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Intézményvezető-

helyettes 
Mészáros Ágnes 
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Intézményvezető-

helyettes 
Ivanov Erika 06/307976577 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 3. mellék vidinszki.maria@suli.martfu.hu 

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

Gyermek és 

ifjúságvédelmi felelős 
Kabai zsolt 8. mellék zsoltkabaiabel@gmail.com 

Diákönkormányzatot 

segítő pedagógus 
Miklósi Nikoletta 8. mellék miklosi.nikoletta1620@gmail.com 

Rendszergazda Sike Zsolt  maci@suli.martfu.hu 

Felső tagozatos tanári 

szoba 
 8. mellék  

Alsó tagozatos tanári 

szoba 
 7. mellék  

Iskolakonyha (étkezés 

lemondása) 
 06/70 3720582  

 

Minden fontos információt megtalálnak iskolánk honlapján: 

 

http://suli.martfu.hu/ 
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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."  

Ezen cél érdekében elsődleges célunk, hogy a gyermekek örömmel 

járjanak iskolába, hogy számukra a tanulás meghatározó értékké váljon.  

Az első négy évfolyam célja a stabil alapok kialakítása az egyes 

tantárgyaknál. A kezdeti időszak megkönnyítése érdekében első és második 

évfolyamon mindennapos tevékenység a mese, a beszélgetés, a játék és az ének. 

A tanórákon fontosnak tartjuk, hogy a tanulók aktív részesei legyenek a 

tananyag elsajátításának, törekszünk a fokozatosságra, figyelünk teherbíró 

képességükre is. Minden gyermek fejlesztését saját képességeinek megfelelően, 

változatos tevékenységi formákkal, korszerű módszerekkel végezzük.  

Folyamatosan építjük – szépítjük intézményünket, hogy tanulóink 

tudásának megalapozását, gyarapítását igényes, felszabadult légkörben 

végezhessük. Tantermeink interaktív táblával, projektorokkal felszereltek. 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 

diákjaink különböző személyiségét, hátterét, tudását figyelembe véve fontos 

számunkra az élményalapú, differenciált tanítás és tanulás. Ezért 2020/2021-

es tanévtől kezdődően bevezetésre került a Komplex Alapprogram.  
Fontos feladatnak tartjuk a sajátos nevelési igényű és a tanulásban 

akadályozott gyermekek tanulásának segítését. A terület ellátását, logopédus, 

pszichopedagógus, tanulásban akadályozottak szakos gyógypedagógus, 

fejlesztő pedagógus végzi. 

A tehetséges gyerekek számára lehetőséget biztosítunk házi, városi, 

megyei, területi és országos versenyeken való megmérettetésre. (Szép Magyar 

Beszéd Verseny, Zrínyi Ilona Matematika Verseny, Bólyai Matematika 

Verseny, nyelvi versenyek, diákolimpia különböző sportágakban) 

Tanórákon kívül tanulóinknak lehetőségük van a Szilver Alapfokú 

Művészeti Iskola által biztosított társastánc órákon részt venni, Zenei előképző 

foglakozásokat is szervez az Ádám Jenő Zeneiskola 1-2. évfolyamon.  

Szabadidős programjaink sokszínűek, igazodnak a tanulóink 

érdeklődési köréhez. Bérletes színházi előadások (Csiri biri), könyvtári 

foglalkozások színesítik a délutáni napközis foglalkozásokat. Témanapokat, 

témaheteket tartunk a napjainkban oly aktuális témákban, mint a 

fenntarthatóság, környezetvédelem. Iskolai hagyományainkat szeretnénk 

megőrizni és megerősíteni. Iskolai szinten minden évben karácsonyi 

mesejátékot szervezünk, farsangot tartunk. Megemlékezünk iskolánk 

névadójáról, sok sportágban szervezünk házi bajnokságot. Gazdag 

programmal várjuk a gyerekeket a nyári szünetben napközis és bentlakásos 

táborokban.  

Az óvodából iskolába való átmenet megkönnyítése érdekében augusztus utolsó 

napjaiban az óvónénikkel közösen Fecsketábort szervezünk leendő első 

osztályos tanulóink számára. Az Iskolanyitogató napunkra pedig szeretettel 

várjuk őket és szüleiket 2023.március 30-án, ahol bepillantást nyerhetnek 

iskolánk életébe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


