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Gyere velünk rendhagyó órákra! 



Építhetsz robotot!
Vár téged a beszélő Vernie és Frankie a cica!



Mi az alapfeladata a Bethlen Gábor Református Általános Iskolának?
A család – szülők - és az iskola együttműködése által tanítani tanulni, úgy megtanítani tanulni, 
hogy diákjaink önállóan képesek legyenek:

• a világban eligazodni, 
• további iskolákban továbbtanulni, 
• saját dolgaikat önállóan intézni, 
• felelősségteljes döntéseket hozni.

Ehhez tudásuk folyamatos bővítésére, önismeretük javítására, a másik ember elfogadására és 
önérvényesítő képességeik fejlesztésére van szükség.
A fentiekhez különös segítséget nyújt az a református keresztyén hit, az a légkör, amit az iskola 
szellemisége nyújt.

Honnan iskolázzuk be tanítványainkat?
Az iskolának nincs kötelező körzethatára.

„Az intézmény előkészítő foglalkozások, szintfelmérések alapján tájékozódhat az iránta ér-
deklődő tanulók képességéről felekezeti hovatartozásáról. Ezeket is figyelembe véve dönt a 
felvételről.”     MRE 1995.évi I.törvény

Várjuk a városból és a környező településekről azokat a keresztelt gyermekeket, akik szüleikkel 
együtt elfogadják az intézmény szellemiségét, szabályrendszerét, a keresztyén hit alapértékeit.

Hol kell jelentkezni?
Előzetesen jelentkezni az iskolanyitogató foglalkozásokra szükséges. A felvételi kérelmet jelentke-
zési lapon lehet benyújtani.

Hogyan történik a beiratkozás?
Az iskola-előkészítő foglalkozásokat követően (1. évfolyam) 2019.tavaszán a kormányhivatal által 
megjelölt időpontban.
Induló első osztályaink:

• angol-informatika,
• matematika- robotika.

Mit tekintünk az alsó tagozat pedagógiai céljának?
Az iskola az alsó tagozat pedagógiai céljának tekinti a gyermekek átvezetését az óvoda játék-

központú tevékenységeiből az iskolai tanulás tevékenységeibe.

A bevezető szakasz (1.-2.évfolyam) kéttanítós modellel történik,  
melynek célja:
• az egyéni adottságokra épülő differenciált tanulás-szervezéssel biztos alap-

készségek elsajátíttatása (olvasás, írás, számolás),
• a motivációs eszközök biztosítása,

• a gyermekek biztonságérzetének kialakítása,
• a szabályrendszer, önellátás kialakítása,
• egyéni nyomon követés,
• versenyekre való felkészítés.

Az alapozó szakasz (3.-4. évfolyam) célja:
• olyan magasabb szintű általános képességek fej-

lesztése tanórákon kívül, melyeket a gyermek egyéni 
érdeklődésének, képességének, irányultságának 

megfelelően, önállóan választhat ki a felkínált 
lehetőségek közül.



• a 3-4. évfolyamon a tehetségígéretek felkutatása,
• a negyedik évfolyamon speciális tehetséggondozó program részesei („Ügyes kezek, okos 

 fejek”) lehetnek a tanulók. A foglalkozások: Játékos matematika, Nagy felfedezések, A vi-
lág csodái, Könnyedén angolul, Különleges állatok, növények, Olvasókör, Kézműves műhely, 
Színjátszó-kör. 

Az alsós tanulók részére napközis ellátás biztosított.

Egyéb lehetőségek:
• iskolakirándulás, iskolaszínház, projektnapok, tehetségnap, témahét,
• tehetség-tanácsadás,
• robotika, média, informatika, színjátszó szakkör.
• emelt szintű nyelvoktatás, középfokú nyelvvizsgára való felkészítés,
• a mindennapos testnevelés keretében atlétika, foci, kézilabda, táncfoglalkozások, verseny-

szerű sportolás,
• aktív diákélet, ifjúsági koncertek, rendhagyó tanítási órák, osztály- és iskolabulik,
• ösztöndíjrendszer

Tanulóink helytállását bizonyítják az elmúlt évi versenyeredmények:
• 28 tanuló és 14 csapat országos I-X.
• 52 tanuló és 23 csapat megyei I-VI.
• 12 tanuló és 2 csapat városi, területi I. helyezés

Általános dicséretet kapott 34 fő.
Az iskola tanulmányi átlaga: 4,5
A középfokú sikeres nyelvvizsgát tett tanulók száma évente 8-10.
Az országos méréseken az iskola a megyei első tíz között van. 

Hogyan segítjük a vidéki tanulók bejárását?
A fegyverneki, kengyeli, tiszatenyői tanulók részére gyermekkísérőt biztosítunk.

A felső tagozaton tanulóink bekapcsolódnak az iskola országosan is elismert 
tehetséggondozási programjába 
Az iskola 31 éve folytat a Debreceni Egyetemmel közösen tehetséggondozást Kiváló Tehetségpont 
minősítéssel. 2011-ben a nevelőtestület Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Díjat kapott, 
Akkre ditált Kiváló Tehetségpont, tehetséggondozó programja európai hírű, 2016-ban megkapta az 
akkreditált Európai Tehetségpont kitüntetést, 2018-ban a Magyar Tehetséggondozó Társa-
ság kitüntetését és a Nagy Kálmán Tehetségért Díjat.
Az Iskolai Tehetségnevelésért Alapítvány évente 20, az Árvai Fotó 2, az egyházköz-
ség 2 tanulót támogat ösztöndíjjal.
Az iskola 15 európai uniós projekt kedvezményezettje.

Tárgyi feltételrendszer: 
A tárgyi, infrastrukturális feltételek a 21. sz. elvárásainak 
megfelelőek. A tanulók szép, kiemelkedően rendezett kör-
nyezetben tanulnak. Az eredményes munkához teljes inter-
net lefedettség, 20 tanterem interaktív táblákkal, projekto-
rok, számítástechnika, fizika-kémia szaktantermek, kültéri 
színpad, konferenciaterem, egyéni fejlesztésre, csoport-
bontásra alkalmas helyiségek, kézműves műhely, torna-
csarnok, tornaterem, táncterem, igényes ebédlő áll a 
tanulók rendelkezésére.



Vidám, szeretetteljes napok várnak 
rád ha velünk tartasz!



Sok nagyszerű  
élményben lehet részed!



GYERE, TÉGED IS VÁRUNK!

ELÉRHETŐSÉGEINK:
5200 Törökszentmiklós, Bethlen Gábor út 1.

www. bethleng.hu, bethlen@externet.hu, 0656/390-286
www.facebook.com/Bethlen Gábor Református Általános 
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