
Az Arany János Gimnázium 

és Általános Iskola 

bemutatása 2016.11.22.

Készítette: Kiss Lászlóné igh.



40 éves az Arany40 éves az Arany40 éves az Arany40 éves az Arany



Velünk ünnepeltek!Velünk ünnepeltek!Velünk ünnepeltek!Velünk ünnepeltek!





KiállításKiállításKiállításKiállítás



KoncertKoncertKoncertKoncert



Rólunk mondtákRólunk mondtákRólunk mondtákRólunk mondták
� Dr. Szabó Tünde, sportért felelős államtitkár 

elmondta, ikertestvérével együtt ebbe az iskolába 
jártak elsőtől nyolcadik évfolyamig és máig nagyon sok 
jó emléket őriz az itt eltöltött időszakról. Azt mesélte, 
mindenkinek ilyen általános iskolát kíván, ahol a 
tudást és a szeretetet is meg tudja tapasztalni.

� Jászai Menyhért - nagyon sok szülőnek, nagyon sok 
családnak az életében alapvető szerepet játszott az 
Arany,  az „aranyos” diákok nagyon sokra vitték az 
életben, Nyíregyháza közéletében is jelen



Az iskola fAz iskola fAz iskola fAz iskola fő profilja profilja profilja profilja 
továbbra is a sport!továbbra is a sport!továbbra is a sport!továbbra is a sport!



Indítandó osztályok a Indítandó osztályok a Indítandó osztályok a Indítandó osztályok a 
2017/20182017/20182017/20182017/2018----as tanévbenas tanévbenas tanévbenas tanévben
� Köznevelési típusú sportiskolai

� Úszó-kézműves

� Kézműves-matematika



ElsElsElsElsős tanítók leszneks tanítók leszneks tanítók leszneks tanítók lesznek

- Simkó Aida – Dudás Attiláné

- Kiss Lászlóné – Dr. Nagyné Sasvári Ildikó

- Tóth Györgyné- Vadon Edina



Ügyes tanítók Ügyes tanítók Ügyes tanítók Ügyes tanítók –––– ügyes ügyes ügyes ügyes 
gyerekekgyerekekgyerekekgyerekek



Legfőbb célunk:
Öröm legyen minden 
reggel iskolába jönni!



LehetLehetLehetLehetőségek az iskolábanségek az iskolábanségek az iskolábanségek az iskolában
� Sport

� Művészetek

� Tehetséggondozás, felzárkóztatás, fejlesztés

� Nyelvoktatás

� Számítástechnika

� Rendezvények

� Továbbtanulás saját gimnáziumunkban

� Versenyek

� Egészségnap, családi napok



MódszerekMódszerekMódszerekMódszerek
� Írás-olvasás tanítása szóelemző-szótagoló

� Matematika tanítása - Mozaik

� Úszás oktatása – mindenki megtanul úszni



TankönyvekTankönyvekTankönyvekTankönyvek

�Ingyenes



KapcsolatokKapcsolatokKapcsolatokKapcsolatok
� Erdély – Pályázatok révén (Határtalanul)

� Szlovákia – Sítábor

� Nyári táborok belföldön (Szigliget)



SegítSegítSegítSegítő, támogató , támogató , támogató , támogató 
szervezetekszervezetekszervezetekszervezetek
� Arany Alapítvány

� Életfény Alapítvány

� Aranyos Diákokért Egyesület



Beiskolázási rendezvényekBeiskolázási rendezvényekBeiskolázási rendezvényekBeiskolázási rendezvények
� Mikulás

� Arany-Ovi sport

� Arany-Ovi iskolára hangoló foglalkozások

� II. Nyílt nap

� Képességvizsgálat



A mai nap programjaA mai nap programjaA mai nap programjaA mai nap programja

� Tájékoztató 8.00-8.30

Bemutató órák 3 helyszínen 2. és 3. órában

� Úszás bemutató óra – 4.órában



Mi a teendMi a teendMi a teendMi a teendő????

� Előjelentkezési lap kitöltése

� Kérjük, jöjjenek minél többször el iskolánkba!

� Vegyenek részt a bemutató órákon, ismerjék meg a 
tanítókat, és az itt folyó munkát!

� Hozzák el gyermeküket Mikulásra, foglalkozásokra!

� A látottak, tapasztaltak alapján döntsenek!



� Honlap

nyharany.hu



�Köszönöm a 
figyelmet!


