Pillanatképek a Kunmadarasi Általános Iskolából
I. rész

A 2015/ 2016-os tanévünk nem a megszokott módon indult. Nevelőtestületünk úgy döntött,
hogy megragad minden olyan pályázati lehetőséget, amely iskolánk tanulóit olyan programok
részvételére ösztönzi, melyek alkalmával kimozdulhatnak nemcsak az iskola falai közül, de a
településről is.
Az első ilyen alaklom a TÁMOP-3.1.4.B-13/1-2013-0001 „Köznevelés az iskolában”
pályázat elnyerésével valósult meg, amellyel 15 millió forint támogatásban részesültünk. Ezt
az összeget kulturális rendezvényeken való részvételre (Debrecen-színházlátogatás, BudapestMezőgazdasági Múzeum, Cirkusz, Állatkert), szolnoki egészségnapon való versenyzésre,
szakmai továbbképzésekre, tárgyi eszközeink bővítésére és fejlesztésére (könyvek, fejlesztő
játékok, sportfelszerelések, oktatást segítő kiadványok, hangszerek, természettudományos
kísérletekhez szükséges felszerelések) fordítottuk, valamint mindennapi iskolai életünk
változatosabbá, színesebbé tételére nagyon sok programot szerveztünk diákjainknak:
kézműves foglalkozások, közösségépítő programok(sütés), népi hagyományok ápolása,
adventi hetek szervezése, farsang-kiszebáb égetése, húsvéti locsolóbál.
A második lehetőségünk a TÁMOP-3.1.4.C-14-2015-0417 „Innovatív iskolák fejlesztése”
pályázat 12 millió forintos támogatása volt. Ennek keretében lehetőségünk nyílt egyhetes
nyári ÖKO táborozásra, mely idő alatt eljutottak tanulóink az Aggteleki-cseppkőbarlanghoz,
az
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Szilvásváradra, kipróbálták a vidámparkot Bélapátfalván. Szálláshelyünk Várkúton volt,
mindennap étteremben ebédeltünk és vacsoráztunk, a gyerekek átélhették a régi táborok
hangulatát: tábortűz, szalonnasütés, éjszakai bátorságpróba. A halmozottan hátrányos helyzetű
tanulóink a pályázat adta lehetőséggel élve olyan természet- és környezetismereti tudásra, a
természetvédelemmel kapcsolatos ismeretekre, szociális és kulturális, valamint az egészséges
életmóddal kapcsolatos tudásanyagra tettek szert, ami iskolai környezetben a mindennapi
tapasztalatszerzés nélkül elképzelhetetlen lenne.

15 darab jól felszerelt vadonatúj kerékpárt kaptunk a kerékpáros közlekedési ismeretek
elsajátítására és gyakorlati alkalmazására szervezett nyári kirándulásokhoz. A négy napos
kerékpártábor keretében a tanulók közel 160 km-t tettek meg, körbekerékpározták a Tisza
tavat Tiszafüred és Poroszló körül, látogatást tettek az Ökocentrumba, Tiszaigaron az
arborétumba, Karcagon a lovardába, Pusztakettősön pedig a horgászattal ismerkedhettek meg,
de a strandolás sem maradt ki a programok közül. Diákjaink ezen a négy napon is teljes
étkezési ellátást kaptak.

A 2015/2016. tanévben tovább folytatódott az elnyert pályázatok megvalósítása. Október 16án Egészségnapot tartottunk életmóddal és mozgással kapcsolatosan, ahol változatos és színes
foglalkozásokon
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teafogyasztás mézzel és citrommal, ásványvíz, berekfürdői gyógyvíz és gyümölcslevek
kóstolása, a zöldségszobrász Gelei Tamás csodálatos alkotásaitól nem csak a gyerekek, de a
kollégák szája is tátva maradt. A nap fénypontja a Mediball bemutató volt, ahol a tanulók
megismerkedhettek egy új sportággal, sőt ki is próbálhatták azt. Egészségnapunkhoz iskolánk

gyermekétkeztetéséért felelős ebédlőnk is aktívan csatlakozott és a mai napon különösen
egészséges ebéddel kedveskedtek a diákoknak. Ezen a napon az egészséges életmódé volt a
főszerep. A kezdeményezés egyik legfontosabb feladata, hogy felhívjuk a gyermekek
figyelmét a mozgásra, a helyes táplálkozásra és az orvosi vizsgálatok fontosságára is.

A pályázat keretében 17 fő vett részt pedagógus továbbképzéseken (környezeti nevelés,
konfliktuskezelés, egészségnevelés), valamint nagyon sok eszközt kaptunk az egész napos
egészségnap lebonyolításához: vízforralók, vérnyomásmérő, kamera, fényképezőgép, mérleg.
Az idei tanév egyik lehetősége volt a K&H Bank által támogatott Budapesti Fesztiválzenekar
Kakaókoncertje, melyen 50 alsó tagozatos tanuló és kísérői vehettek részt.

A Sport legyen a Tied! programon Törökszentmiklóson a 4. évfolyamos tanulók
megismerkedhettek és kipróbálhattak néhány sportágat.
Ezek a pályázati lehetőségek kiváló alkalmat nyújtanak kapcsolatrendszerünk folyamatos
ápolására, erősítésére, hiszen a rendezvények sikeréhez nagyban hozzájárultak: Fazekas

Sándor Vidékfejlesztési és Földművelésügyi Miniszter,

KLIK , a kunmadarasi Művelődési

Ház és Könyvtár dolgozói, a Védőnői Szolgálat, Rendőrség, tagóvodák, Önkormányzat,
MTBSZSZ.
Végezetül pedig, de nem utolsósorban, ami talán legnagyobb örömünkre szolgált, hogy
hosszú-hosszú
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Önkormányzat

Képviselőtestületének

jóváhagyásával intézményünk új arculatot kap. Történt ugyanis, hogy az önkormányzat a
Klímapolitikáért Felelős Államtitkárhoz kérvényt nyújtott be az önkormányzat épületének
felújításához. A Kormány támogatásával a pályázat részét képezhette intézményünk felújítása
is. Ezúton szeretnénk köszönetet mondani elsősorban polgármesterünknek, Guba Lászlónak,
aki ígéretéhez híven szívügyének tekinti intézményünk fejlesztését.
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