„Családja társa

MIT KÍNÁL INTÉZMÉNYÜNK, AVAGY
MIÉRT ÉRDEMES GYERMEKÉNEK NÁLUNK
ISKOLÁSNAK LENNIE?

a gyermeknevelésben….”

VASKÚTI NÉMET NEMZETISÉGI
ÁLTALÁNOS ISKOLA
A bajai kistérség legdinamikusabban fejlődő, de a falusi
iskolák családias miliőjének minden előnyét megőrző oktatási
intézménye a Vaskúti Német Nemzetiségi Általános Iskola.
Miután 2016-ban a KLIK-től a Vaskúti Német Nemzetiségi
Önkormányzat vette át az iskola fenntartását, addig
elképzelhetetlen lehetőségek nyíltak meg számunkra.
Intézményünkben rohamtempóban indultak meg azok az
infrastrukturális fejlesztések, melyek korábban forráshiány
miatt nem valósulhattak meg. Arra törekszünk, hogy rövid
időn belül, egy minden szegletében felújított, a kor technikai,
energetikai, esztétikai feltételeinek megfelelő iskolaépület
várja minden régi és új tanulónkat.
2017 őszétől olyan további nagyszabású tervek kivitelezése
indul el, melyek megvalósulása a Vaskúti Német Nemzetiségi
Általános Iskolát a kistérség legkomplexebb szolgáltatását
nyújtó intézményévé teszik.
Eltökéltek vagyunk abban, hogy a színvonalas nevelésioktatási munka mellett olyan, jelenleg a szülők számára
nagyon jelentős anyagi terhet jelentő szolgáltatásokat tegyünk
ingyenesen vagy nagyon kedvezményesen elérhetővé, mint a
saját tanmedencénkben történő úszásoktatás, külföldi
diákcsereprogram, erdei iskola, zene és táncoktatás, az idősebb
tanulók számára ellenőrzött keretek közti hétvégi szabadidős
közösségi együttlét.
Alábbi bemutatkozó anyagunkból rengeteg olyan szakmai,
anyagi és egyéb érvet ismerhetnek meg, melyek reményeink
szerint arra sarkallják Önöket, hogy a Gyermekeik számára
sorsformáló kérdésben, az iskolaválasztásban mellettünk
döntsenek.

Angeli Éva
intézményvezető

Szakmai előnyök:
- ideális osztálylétszámok (13-25 fő)
- heti 5 német óra
- angol nyelvoktatás: 1-3. évfolyamon szakköri keretek
közt, 4. évfolyamtól órarendbe építve
- német nyelvvizsga lehetősége (7-8. évfolyam) - alsó tagozaton minden évfolyamnak saját
tanulószobai-napközis csoport, állandó pedagógussal
- saját gyógy- és fejlesztő pedagógusaink napközben
egyénileg foglalkoznak az arra rászoruló tanulókkal
- informatika, történelem,
rajz-technika szaktantermek
- felső tagozaton matematika,
magyar, német, történelem és informatika tárgyakból
emelt és alapszintű csoportbontás
- felső tagozaton tanulószobai foglalkozás
- felzárkóztató és tehetséggondozó foglalkozások
Anyagi előnyök:
- 4-6. évfolyamon INGYENES ÚSZÁSOKATÁS
bajai uszodában (2020/21-től saját TANMEDENCÉBEN)
- tanulmányi versenyek nevezési díját az iskola fizeti
- az iskola által támogatott nyári táborok
- ingyenes iskolabusz járat Bátmonostorra
- 4. évfolyamon: 2-3 napos ingyenes ERDEI ISKOLA
- 6. évfolyamon: 4-5 napos ingyenes ERDEI ISKOLA
- 7-8. évfolyam: a legjobban tanulók számára ingyenes
NÉMETORSZÁGI UTAZÁS – diákcsere program
- iskolatej, iskolagyümölcs program
Kényelmi előnyök:
- Elektronikus napló
- Iskolai könyvtár helyben
- Gyógytestnevelés foglalkozás helyben
- Testnevelés órák kiváltásának lehetősége
sportegyesületi tevékenységgel (7-8. évfolyamon)
- Bátmonostori gyerekek órarendhez igazodó szállítása
- Bátmonostori gyerekek délutáni programokra való
csoportos szállítása

VASKÚTI NÉMET NEMZETISÉGI
ÁLTALÁNOS ISKOLA SZAKKÖRKÍNÁLATA
Tanulmányi munkához csatlakozó:
- Alsós német szakkör
- Alsós angol szakkör
- Alsós matematika szakkör
- Alsós irodalom szakkör
- Alsós nyelvész szakkör
- Felsős angol szakkör
- Felsős média szakkör
- Német DSD nyelvvizsga előkészítő (7-8. oszt.)
Sport jellegű szakkörök:
- Alsós foci szakkör
- Alsós atlétika szakkör
- Felsős foci szakkör
- Felsős atlétika szakkör
- Felsős röplabda szakkör
Művészeti szakkörök:
- Alsós kézműves szakkör
- Alsós vizuális szakkör
- Felsős vizuális szakkör
- Német néptánc szakkör
Külső partnerekkel kötött együttműködési megállapodás
alapján igénybe vehető szabadidős lehetőségek:
(Az alábbi szabadidős tevékenységek szülői hozzájárulás
mellett vehetők igénybe.)
-

LABDARÚGÁS - Labdarúgás Utánpótlásáért
Alapítvány - Baja
KÉZILABDA - Bajai Kézilabda Sportegyesület
KARATE - Akaryu Dojo Sport Egyesület
MODERN TÁNC - Golden Club Sportegyesület

AMIRE KÜLÖNÖSEN BÜSZKÉK VAGYUNK!
TOVÁBBTANULÁSI EREDMÉNYEK
Büszkén elmondhatjuk, hogy tanulóink továbbtanulási
statisztikája kimagasló: a 8. osztályos tanulóinkat az elmúlt öt
évben 97%-ban vették fel az általuk első helyen megjelölt
középiskolába. Az iskolánkban folyó színvonalas munka
kiváló visszajelzése, hogy minden évben vannak olyan
kiemelkedő képességű tanulóink, akik valamelyik bajai
középiskola hatosztályos gimnáziumi képzésébe felvételt
nyernek.
VERSENYEREDMÉNYEK
Tanulóink minden tanévben továbbjutnak megyei és országos
versenyekre. Tanulmányi és sportversenyeken egyaránt szép
eredményeket érnek el.
NÉMET HAGYOMÁNYŐRZŐ
GYEREKTÁNCCSOPORT
2012-ben indítottuk újra a német
néptánc oktatást.
A gyerektánccsoport évről-évre fejlődik, egyre több és
színvonalasabb fellépést vállalva. A legügyesebbek közül
néhányan már a vaskúti Német Nemzetiségi Hagyományőrző
Táncegyesület felnőtt táncosaival is színpadra állhattak.

VASKÚTI NÉMET NEMZETISÉGI
ÁLTALÁNOS ISKOLA ÁLTAL SZERVEZETT
TÁBOROK
Tanév közbeni táborok:
ERDEI ISKOLA
A 2016/2017-es tanévtől kezdve a mindenkori 4. osztályosok
2-3 napos, a mindenkori 6. osztályosok 4-5 napos erdei
iskolai táborban vesznek részt, melyek az ország különböző
pontjain kerülnek megszervezésre. A táborozás során
gyermekeik az iskolánk pedagógia programjához illeszkedő
tematikus képzés mellett felejthetetlen élményekkel
gazdagodhatnak. A táborozások költségeit az iskola viseli.
Nyári táborok:
Iskolánk évek óta törekszik arra, hogy megkönnyítse a szülők
számára a nyári gyermekelhelyezést. Sokaknak nagy segítség,
ha gyermekeik a nyári szünidő egy részében iskolai
szervezésben, felügyelet mellett tölthetik szabadidejüket. Ezt
június végéig minden évben biztosítja iskolánk!
A mindenkori tanév június közepi zárása után két egyhetes
napközis jellegű tábort szervezünk, melyeken bármely
tanulónk KEDVEZMÉNYESEN részt vehet.

DÖK – OLIMPIA
2014-től minden évben az iskolánk
DIÁKÖNKORMÁNYZATÁNAK
rendezésében kerül sor egy országos szinten is egyedülálló
rendezvényre, a DÖK-OLIMPIÁRA. A kistérség 12 általános
iskolájának 300 tanulója méri össze ügyességét egy a „Játék
határok nélkül” szellemében megrendezett megmérettetésen.
A DÖK-OLIMPIÁVAL iskolánk és községünk nagyon
komoly elismerést vívott ki térségünk általános iskolái között.

ZENE ÉS TÁNC TÁBOR
Az iskolazenekar és a tánccsoport tagjai
mellett minden tanuló részt vehet, aki
érdeklődik a zene és tánc iránt.

ISKOLAZENEKAR
A 2016/2017-es tanévtől kezdődően
ISKOLAZENEKAR alakult, melyben
szinte az összes zenét tanuló gyerek részt
vesz.
A zenekar különlegessége, hogy nem speciálisan fúvós vagy
vonószenekar, hanem vegyes összetételű. A fúvós, billentyűs,
és ütős hangszereken kívül vonósok is szerepelnek. A
gyermekeknek hatalmas élményt jelent a közös zenélés.

ERZSÉBET TÁBOR
Minimális szülői hozzájárulással, feledhetetlen
nyári élmények, az iskola szervezésében.

HAGYOMÁNYŐRZŐ NÉMET
TÁBOR
A változatos programok között buszos
kirándulás, fürdőzés, kézműves nap,
falufelfedező túra is szerepel.

MATEMATIKA ÉS VIZUÁLIS
TÁBOR
A nyári vakáció utolsó napjaiban kerül megszervezésre a két
népszerű tematikus tábor.

VASKÚTI NÉMET NEMZETISÉGI
ÁLTALÁNOS ISKOLA FEJLESZTÉSI TERVEI
Tanuszoda felújítás
Iskolánk a közeljövő egyértelműen legfontosabb feladatának
az immár 13 éve nem működő tanuszoda felújítását és
újraindítását tekinti. A tervek elkészítése folyamatban van,
reméljük, hogy mihamarabb megkezdődhet a kivitelezés.
„Bástya klub” kialakítása
Egy régi hiányosságunkat
szeretnénk pótolni a megépítése
óta
kihasználatlanul
álló
„Bástya épület” felújításával.
Méltó közösségi teret, interaktív
tantermet, az iskolazenekarnak
próbatermet
alakítunk
ki,
melyben
osztály
szintű
rendezvények mellett hétvégi
programként
az
egykori
"Nyolcadikosok-klubját” szeretnénk feléleszteni.
Tornacsarnok felújítás
A tornacsarnok felújítása - elsősorban padlózatcsere - is
terveink között szerepel, hiszen az iskolai közösség mellett a
község sportszerető lakossága és a környékbeli sportklubok is
gyakori használói.

VASKÚTI NÉMET NEMZETISÉGI
ÁLTALÁNOS ISKOLA ELÉRHETŐSÉGEI
Intézményünk elérhetőségei:
tel.:
06 79/ 472 662
email:
vaskutiskola@gmail.com
facebook:
www.facebook.com/vaskutiskola
weblap:
www.vaskut-iskola.hu
Minden jövőbeli diákot, szülőt és érdeklődőt sok szeretettel
várnak az iskolánk vezetői, tanárai és dolgozói!
Üdvözlettel:
Vaskúti Német Nemzetiségi Általános Iskola
„Családja társa a gyermeknevelésben….”

