
Tisztelt nagycsoportos gyermekek Szülei!  

Sajnos a jelenlegi járvány miatt nincs arra lehetőségünk, hogy a beiskolázás előtt iskolánkba hívjuk Önöket, 

ezért ez úton szeretnék rövid ismertetőt adni iskolánkról, remélve, hogy elnyeri tetszésüket, s minket 

választanak! 

Mi az, amit adni tud a győrsági iskola? 

- Helyben van, barátságos környezetben, nagy udvarral, családias a hangulat. 

- Minden kisgyerekre egyénileg tudunk figyelni, az alacsony létszámok miatt. 

- Mindenki megkapja a számára szükséges fejlesztést a tanórákon, és a tanórán kívüli 

foglalkozásokon. 

- Gyógypedagógusok, logopédusok, szurdopedagógus, pedagógiai asszisztens, segíti munkánkat. Van 

fejlesztő szobánk sok fejlesztőeszközzel. 

- Járhatnak zeneiskolába zongorázni, furulyázni a gyerekek. (Más, távolabbi iskolákból is járnak 

hozzánk zenét tanulni). Az egyik, zenét oktató pedagógus maga is fejlesztő szakember. 

- Kézműves szakkör, darts-, sakk-, modern tánc szakköre járhatnak tanulóink. Covid mentes években a 

Bognár Kézisuli is sikeresen működött. 

- Tárgyi feltételeink folyamatosan javulnak. Tabletek, digitális táblák, projektor áll a tanulók 

rendelkezésére. Nagyon sok a fejlesztő eszköz, játék.  

- Már 1. osztálytól kezdve németül tanulhatnak diákjaink. 

- Tapasztalt pedagógusok dolgoznak tantestületünkben. Kollégáimmal folyamatosan képzéseken 

veszünk részt, hogy a legújabb kihívásoknak is megfeleljünk. 

- Az iskola épülete is folyamatosan újul. Bejárati ajtók, PVC padló, mosdó cseréje, festés, dekorálás 

segíti a barátságos környezet kialakítását. 

- ÖKO- , Madárbarát- és Boldog iskola címeket is megpályáztuk, s elnyertük. 

- Covid mentes évben nagyon sok közösségi program színesíti a kisdiákok életét.  

- Nagyon aktív Szülői Munkaközösség, megújult Alapítvány, támogató Önkormányzat, s a fenntartó 

Tankerület segíti munkánkat. 

- Távolabbi településekről keresnek meg bennünket, hogy kislétszámú iskolát találjanak 

gyermeküknek. Így annak ellenére, hogy a győrsági nagycsoportosok közül csak kevés kisdiák 

kezdheti meg az 1. osztályt, remélhetően kiegészül létszámunk a más településről érkezőkkel. 

Terveink szerint, -ha nem rosszabbodik a járványhelyzet- márciusban szeretnénk találkozni a 

gyerekekkel és Önökkel is, kedves szülők! Kérdéseikkel, érdeklődésükkel addig is forduljanak hozzánk 

bizalommal! 

 Reméljük, hogy az Önök gyermeke is tagja lesz iskolánk közösségének! 

 Mi szeretettel várjuk!!!  

                              Tisztelettel: Hegedüsné Kollár Ilona                     Kokas Mónika 

                                                        tagiskola vezető                   a leendő 1. osztályosok                                                                                                                                                                                                                               

osztályfőnöke 

 

Elérhetőségeink:  

9084 Győrság, Öreg utca 11. 

E-mail címünk: gyorsagsuli@gmail.com 

Tel: 96/ 470-121, 30/ 35 35 505 

A töltéstavai Fiáth János Általános Iskola Győrsági Tagiskolája vagyunk. 

Igazgató: Ferenczi Róbert 

 Tel. : 96/548-007 

     Honlapunk: http://fiathjanos.sulinet.hu  
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