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Vége lett a hosszú, forró nyárnak és benépesedett az iskola&hellip; Augusztus 31-én tanévnyitóra szólt a csengõ. A 96
ünneplõbe öltözött kisdiák, a szülõk és a nevelõtestület tagjai gyülekeztek a belül szépen felújított tornateremben. Nem mindenki
várta ezt a napot, sokan meghosszabbították volna a vakációt. Erre azonban nincs lehetõség, így nekik ki kell várni az
õszi szünetet.
A megjelenteket Szabóné Szegedi Edit tanárnõ köszöntötte, majd a Himnusz elhangzása után 4 kislány verssel nyitotta
meg az új tanévet.
A Kossuth Lajos Gimnázium és Általános Iskola intézményvezetõje - dr. Pásztorné dr. Vass Anikó - rövid ünnepi
beszédben köszöntötte a diákokat, a szülõket és az iskola pedagógusait. Elmondta, hogy a májusban kiírt tagintézményvezetõi pályázat eredményeként a Karcagi Tankerületi Központ öt évre Jóvér Kálmánné tanárnõt bízta meg a
tagintézmény-vezetõi feladatok ellátásával.
Jóvér Kálmánné az ünnepi beszédében tájékoztatta a megjelenteket arról, hogy Tiszaszõlõs Község Önkormányzata
jóvoltából elkezdõdött az iskola felújítása. Az intézmény biztonságosabbá, szebbé, élhetõbbé vált a tetõcsere, az új
vizesblokk kialakítása és a meglévõ korszerûsítése után. A tornatermi szárnyon már kicserélték az ajtókat, ablakokat,
de a tetõcsere még ezután kezdõdik.
Az iskola mûködését illetõen biztosította a szülõket arról, hogy a jól mûködõ hagyományokat, értékeket mindenképpen
megõrzik, folytatják és kiteljesítik. Ugyanakkor változások is lesznek, amelyek elõre mozdítják a tagintézmény
mûködését. Harmonikusan mûködõ, egymást tiszteletben tartó, közös elveket képviselõ, az elért eredményekre méltán
büszke, a szó legnemesebb értelmében vett iskolai KÖZÖSSÉG megteremtését jelölte meg az iskola céljaként. A legfõbb
érték az együttmûködés, a bizalom, a kölcsönös tisztelet legyen, amely érzelmi biztonságot tud nyújtani pedagógusnak,
szülõnek, diáknak egyaránt. A KLG Tiszaszõlõsi Általános Iskolájában jó pedagógusok dolgoznak. Velük együttmûködve, az
értékeket megtartva, de a változások szükségszerûségét felismerve szervezik meg a nevelõ-oktató munkát.
Külön is köszöntötte a tantestület új tagjait. Számukra közös célként fogalmazta meg, hogy olyan gyermekeket neveljenek, akik
megállják a helyüket a középiskolákban és késõbb a felnõtt társadalom hasznos tagjaivá váljanak. A diákok
számára a szorgalom fontosságát hangsúlyozta, mert igazi eredmények és sikerek csak így születhetnek. Végül soksok erõt, akaratot és együtt töltött szép napokat kívánt minden diáknak.
Az ünnepségen bemutatkoztak az elsõ osztályosok is, majd ajándékkal kedveskedtek nekik a nagyobb diákok. Az
ünnepség után az osztályfõnökök rövid megbeszélést tartottak az iskolakezdéssel kapcsolatban.Kapcsolódó
képgalériánkat erre a hivatkozásra kattintva érheti el >>
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