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Őszbe csavarodott a természet feje, 
Dérré vált a harmat, hull a fák levele. 
Rövidebb, rövidebb lett a napnak útja,  
És hosszúkat alszik rá midőn megfutja. 
 
Arany János pályájának legkiemelkedőbb művével, a Toldi-trilógia  Toldi estéje 
nyitó soraival köszöntök mindenkit és kívánok szép jó reggelt 2011. szeptember 
1-jén. Külön szeretettel üdvözlöm a Rétsági Általános Iskola új tanulóit, a 21 
első osztályos tanulót osztálytanítójukkal, Barnuczné Földi Judittal együtt. Az 
óvodai rendezvényeken már tapasztaltuk iskolaérettségeteket, remélem 
mindannyian készen álltok a tudományos alapokon nyugvó magyar oktatási 
rendszer megismerésére, a legfőbb elemek: a gondolkodás, olvasás, írás, 
számolás elsajátítására ebben az évben. A beilleszkedés biztosan könnyen megy, 
kérem a többi tanulót, hogy segítse munkátokat. Fogadjátok szeretettel az 
emléklapot és szerény ajándékunkat iskolába lépésetek alkalmából. 
 
Az ötödik évfolyam felső tagozatba lépett. Az átjárhatóság az alsó és felső 
között remélhetőleg nem okoz majd gondokat. Ezt segíti megkönnyíteni a két 
osztályfőnök, az A osztály vezetője Mártonné Vásárhelyi Erika, a B osztályé 
pedig Majer Szilvia tanárnő. Kérem a szülőket is, kísérjék figyelemmel 
gyermekeik fejlődését.  A 6.  osztály osztályfőnöke továbbra is Bánkuti Károly 
tanár úr, akinek itt köszönöm meg tavalyi munkáját, s továbbra is kérem a 
segítségét esetleges problémák során. Jó munkát kívánok. A többi osztályban, 
csoportban változás nem történt 2011-ben. Engedjék meg, hogy itt köszöntsem 
azokat a kollégákat, akik 2011-ben30 vagy 25 év közalkalmazotti viszonnyal 
rendelkeznek. A jubileumi jutalom mellett virággal kedveskedek Bálint 
Magdolna, Bánkuti Károly és Lami Annamária pedagógusnak 30 éves 
alkalmazásukért és Belovai Gabriellának 25 éves pályafutása alkalmából.   
 
Tisztelt Szülők! 
A házirend betartása és betartatása mindenkire nézve kötelező. Az értékekért a 
továbbiakban sem tudunk felelősséget vállalni. A mobiltelefon használata órán 
tilos. 
Ettől a tanévtől több rendelet is hatályba lép. Nevelőtestületünk úgy döntött, 
hogy visszatér a szöveges értékelésről az osztályzatokkal kifejezett 
érdemjegyekre már a második évfolyamtól, tehát csak első évfolyamon nem lesz 
igazi osztályozás. A harmadik évfolyamon az idegen nyelvet is jegyekkel 
értékeljük. 
A nem szakszerű órák az 5. évfolyamon felmenő rendszerben megszűnnek, tehát 
az idei tanévben a 6. évfolyamon még igen, de a következő tanévtől már ott sem 
lesznek ilyen jellegű órák. Ennek ellensúlyozására, illetve a kompetencia 



mérések és a magas követelményrendszer kihívásainak jobb teljesítésére több 
felzárkóztató és tehetséggondozó órát iktatunk be tanítási órán kívüli 
foglalkozásként. 
A mérés-értékelés egységesítése érdekében az írásbeli dolgozatok során minden 
évfolyamon, minden nevelő egységes értékelést alkalmaz pontokkal és 
százalékos mutatókkal  teljes objektivitással. Így biztosítjuk az egyenlő 
elbánáson alapuló elvet, az esélyegyenlőség elvét, illetve megfelelünk az 
országos szabályoknak is akár a kompetencia mérések tekintetében, akár a 
további tanulmányi felvételi rendszerekhez csatlakozva. A félévi és év végi 
osztályzatokba azonban nemcsak az írásbeli dolgozatok, hanem a szóbeli 
felelések, házi feladatok, órai munkák, beszámolók is beszámítódnak.  Iskolánk 
így nemcsak hiteles, de érvényes és megbízható is lesz, azaz EU kompatibilis, 
ahogy ezt mindenhol halljuk. Hagyományos módszereinket még inkább 
kiszélesítjük az informatikai kommunikációs eszközök alkalmazásával, ahogy 
ezt polgármester úr is említette, kilenc tanteremben áll állandó felhasználásra 
interaktív tábla, a diákok megismerő és cselekedtető használatára. Az IKT 
eszközök tanórai használatával a lehetőségek tárháza nyílik meg mind a tanár, 
mind a diák előtt. Általa az órák izgalmasabbakká tehetőek, így mind az oktatás, 
mind a tanulás élvezetesebbé, hatékonyabbá tehető, az oktatási intézmény és az 
itt folyó nevelés is korszerűbb és vonzóbb lehet. Ezekkel a 21. századi interaktív 
táblákkal hozzájárulhatunk az egész életen át tartó tanulás iránti igény 
kialakításához. Intézményünk tehát készen áll az új tanév eredményes és sikeres 
kivitelezésére, Apáczai Csere János nagy magyar pedagógus szavaival élve 
éjjel-nappal az iskoláról való gondoskodás jár az eszünkbe, mert a létünk, a 
boldogulásunk alapja ma is az iskola, és kiváltképpen az 1-8. osztályos, mindent 
megalapozó, települési iskola a legfőbb alap.  Tudjuk, hogy az iskola 
legfontosabb partnere a diák, és az iskola kulcstényezője a nevelő, tehát együtt 
kell gondolkodnunk, dolgoznunk, problémamegoldó képességünk minden 
erejével. Ehhez a nyugodt környezet biztosított, nevelő – gyermek - szülő és 
fenntartó együttműködése kívánatos csak. 
John Donne angol költő szavaival: 
 
„Senki sem különálló sziget, minden ember a kontinens része, a szárazföld egy 
darabja. Ha egy göröngyöt mos el a tenger, Európa lesz kevesebb, éppúgy, 
mintha egy hegyfokot mosna el, vagy barátaid házát, vagy a te birtokod. Minden 
halállal én leszek kevesebb, mert egy vagyok az emberiséggel. Ezért hát sose 
kérdezd, kiért szól a harang: érted szól.”  
 
Ezekkel a gondolatokkal kívánok jó egészséget és töretlen kitartást közös 
céljaink megvalósítása érdekében. Becsengettek. A 2011/2012. tanévet 
megnyitom. 


