Nyelvtanulási
évfolyamtól.

lehetőség:

angol

nyelv

4.

Számítástechnika oktatása: jól felszerelt
szaktanteremben,
korszerű
gépparkkal,
valamennyi gépen ADSL hozzáféréssel.
A tanulók hasznos szabadidő eltöltése
érdekében
szabadon
választható
foglalkozásokat
szervezünk
számukra:
tehetséggondozás-szakkörök; felzárkóztató
foglalkozások; tömegsport; tanulószobai,
napközis foglalkozások.

Az intézmény OM azonosítója: 029072

„Az iskola dolga,
hogy megtaníttassa velünk, hogyan kell tanulni,
hogy felkeltse a tudás iránti étvágyunkat, hogy
megtanítson szeretni, amit csinálunk, és hogy
segítsen megtalálni azt, amit szeretünk
csinálni!”
(Szent-Györgyi Albert)
Intézményünkben
Címe: 3593 Hejőbába, Fő út 15.sz.
Tel./fax: 06-49/458-824
e-mail: hbabaisk@zrinyi-hejobaba.sulinet.hu
honlapunk elérhetősége:
www.hejobaba.hu
Igazgató: Bakosné Árvai Tünde

óvodai nevelés
alapfokú iskolai oktatás-nevelés
integrációs nevelés
nemzeti-etnikai nevelés, oktatás
sajátos nevelési igényű tanulók
(dyslexia, dysgraphia, dyscalculia,
beszédfogyatékosság) integrált nevelése
folyik

Őszi és tavaszi tanulmányi kirándulást
szervezünk szülői igényfelmérést követően
tanítványaink
számára.
Igény
szerinti
létszámmal
rendszeres
színházlátogatást
teszünk.
6. évfolyamosaink erdei iskolában, vehetnek
részt, amennyiben a feltételek adottak.
Szolgáltatási kínálatunkat bővíti a környező
településeken működő alapfokú művészeti
magániskolákkal való partneri együttműködés:
néptánc; standard tánc területeken.
Gyógytestnevelés,
logopédiai,
fejlesztőpedagógiai ellátás helyben megoldott.
A minőségi munka szervezése COMENIUS
2000
Közoktatási
Minőségfejlesztési
Programnak megfelelően történik 2001 évtől,
amelyben a legfontosabb partner a diák és a
szülő.

A 2008/2009-es tanévben az első osztályban

NYÍLT NAP

osztályfőnöki megbízást kap
2008. április 15-én

Tanóra alsó tagozatban

800-1045-ig

A számítástechnika
teremben

várjuk a kedves szülőket, érdeklődőket
óralátogatásra, konzultációra!
Gombosné Szabó Ilona tanítónő,
aki 29 évvel ezelőtt szerzett tanítói diplomát

Az udvarunk

Úszásoktatás 3.o-ban

Egészségnevelési hét

Karácsonyi ünnepség

a Bessenyei György Tanárképző Főiskolán.
Jellemző rá a gyermekszeretet, a szakmához és
az iskolához való hűség.
1982 óta dolgozik iskolánkban.
ELSŐ OSZTÁLYOSOK BEIRATÁSA
A szülők igénye alapján iskolánk alsó tagozatos
tanulói részére napközi otthoni ellátást

Értesítjük a kedves szülőket,

biztosítunk.

hogy tanköteles korba lépő gyermekük

.

első osztályba történő beíratása

A napközis csoportot Kiss Eszter tanítónéni

2008. április utolsó hetében történik.

vezeti.

A pontos időpontról

Mikulás-futás

Farsang

hirdetőtáblán értesítjük Önöket.
Májusfa állítás

Ballagás

