- 9. évfolyamtól Kézilabda Akadémia

Arany János
(1817(1817-1882)
„Legnagyobb cél pedig itt e földi létben,
Ember
Ember lenni mindég minden körülményben.”

Köznevelési típusú sportfoglalkozások szervezése
5-8. évfolyam tagozatai:
-köznevelési típusú sportosztály
(úszás,
röplabda,
kézilabda,
labdarúgás)
-informatika emelt óraszámú
képzés
-általános tagozat

ISKOLÁNKRÓL

Négy évtizedes múltra visszatekintő intézmény a Jósaváros
meghatározó objektuma. Általános iskolaként és középiskolaként
is rangos helyet vívott ki magának Nyíregyháza közoktatásában.
Névadónk
szellemében
neveljük
tanítványainkat
okos, kreatív, ugyanakkor
humánus,
empatikus
emberekké.
Céljaink
megvalósítását
segíti az, hogy erősítjük a
kulcskompetenciákat,
mindig megújuló tanítási
módszereket alkalmazunk,
sokféle nyelvet tanítunk.
Hisszük, hogy mindenki
tehetséges
valamiben,
hiszünk a tudásban, a
személyes példamutatásban.
Olyan végzősök hagyják el
iskolánkat,
akik
több
nyelven
beszélnek,
feltalálják
magukat
a
virtuális világban, nem
ijednek
meg
az
élet
kihívásaitól, mert tudják: az alma materből hozott értékek
időtállóak.
OKTATÁSI

FORMÁK,

KÉPZÉSI
TÍPUSOK
Általános iskolai képzés

1-4. évfolyam tagozatai:
-köznevelési
típusú
sportosztályok
(úszás, röplabda, atlétika,
kézilabda)
-kézműves osztályok
-matematika emelt óraszámú
képzés

ISKOLÁNK DIÁKSZEMMEL
… Itt „aranyéletünk” van, szép az iskola, kedvesek a tanárok,
és érdekes programok vannak. (Belics Fanni)
… Remek sportolási lehetőségekből választhatok.
Gimnáziumi képzés

(Dévényi Kristóf)

Nyolcosztályos gimnázium
- 5. és 6. évfolyamon idegen
nyelvi orientáció ( angol)
- 9. évfolyamon gépírás

… Gyermekcentrikusnak tartom az iskolát,
figyelembe veszik a diákok véleményét is.

- 8-12. évfolyamon egyéni
választás
alapján
természettudományos
(matematika,
fizika,
biológia, kémia), idegen nyelvi (angol, olasz, német, francia, latin, ukrán)
vagy társadalomtudományos orientáció

Négyosztályos gimnázium
- 9-12. évfolyamon haladó angol nyelvi képzés
- 9-12. évfolyamon köznevelési típusú képzés
- 9. évfolyamon tízujjas gépírás fakultáció
11-12.
évfolyamon
egyéni
választás
alapján
természettudományos
(matematika, fizika, biológia,
kémia), idegen nyelvi (angol,
olasz, német, francia, latin, ukrán)
vagy
társadalomtudományos
orientáció

tanáraink

(Szentléleki Nikolett)
… Színvonalas az oktatás, a tanórán kívül bőven találok az
érdeklődésemnek megfelelő elfoglaltságot.
(Juhász Dorottya)
… Családias és barátságos az iskola, igazságosan értékelnek
a tanárok.
(Fodor Bianka)
… Az engem érdeklő tantárgyakat lehetőségem van magasabb
szinten tanulni.
(Zsila Barbara)
… Az angol nyelv oktatása kiemelkedő. Külföldi kapcsolatok,
eredményes versenyek, angol nyelvű drámaelőadások
kellemes és sikeres elfoglaltságot jelentenek az érdeklődő,
elkötelezett diákoknak.
(Tóth Enikő)

