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„Én azt hiszem, annál nincs nagyobb öröm, 
mint valakit megtanítani valamire, 

amit nem tud, és nagyobb jótétemény sem” 
/Móricz Zsigmond/ 

 
 

Kedves Szülő! 
 

Lassan  elérkezik  az  ideje  annak,  hogy  gyermekét  első  osztályba  írassa.  Ehhez  a  nem  könnyű  döntéshez 
szeretnénk segítséget nyújtani azzal, hogy bemutatjuk intézményünket. 
A város nyüzsgésétől távol, de még könnyen elérhető távolságban, zöld övezeti területen helyezkedik el iskolánk. 
Elsőseink egy kis különálló „szigeten”, nyugodt, csendes, kultúrált, játszótérrel felszerelt környezetben ismerkedhetnek 
a tudományokkal. Iskolánkban jelenleg 360 gyermek tanul. 
2008. szeptember 1-től elindult iskolánk és a hetényi óvoda között az óvoda-iskola program. Idén kettő első osztályt 
tervezünk. Különböző módszerekkel és formában adunk segítséget az egyéni fejlődéshez. Alsó tagozaton fontosnak 
tartjuk az alapkészségek kialakítását és az önálló tanulási képességek fejlesztését, melyet a felső tagozaton tanulási 
módszerek tanításával egészítünk ki. A megfelelő ismeretek elsajátítása mellett fontosnak tartjuk, hogy a gyerekek 
örömmel és szívesen jöjjenek ebbe a közösségbe, szeretetteljes légkörben nevelkedjenek. 

Kiemelten kezeljük az egészséges életmódra nevelést. Alsóban heti egy órában egészségtan tantárgy keretében, 
felsőben életvitel és osztályfőnöki órákon tanítjuk. Iskolánk rendelkezik az ÖRÖKÖS ÖKOISKOLA címmel és két éve 
csatlakozott a Boldog Iskola programhoz. Első osztálytól kezdődően - 4. évfolyamig - heti órakeretben angol nyelvet, 
német nyelvet tanulhatnak a gyerekek. 
A   szabadidő   hasznos   eltöltésére   kézműves   foglalkozásokat,   színház-   és   könyvtárlátogatásokat   szervezünk. 
4. osztálytól csoportbontásban angol nyelvet, német nyelvet és informatikát oktatunk. Több éve a Líra Művészeti Iskola 
működik intézményünkben zeneművészeti tanszakokkal. Az elmúlt években lehetőséget biztosítottunk az érdeklődő 
gyerekek számára néptáncot tanulni, Molnár Máté és Márkli Zsuzsanna vezetésével, amelynek helyszíne a Hírös Agóra 
hetényi Közösségi Háza. 

Technikailag jól felszerelt intézményünk: tornacsarnok, saját sportpálya, kosárlabda pálya, iskolakönyvtár, 
modernizált tantermek (írásvetítő, korszerű szemléltető eszközök, projektor, laptopok). Az oktatás színvonalát emelik a 
digitális táblák és az iskolát teljesen lefedő internet elérhetőség. Az oktató-nevelő munkát közvetlenül segíti a három 
számítástechnika terem, korszerű természettudományi előadó, kiscsoportos fejlesztőpedagógiai szaktanterem, 
mozgásfejlesztő szoba, angol és német nyelvi terem. 
Tanórán  kívül  biztosítunk a mozgáskedvelők  részére  focit 1-8. évfolyamon és tömegsportot.  A Kecskeméti  
Sportiskola szervezésében, Tóth Viktor vezetésével kosárlabda oktatásra van lehetőség, lányoknak 1 – 8. évfolyamon. 

Ingyenes szakkörként működnek: angol, német, számítástechnika szakkör, felvételi előkészítő magyarból, 
matematikából, énekkar, tanulási nehézségekkel küzdő tanulók számára korrepetálás. Külön kis csoportokban tartunk a 
tehetséges gyerekeknek tehetséggondozó foglalkozásokat. 

Testvériskolai kapcsolatot alakítottunk ki a Friedrich Schiller Általános Iskolával Marosvásárhelyen. 
Rendszeresen szervezünk kirándulásokat, táborokat az ország különböző pontjára. 

 
Néhány fontos információ: 
Cím: Kecskeméti Vásárhelyi Pál Általános Iskola és AMI 

Móricz Zsigmond Általános Iskolája 
6044 Kecskemét, Iskola u. 1. 

Tel-fax: 76/472-522 
Email: moricz@kecskemeti-vasarhelyi.edu.hu 
Honlap: www.moriczamk.hu 
Facebook oldalunk: www.facebook.com/moriczamk 

 

Tagintézmény-vezető: Ágoston Gábor 
Elsős osztálytanítók a 2021/2022 - es tanévben: 

1. a   Zsitva Márta, Kovács Györgyi (egész napos-német nyelv) 
1. ói Szurok Eszter, Molnár Katalin (egész napos óvoda-iskola-angol nyelv) 
1. b  igény esetén (egész napos) 
Az osztályok munkáját pedagógiai asszisztensek segítik. 

 
A beiratkozás időpontjáról minden érdeklődőt részletesen, külön 

tájékoztatjuk az iskolánk honlapján! 

VÁRJUK ÉRDEKLŐDÉSÜKET! 
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