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Hívunk, várunk!

2-es metróval, 1-es és 1A villamossal,
75-ös, 80-as trolibusszal,
95-ös autóbusszal
a Stadion megállóhelyig

2022/2023.
Az iskola honlapja:
www.csanadiiskola.hu

tanév

A Csanádi Árpád Sportiskola,
Általános Iskola és Gimnázium
évfolyamain a jövő sportnemzedéke tanul.
Fő profilunknak tekintjük az általános műveltség és ismeretek
megszerzése mellett az élsportolók utánpótlás nevelését.
Iskolánk országos beiskolázású,
tanulóink között több országos és
nemzetközi bajnok található.
.

Nagy büszkeséggel töltenek el
egykori tanítványaink, a XXXII.
olimpiai játékokon Tokióban
résztvevő egykori diákjaink:
Kozák Danuta
6x olimpiai bajnok kajakozó
Szabó Gabriella
3x olimpiai bajnok kajakozó
Lőrincz Tamás
olimpiai bajnok birkózó
Lőrincz Viktor
olimpiai ezüstérmes birkózó
Tóth Krisztián
olimpiai bronzérmes judós
Hárspataki Gábor
olimpiai bronzérmes karatés
Magyari Alda
olimpiai bronzérmes vízilabdázó

Külön öröm számunkra, hogy iskolánk
volt diákjai, Liu Shaoang és Liu
Shaolin Sándor a XXIII. téli olimpiai
játékokon aranyérmet szereztek az
5000 méteres gyorskorcsolya váltóban.

Bemutatkozás
Kedvesné Gál Judit, tanító vagyok.
29 éve dolgozom pedagógusként, ebből 18
évet a Csanádi Iskolában, sportoló gyerekek
között töltöttem.

Intézményünk jelenlegi tanulói között is
szép számmal vannak komoly eredményt felmutató sportolók.
Az élsport, a tanulás és a nevelés
hármas egységét kívánjuk megvalósítani oly módon, hogy a nevelés és oktatás formai és tartalmi normáit összhangba lehessen hozni a sportoló fiatalok életvitelével.

Első osztálytól negyedikig tanítom ún.
„nagyfelmenő” rendszerben az osztályokat.

Az általános iskola 8. osztályát befejező
tanulók négy évfolyamos gimnáziumban folytathatják tanulmányaikat.

Ehhez igyekszem érzelmi biztonságot nyújtó, szeretetteljes légkört teremteni, amelyben az ismeretek megszerzése élménnyé válik. Figyelek arra, hogy egymás személyiségét tiszteletben tartsák, egymással elfogadóak legyenek.

Iskolánk a 2022/2023-es tanévben is
szeretettel várja a sportolni és tanulni egyaránt szerető leendő első osztályos fiúkat és
lányokat. Leendő osztályfőnökük, Kedvesné Gál Judit.

Fontosnak tartom az óvoda és az iskola közötti átmenet zökkenőmentességét. Célom,
hogy a gyerekek szívesen járjanak iskolába,
és jól érezzék magukat a tanórákon. Minden
tanítási napon arra törekszem, hogy a rám
bízott gyerekeket képességeikhez mérten a
legtöbb tudás birtokába juttassam, tanulás
iránti kedvüket felkeltsem, fenntartsam.

Az oktatás mellett elengedhetetlennek tartom tanítványaim nevelését is. Ebben a
munkában nagy jelentőséget tulajdonítok a
szülőkkel való jó kapcsolattartásnak, hiszen csak velük együttműködve lehet a kívánt eredményeket elérni.

