
 

 

 

 

 

A Martfűi József Attila Általános Iskola Pedagógiai Programja 

megtekinthető az iskola honlapján. 

 

Honlap: http://suli.martfu.hu 

 

 

 

 

Iskolánk alapítványa: 

 

Boldog Gyermekekért Alapítvány  

Adószám: 18824773-1-16 
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Intézményvezető Földi Edina 1. mellék foldie@suli.martfu.hu 

Intézményvezető-

helyettes 
Mészáros Ágnes 

06/302749180 

 

magnes@suli.martfu.hu 

 

Intézményvezető-

helyettes 
Ivanov Erika 06/309435340 ivanoverika@suli.martfu.hu 

Pedagógiai asszisztens Kontráné Molnár Ildikó 4. mellék molnari@suli.martfu.hu 

Iskolatitkár Baloghné Köles Judit 3. mellék kolesjudit@suli.martfu.hu 

Pedagógiai asszisztens Vidinszki Mária 4. mellék vidinszki.maria@suli.martfu.hu 

Ügyintéző Pápainé Murányi Elvira 4. mellék elvira.papaine@gmail.com 

Gyermek és 

ifjúságvédelmi felelős 
Kabai zsolt  zsoltkabaiabel@gmail.com 

Diákönkormányzatot 

segítő pedagógus 
Donkó Ágnes  agnesdonko21@gmail.com 

Rendszergazda Sike Zsolt 1. mellék maci@suli.martfu.hu 

Felső tagozatos tanári 

szoba 
 8. mellék  

Alsó tagozatos tanári 

szoba 
 2. mellék  

Iskolakonyha (étkezés 

lemondása) 
 06/70 3720582  

 

http://suli.martfu.hu/
mailto:magnes@suli.martfu.hu


A Martfűi József Attila Általános Iskola szellemisége: 

"Olyan nyugodt légkörű, barátságos, a hagyományait őrző és arra építő, 

alapfeladatait magas színvonalon ellátó iskolát szeretnénk, ahol a szülő, a 

pedagógus és a gyermek együttműködése által biztosítható az egyéni 

képességek kibontakoztatása és a tanulók személyiségének fejlesztése."  
Intézményünk az iskolás kor elérésétől az általános iskola 

befejezéséig fogadja a gyerekeket. Épületünk szépen felújított, vidám 

színösszeállításával barátságos, hangulatos.  

Tantermeink évről évre megújulva várják a tanulókat, füves és burkolt 

udvarunk mozgás lehetőséget biztosít a szünetekben, de alkalmas iskolai és 

sportrendezvények lebonyolítására is. Személyi és tárgyi felszereltségünk jól 

igazodik céljaink megvalósításához, a pedagógiai és nevelői munkát 

szakmailag képzett tanítók, tanárok és alkalmazottak végzik. 2009. szeptember 

01.-től bevezetésre került a kompetencia alapú oktatási program, melynek 

programelemeit a mai napig alkalmazzuk a szövegértés-szövegalkotás, a 

matematikai eszköztudás valamint az idegen nyelv oktatása területén. 

A 2018/2019-es tanévtől alkalmazzuk az Arizóna programot, ami 

alkalmas a tanórákon előforduló konfliktusok kezelésére, segíti az iskolai 

szabályokhoz, normákhoz való alkalmazkodást, a közösségbe való 

beilleszkedést. A program célja annak biztosítása, hogy a tanár nyugodt 

körülmények között végezhesse munkáját és a tanulni akaró diákok jogait 

megvédje az órák normális menetét zavarókkal szemben. 

Arra törekszünk, hogy gyermekeink jövőbe vetett hittel, bátran járják 

végig a felnőttséghez vezető utat, majd boldogságra képes emberré válhatnak. 

Ennek érdekében vezettük be 2017 szeptemberétől a Boldogságóra Programot. 

A diákjaink különböző személyiségét, hátterét, tudását figyelembe 

véve fontos számunkra az élményalapú, differenciált tanítás és tanulás. Ezért 

2020/2021-es tanévtől kezdődően bevezetésre kerül a Komplex Alapprogram.  
Iskolai szinten minden évben karácsonyi mesejátékot szervezünk, 

farsangot tartunk. Megemlékezünk iskolánk névadójáról, sok sportágban 

szervezünk bajnokságokat, a nyári szünetre táborokat, tematikus napközis 

táborokat és tematikus bentlakásos táborokat. Évente kétszer hulladékgyűjtést 

tartunk, diáknapi programokat állítunk össze 

Kiemelten fontos feladatnak tartjuk tanulóink tehetséggondozását. 

Megyei és országos versenyeredmények bizonyítják e cél 

megvalósulását.(Kazinczy Szépkiejtési Verseny, Zrínyi Ilona Matematika 

Verseny, nyelvi versenyek, országos diákolimpiai helyezések különböző 

sportágakban) 

Intézményünk központi feladata a sajátos nevelési igényű és a 

tanulásban akadályozott gyermekek tanulásának segítése is. A terület ellátását, 

logopédus, pszichopedagógus, tanulásban akadályozottak szakos 

gyógypedagógus, fejlesztő pedagógus végzi. 

  


