a Magyar Ifjúsági 

Vöröskereszt tagjává váljanak. 

 

Lelkiismeretes munkák nyomán tanulóink jól, több területen kiválóan teljesítenek az 

országos, megyei versenyeken, a középiskolai felvételin, a kompetenciamérési rangsorban 

átlagon felül. 

Ezen falak között már több ezer gyermek vált ifjúvá, akiknek az itt töltött évek, az itt szerzett 

élmények meghatározták pályájukat, életüket. 

 

Iskolánk olyan hely, mely egyszerre otthona a sokrétű pedagógiai kultúrának, a kollegiális 

összefogásnak, s tárháza mindazon kreatív ötleteknek, élményeknek és szabadidős 

programoknak, amelyek méltán tették híressé iskolánkat. 

 

43 éves az angol nyelv emelt szintű oktatása 

Iskolánkban a gyerekek angol nyelvet 1. évfolyamtól kezdődően tanulhatnak. Az alsó 

tagozatban évfolyamonként emelkedő óraszámban tanulhatják a nyelvet a gyerekek. A 4. 

évfolyam végén megírt szintfelmérés alapján kerülnek haladó (heti 5 óra), középhaladó (heti 4 

óra) normál (heti 3 óra) csoportba 5. osztálytól. Lehetőség van arra, hogy a tanév végén megírt 

szintfelmérő szerinti óraszámba átkerüljenek tanulóink, ezzel is támogatva azt, hogy mindenki 

tudásszintjéhez, képességeihez mérten tudjon haladni az angol nyelv tanulásában.    

 

Testvériskolai kapcsolatot ápolunk a Rzeszów-i 17. sz. Általános Iskolával. Tanulóinknak 

rendszeresen tanulmányi utat szervezünk, ahol gyakorolhatják az angol nyelvet. Sok 

tanulónknak levelező társa is van ebben az iskolában. 

Ebben a tanévben sikeresen pályáztunk 2 ERASMUS + mobilitás programra, mely 

eredményeként tanulóink külföldre utazhatnak, gyakorolhatják az angol nyelvet.  

 

7. és 8. osztályos, haladó angolos tanulóink nagy számban tesznek középfokú nyelvvizsgát 

a tanév végén. 

 

Alsó tagozatban 32 éve mindennapos testneveléssel, iskolánk helyi tantervének megfelelően 

ingyenes úszásoktatással biztosítjuk a gyermekek egészséges testi fejlődését 4. és 6. 

évfolyamon. A versenysport előkészítése már alsó tagozatban elkezdődik a fiú kézilabda, a lány 

röplabda és atlétika sportágakban. Alsó tagozaton aktív résztvevői vagyunk a „Kézilabda az 

iskolában” országos programnak. A program célja: a kézilabda sportág megszerettetése, 

iskolai tömegbázis kiszélesítése, minőségi tehetséggondozás és a gyerekek mozgásigényének 

kielégítése. 

 



Foglalkozunk a röplabda és kézilabda utánpótlás-neveléssel. 

 

Az új évezred követelményeinek megfelelően az informatikai eszközök használata beépült a 

mindennapi tevékenységünkbe. 23 tantermünk interaktív táblával felszerelt. 

Megújult a két számítástechnika termünk, korszerű számítógépekkel van felszerelve. 

 

A kor követelményeihez igazodva robotika szakkört szervezünk, mindennapi munkánkba 

beépítjük a robotikai ismereteket. 

 

Tanórán kívüli és szabadidős tevékenységek iskolánkban 

A szabadidő hasznos és tartalmas eltöltését teszik lehetővé az iskolánkban működő délutáni 

foglalkozások: 

 táncoktatás 

 zenei oktatás (szolfézs, hangszeres képzés) 

 kézilabda szakkör 

 röplabda szakkör 

 foci szakkör 

 vöröskeresztes szakkör 

 tantárgyi szakkörök  

 túra csoport 

 gyógytestnevelés 

 osztálykirándulások 

 énekkar 

 kézműves foglalkozás 

 

Szülői és tanulói igények alapján, felzárkóztató és tehetséggondozó foglalkozásokat, 

szakköröket, sportolási lehetőségeket biztosítunk. 

 

Belvárosi iskolaként lehetőségünk van arra, hogy a város, pezsgő kulturális életébe aktívan 

bekapcsolódjunk. Rendszeresen járunk a gyerekekkel korcsolyázni, színházba, a Megyei 

Könyvtárba, Filharmóniai hangversenyekre, és minden olyan rendezvényre, amely elősegíti 

tanulóink széles látókörének fejlesztését.  

 

A nevelő-oktató munkánkat fejlesztő pedagógus, gyógypedagógus, logopédus, pszichológus, 

védőnő, pedagógiai asszisztensek segítik. 

 

A Jobb Veled a Világ Alapítvány által működtetett Boldogság Intézet nyílt pályázatot hirdetett 

magyarországi és határon túli nevelési-oktatási intézmények számára „Boldog Iskola” cím 

elnyerésére. Az Alapítvány 2014-ben indította el Boldogságóra programját, melynek fővédnöke 

Prof. Dr. Bagdy Emőke. Nagy öröm számunkra, hogy iskolánk a pályázatot követően 2018 

szeptemberében elnyerte az „Örökös Boldog iskola” címet. A program lényege: „Arra 

törekszünk, hogy a Boldogságórák derűs és élmény gazdag feladatai, játékai, valamint 

gyakorlatai fokról fokra kibontakoztassák a derűt és életszeretetet. Gyermekeink így a jövőbe 

vetett hittel, bátran járják végig a felnőttséghez vezető utat, majd boldogságra képes emberré 

válhatnak.” (Prof. Dr. Bagdy Emőke, a Boldogságóra program fővédnöke) 

 

Egyéb fontos információk 

A szülőkkel szoros kapcsolatot tartunk. A Szülői munkaközösség sokat segít mindennapi 

munkánkban. Az iskolai SZMK és a Diáksport Egyesületünk komoly anyagi és erkölcsi 

segítséget nyújt az iskolánknak. 

 



A 2022/2023-as tanévben indítandó első osztályaink 

 

Jövendő elsőseinket kedves, tapasztalt, jól felkészült gyermekszerető tanító nénik várják, 

akiknek elsődleges céljuk, hogy a gyermekek örömmel járjanak iskolába, szívesen 

legyenek osztálytársaik között, a tanulás meghatározó értékké váljon számukra.  

 

Munkánk során az élményalapú oktatással, az alapkészségek kialakítását, az olvasás, írás, 

számolás biztos eszközként való alkalmazásának elérését tartjuk legfőbb feladatunknak. 

Írni, olvasni a hagyományos (szótagoló, hangoztató – elemző) módszer szerint, a 

matematikát játékos, logikai feladatokkal kiegészítve tanítjuk, törekszünk a biztos 

számolási készség kialakítására.  
 

Első osztálytól kezdve, felmenő rendszerben, az első négy évben ugyanazon tanítók 

tanítják a gyermekeket.  

 

Három első osztály indítását tervezzük. 

 

 

 

Szeretettel várjuk Önöket gyermekeikkel a „Lombhullástól Kikeletig” – 

Játszva okosodni és okosan játszani programsorozatunkon!  

 

Sajnos a vírushelyzet miatt jelenleg nincs módunk a személyes találkozásra, de bízunk abban, 

hogy hamarosan személyesen is bemutathatjuk Önöknek az itt folyó munkát,  és  személyesen 

is megismerkedhetnek  a leendő tanító nénikkel, iskolánkkal. Amint erre a vírushelyzet 

lehetőséget ad azonnal lehetőséget teremtünk erre.  

 

A személyes találkozásig reméljük, hogy gyermekeikkel szívesen kapcsolódnak be majd a 

közös munkába, vesznek részt alábbi  online foglalkozásainkon és ismerkednek meg a 

leendő elsős tanítóinkkal.  
 

 
2022. január 31. (Hétfő)  „Bem TV” ovisoknak 

2022. február 04. (Péntek) 16:00 Mókás angol játszóház 

2022. február 18. (Péntek) 16:00 Miért jó Bemesnek lenni? – Üzenetek 

tanítványainktól 

2022.  március 04.  (Péntek) 16:00 Kalandozás Meseországban 

2022. március 18. (Péntek) 16:00 Tavaszvárás a csiga családdal 

2022. április 01. (Péntek) 16:00 Mókás angol játszóház    

2022. április 08. (Péntek) „Bem TV” ovisoknak  

 

A 2022/2023-as tanévre történő  beiratkozás időpontja: 2022. április 21-22. 
 

További információ kérhető: Dr. Baloghné Mester Éva intézményvezetőtől 

Spisákné Karasz Katalin alsós intézményvezető helyettestől 

     Telefonszámaink: 42/ 512-866 

Mobil: 30/1766339 

 

e-mail címünk: nyhbemisk@gmail.com 

 

Az Iskola működésével kapcsolatos részletes információk elérhetők a honlapon. 

Honlapunk: www.bemnyiregyhaza.hu 

 

 

http://www.bemnyiregyhaza.hu/


Tisztelt Szülők! 

Kérjük, ismerkedjenek meg az iskolánkban folyó munkával!  

Bízunk abban, hogy találkozunk a 2022-23-as tanévben, és Bemes szülőként köszönthetjük 

Önöket!  

 

Nyíregyháza, 2022. január 20. 

              Dr. Baloghné Mester Éva 

 intézményvezető 


