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Az Arany János Gimnázium és Az Arany János Gimnázium és 
Általános Iskola , Diákotthon és Általános Iskola , Diákotthon és 
Gyermekek Átmeneti OtthonaGyermekek Átmeneti OtthonaMottó:

” Az iskola arra való, hogy az ember 
megtanuljon tanulni, hogy felébredjen 
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megtanuljon tanulni, hogy felébredjen 
tudásvágya, …megtanulja szeretni amit
csinál, és megtalálja azt a munkát, 
amit szeretni fog.”

Szent-Györgyi Albert



Az iskola történeteAz iskola története

� Alapítás 1976 – ban
� 8 osztályos gimnázium beindítása -

1991
4 osztályos indítása – 1989 
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� 4 osztályos indítása – 1989 
számítástechnika, majd nyelvi 
irányultsággal

� 2008 –ban csatlakozott az első 
tagiskola 

� 2011-től   még 2 tagintézmény



Az iskola jellemz őiAz iskola jellemz ői

� Összetett intézmény vagyunk!
� A város egyetlen tanuszodával 

rendelkező iskolája
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� Alapítástól kezdve kiemelkedő 
versenysport

� Továbbtanulási lehetőség  –
gimnáziumi képzés (8 és 4 
osztályos)



Statisztikai mutatókStatisztikai mutatók

� Létszámok:
� Ált. Iskola – 675 fő
� Gimnázium – 316 fő
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� Gimnázium – 316 fő
� Tagiskolák – 620 fő

� Tanári kar: Csak a székhely 
intézményben 86 fő, összesen: 



LétesítményeinkLétesítményeink

� Uszoda – az uszoda 
fogadja
a városlakókat is
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� 2 Tornaterem
� Konditerem

� Sportpályák



Az iskolai pedagógiai Az iskolai pedagógiai 
tevékenységetevékenysége

� Általános Iskola: közoktatási tipusú 
sportiskolai osztály, úszó osztály, 
kézműves osztály
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kézműves osztály
� 8 osztályos gimnáziumi osztályok 
� 5. évfolyamtól számtechn.-tesi
� 4 osztályos gimnáziumi osztályok



Eddigi eredményekr ől:Eddigi eredményekr ől:

� Folyamatosan az 
élvonalban

� Kiemelkedő, országos hírű 
sportolók: 
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� Molnár Tamás síkfutás
Szabó Tünde

� Kovács Rita, Csabai Judit, Vasvári 
Zoltán úszók

� Kökény Roland kajakozó
� Huszti Katalin légpuska és még 

sorolhatnánk…



Ebből az iskolából indult Ebből az iskolából indult 
sportpályafutása:sportpályafutása:
Szabó Tünde, Kovács Rita, Harsányi Gerg ő, Kökény RolandSzabó Tünde, Kovács Rita, Harsányi Gerg ő, Kökény Roland
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BeiskolázásBeiskolázás

� 3 osztály indítása évfolyamonként

� A sport mellett a művészetek és a � A sport mellett a művészetek és a 
matematika  kap kiemelt szerepet

� 5. évfolyamtól a számítástechnika
� 9. évfolyamtól az idegen nyelv
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Közoktatási típusú Közoktatási típusú 
sportiskolai osztályoksportiskolai osztályok

Fő cél az utánpótlásnevelés
Beindítás 2007-ben

Megfeleltünk a kritériumoknak 
létesítmények, személyek, 
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létesítmények, személyek, 
párhuzamos osztályok számát 
illetően

Biztosítjuk az átjárhatóságot



Úszó osztályÚszó osztály
Testnevelés és úszás emelt 
óraszámban, sport az egészséges 
életmódért.
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Átjárhatóság van a két osztály között



Miért szeretnek ide járni a Miért szeretnek ide járni a 
gyerekek?gyerekek?

� Ez egy gyermekközpontú iskola
� Minden életkorban odafigyelnek a 

gyerekekre, egyéni bánásmódot 
alkalmaznak.
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alkalmaznak.
� Nagyon szeretik az úszást
� Választási lehet őségek
� Széles rendezvénykínálat
� Korrepetálási és szakköri lehet őségek
� Versenyeztetés



Rendezvények, Rendezvények, 
kapcsolatokkapcsolatok

� Rendezvények: Csibe,- pinty és 
verébavató, Őszi bál, Szalagavató, 
Farsang, Arany Napok, 
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Farsang, Arany Napok, 
Életmódnap stb.

� Kapcsolataink: Comenius program, 
német és romániai iskolákkal

� Terveink között szerepel, hogy a 
sportot is beépítsük a külföldi  
kapcsolatainkba



Meghatározó 12 évMeghatározó 12 év
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Kapcsolat a sport terénKapcsolat a sport terén

� Jó az együttműködés a Nyírsuli-val, és a 
későbbiekben még szorosabbá szeretnénk későbbiekben még szorosabbá szeretnénk 
tenni

� Megyei és Városi DSE
� Megyei Úszószövetség – kollégáink  is 

tagjai a vezetőségnek
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Saját rendezésű Saját rendezésű 
versenyeink!versenyeink!

� Fekete Lajos Kézilabdatorna
� Arany Röplabdakupa
� Kiemelt  rendezvényeink az „Arany � Kiemelt  rendezvényeink az „Arany 

Napok keretén belül:
24 órás úszás
12 órás kosármeccs

� Felső tagozat és gimnázium –
Foci-délután
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A teljes koncentrálásA teljes koncentrálás
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Kiemelt sportágakKiemelt sportágak

� Úszás
� Fiú kézilabda
� Lány röplabda� Lány röplabda
� Atlétika
� Foci
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A jelen eredményeiA jelen eredményei

� 2011-ben Országos III.hely a 
Sportiskolák között
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De mindez nem jött volna De mindez nem jött volna 
létre, ha nincsenek Ők!létre, ha nincsenek Ők!

� - A testnevelők
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� A sportiskolai osztályok stabil 
működtetése  a 12. évfolyamig

A jövő terveiA jövő tervei

� Eredményeink megőrzése, javítása
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RöplabdatornaRöplabdatorna
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Triumvirátus Triumvirátus –– Úszók és atléták  a Úszók és atléták  a 
Nyolcosztályos gimnáziumok Nyolcosztályos gimnáziumok 

SportversenyénSportversenyén
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A sport vidám dolog!A sport vidám dolog!
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„    A sport játék.. 

A sport NEM játék.. 
A sport öröm.. 
A sport köszönet.. 
A sportban NINCS
köszönet.. 
A sport szerelem.. 
A sport csalódás.. 
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A sport csalódás.. 
A sport pokol.. 
A sport mennyország.. 
A sport AZ Élet .. 
Életünk A Sport ."



Köszönöm a Köszönöm a 
figyelmet!figyelmet!

� K öszönöm  a figyelm et!
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