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KÖSZÖNTŐ
Örömmel ajánlom figyelmükbe prospektusunkat, 

amelyben egyrészt betekintést nyújtunk iskolánk 
sokszínű életébe, másrészt szeretnénk ízelítőt adni 
tanulóink érdekében végzett mindennapos tevékeny-
ségünkből. 

Nagyon büszkék vagyunk iskolánk múltjára, hagyomá-
nyaira, bátran építkezünk az előttünk lefektetett szilárd 
alapokra, ugyanakkor fontosnak tartjuk a folyamatos fej-
lődést, gyarapodást, hogy intézményünk lépést tarthasson 
a környezetünk által megfogalmazott egyre magasabb el-
várásokkal. 

Ennek érdekében az elmúlt évek során jelentős változások 
történtek az iskola infrastruktúrájában, felszereltségében. 
Kellemesebb környezetet, igényesebb munkakörülményt 
alakítottunk ki, hogy  jó feltételeket biztosítsunk a színvo-
nalas szakmai munkához, az iskola stabil működéséhez. 

Nagy hangsúlyt helyezünk az eredményességre mint az 
oktató-nevelő tevékenység legfontosabb jellemzőjére. 

Alapvető célkitűzésünk a tanulmányi munka javítása, va-
lamint mellőzhetetlen feladatunk a tanulók erkölcsi neve-
lése az egyetemes emberi és polgári értékek közvetítésével, 
a kulturált, udvarias viselkedés elsajátíttatásával, továbbá 
a közösségi normákhoz való alkalmazkodási képesség ki-
alakításával.

Biztos vagyok abban, hogy nevelőtestületünk rendelkezik 
azzal a szakmai tudással és tapasztalattal, mely garanciát 
jelent célkitűzéseink eredményes végrehajtásához. Peda-
gógusaink a tőlük telhető módon segítik diákjainkat, hogy 
következetes, állhatatos munkával elérjék jól meghatáro-
zott és megvalósítható céljaikat, s ezáltal városunk, nem-
zetünk megbecsült tagjaivá váljanak.

Remélem, kiadványunk fellapozásával a kedves olvasó 
meggyőződik az oktató-nevelő munka iránti elkötelezett-
ségünkről, s látja azt az elhivatottságot, mely pedagógu-
sainkat jellemzi.

Bujdosó Tibor
igazgató

„... az ország fiatalságát nevelni akarom, művelt erkölcsökre akarom szoktatni ...”  (II. Rákóczi Ferenc)
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ISKOLÁNKRÓL

Intézményünk több mint 75 éves, így egy-
felől szép hagyományokkal büszkélkedik, 

másfelől megújult, korszerű körülmények 
között végez nyolc évfolyamon általános 
és tizenkét évfolyamon művészeti okta-
tást. Fenntartónk a Hit Gyülekezete egy-
ház.

Iskolánk jelenlegi épülete 2001-ben került átadásra, 
ám a folyamatosan zajló szakmai, energetikai és esz-
tétikai fejlesztések nyomán mára nemcsak modern, 
hívogató és igényes, de a korszerű oktató-nevelő te-
vékenységnek is minden tekintetben megfelelő léte-
sítménnyé vált.

Az értékgazdag múlttal és szép hagyományokkal ren-
delkező intézményünk az előző tanévben méltán vá-
lasztotta a „Hagyomány és fejlődés” mottót, hiszen a 
továbblépés, az innovatív szemléleten alapuló peda-

gógiai munka akkor lesz sikeres, ha iskolánk az eddig 
felhalmozott tudásra, az elődök áldozatos értékterem-
tésére is épít.

Névadónk, II. Rákóczi Ferenc szellemében fontosnak 
tartjuk, hogy tanítványainkat önmaguk, társaik és a 
megszerezhető tudás megbecsülésére, szorgalmas 
munkára, kitartásra, kreativitásra, korunkban sem 
mellőzhető hazafiságra, hazaszeretetre neveljük. 

Határozott célunk a fiatalok különböző életszituációk-
ra történő felkészítése, az elméleti és gyakorlati tudás 
átadása, hiszen ez jelent nélkülözhetetlen alapot a 
pályaorientációhoz, tanulmányaik sikeres folytatásá-
hoz, később pedig munkába állásukhoz.

Fenntartónk, a Hit Gyülekezete egyház 2013 óta az 
iskola önálló gazdálkodását biztosítva vállal felelőssé-
get a személyi és tárgyi feltételek finanszírozásáért, a 
pályázatok, felújítások, valamint fejlesztések támoga-
tásáért.
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Alapvető célunk, hogy oktató-nevelő te-
vékenységünk során tanulóink egyéni 

képességeit, tehetségüket és fejlődésük 
ütemét figyelembe véve segítsük őket ön-
álló felismerések, eredmények és sikerek 
átéléséhez.

Az alapképességek, készségek és kulcskompetenci-
ák fejlesztésén túlmenően nagy hangsúlyt helyezünk 
a kulturált, udvarias viselkedés elsajátítására, illetve a 
közösségi normákhoz, értékekhez való alkalmazkodási 
képesség kialakítására. 

Mindent megteszünk azért, hogy intézményünkben va-
lamennyi diák és dolgozó jól érezze magát, biztonság, 
nyugalom és színvonalas szakmai munka biztosítsa a 
gyerekek teljes körű oktatását, személyiségfejlesztését.

Kiemelt figyelmet fordítunk tehetséges tanulóink fej-
lesztésére a sokszínű tehetséggondozó foglalkozások 

CÉLKITŰZÉSEINK keretében. Emellett nem felejtkezünk el a tanulásban 
akadályozott, sajátos nevelési igényű gyermekekről 
sem, számukra speciális képzési programokat bizto-
sítunk felzárkóztatásuk érdekében. 

A jövőre vonatkozó terveink között elsődleges helyen 
szerepel, hogy iskolánk szakmai színvonala folyama-
tosan emelkedjen, rövid időn belül a környék egyik 
legjobb iskolájává váljon. Ugyanez a célunk a nem-
régiben kiválóra minősített művészeti iskolában is, 
ahol a művészetoktatási paletta bővítése érdekében 
újabb tanszakok beindítását készítjük elő. 

Fejlesztési tervünk fontos eleme a gimnáziumi okta-
tás és a szakképzés beindítása egy újonnan épülő in-
tézményben. Ehhez már rendelkezésünkre állnak az 
építési telkek, valamint elkezdődtek a tervezési mun-
kálatok.

Törekszünk arra, hogy iskolánk kulturális szempont-
ból is fontos szerepet töltsön be városunk, Haj-
dúsámson életében, s továbbra is jó partnerségi 
viszonyt ápolhassunk a város önkormányzatával, in-
tézményeivel.
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Az iskolaépület fűtéskorszerűsítése a geotermikus 
rendszer kiépítésével megtörtént, amit a tetőszerke-
zet hatékony szigetelése, valamint a modern, több ré-
tegben hőszigetelt nyílászárók beépítése követett.

A kellemes munkakörnyezet kialakításának jegyében 
felújítottuk az alsós osztályoknak otthont adó régi épü-
letszárnyat is. Ugyanitt új tantermeket alakítottunk ki, 
öltözőszekrényeket helyeztünk el, így megszépültek, 
rendezettebbé váltak a folyosók, mellékhelyiségek az 
átépítést követően.

Továbbá befejeződött az egész épületet lefedő kame-
rarendszer kiépítése, amely nagyban erősíti a gyerme-

kek biztonságérzetét, ugyanakkor hatékony segítség a 
rendbontások és a rongálások visszaszorításában.

Régi szülői igény valósult meg az alsós és felsős diá-
kok által használt épületrészek leválasztásával. Ennek 
eredményeképpen a kisiskolások a felső tagozattól 
teljesen elkülönülve, otthonosabban érezhetik magu-
kat saját környezetükben. 

A tanórák után az alsós diákok kikapcsolódását szol-
gálja a megújult belső udvaron átadott modern ját-
szótér, a felsősök pedig az újonnan parkosított hátsó 
játszóudvaron és az itt kialakított kondiparkban mo-
zoghatnak kedvükre.

Még a legelkötelezettebb pedagógusi munkát is hátrányosan befolyásolja, ha a tár-
gyi feltételek nem adottak, vagy a munkakörülmények nem kielégítők. Nemcsak a 

diákok, hanem az oktatók elégedettsége is célunk, éppen ezért az intézményfenntartó 
kiemelt feladatának tekinti az iskola épületének folyamatos állagmegóvását és fejlesz-
tését, bízva abban, hogy a színvonalasabb munkához az igényes környezet is hozzájárul.

FEJLESZTÉSEINK
Az iskolai ügyintézés hatékonyságának növelése ér-
dekében az irodák előtti térben kényelmes várakozó 
és tárgyaló helyiséget alakítottunk ki az ide érkező 
szülők számára.

Megújult az intézmény arculata. Az emeleti könyvtár 
helyén a Rákóczi-terem kialakításával méltó helyet 
biztosítunk az iskolai rendezvényeknek, az új könyv-
tárban az olvasni vágyókat színes gyerekbútorok 
várják. Informatikai rendszerünk modernebbé vált 
a hálózat korszerűsítésével, nagyobb teljesítményű 
számítógépekkel. Hang- és vizuáltechnikai eszközök 
beszerzésére is sor került, melyekkel még színvo-
nalasabban tudjuk biztosítani a műsorok, rendez-
vények technikai feltételeit. Az alsós pedagógusok 
munkakörülményeit javítja az alsós tanári kialakítá-
sa, két tanterembe új bútorok kerültek, a tagozat fo-
lyosói kiszínesedtek. A művészeti iskola átköltözött a 
főépületbe, a művészeti oktatáshoz szükséges, igé-
nyesen kialakított helyiségek a Rákóczi-terem mel-
lett találhatók.
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Szakmai munkánkat a közoktatásban élvonalbe-
linek számító informatikai eszközök használata 
segíti. 32 interaktív táblával felszerelt tanterem, 3 
informatikai és 3 nyelvi labor szolgálja hatékonyan 
a mindennapi oktató tevékenységet.

A természettudományos tárgyak elsajátítását mo-
dern demonstrációs eszközök, modellek, kísérleti 
készletek segítik.

Az újszerű pedagógiai módszerek alkalmazásához 
biztosítottak a speciálisan berendezett foglalkoz-
tató helyiségek, fejlesztő eszközök, játékok és a 
digitális tananyagok.

Tantermeink mindegyikében korszerű hangtech-
nikai eszközök, projektorok teszik hatékonyabbá 
az oktatást.
Az oktatás-nevelés lényeges helyszíne a több ezer 
kötetes, számítógépekkel felszerelt iskolai könyv-
tár, ahol lehetőség nyílik könyvtári foglalkozások 
megtartására és internetelérésre is.

A mindennapos testnevelés sikeres megvalósítá-
sát sportpálya, tornacsarnok, tornaterem, tánc-
terem, bel- és kültéri kondipark biztosítja. Kikap-
csolódásukhoz a szabadidős és sporteszközök, 
játékok sokasága közül választhatnak tanulóink 
kedvük és mozgásigényük szerint. 

Intézményünkben egyaránt biztosítottak a magas szintű oktató-nevelő mun-
kához szükséges személyi és technikai feltételek. Őszintén mondhatjuk, hogy 

eszközellátottságunk térségi viszonylatban is kiemelkedő.

ADOTTSÁGAINK
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Kollégáink pedagógiai vezérelvei között szerepelnek tanítványaik megérté-
se, igényeik szerinti segítése, egyéni adottságainak, képességeinek figye-
lembevétele. Ehhez mérten nagy figyelmet fordítanak a tanítási órák és fog-
lalkozások gondos, ugyanakkor változatos megtervezésére, a differenciált 
óravezetésre, a modern infokommunikációs eszközök használatára, me-
lyek a gyerekek boldogulását is megkönnyítik digitalizált világunkban.

Pedagógusaink rendszeresen részt vesznek helyi és országos továbbkép-
zéseken, a rendelkezésükre bocsátott szakmai kiadványok segítségével pe-
dig folyamatosan fejlesztik, frissen tartják, a felmerülő igényekhez szabják 
tanítási módszereiket.

Örömmel fogadtuk, hogy tanítóink, tanáraink az eddig lezajlott minősítési 
eljárásokon valamennyien kiválóan megfeleltek, számot adva magas szintű 
szakmai felkészültségükről.

Pedagógusaink kiválóan képzett szakemberek. Gyermek-
szeretetük és szakmájuk iránti elhivatottságuk erős öt-

vözete az eredményes oktató-nevelő munka hiteles záloga.

SZAKMAI HÁTTÉR
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Három művészeti ág tanszakjainak tevékenységébe 
kapcsolódhatnak be felvételt nyert tanulóink:

Zeneművészet: citera, fuvola, gitár, hegedű, klarinét, 
rézfúvós hangszerek, ütős hangszerek, zongora, szol-
fézs, zenei előképző

Táncművészet: néptánc 

Képző- és iparművészet: festészet, vizuális előképző

Tehetséges diákjainkkal egyéni fejlesztési terv 
alapján foglalkozunk, megszerzett tudásuk 
bemutatására rendszeresen lehetőséget biz-
tosítanak az iskolai, térségi, valamint orszá-
gos versenyek, koncertek. Hasonlóképpen a 
nemzeti ünnepek, városnapi rendezvények, 
alapítványi bálok is elképzelhetetlenek a mű-
vészetoktatásban résztvevő gyerekek bemu-
tatkozása, fellépése nélkül.

Iskolánk művészeti tagozata az el-
múlt tanévben ünnepelte 15 éves 

jubileumát. A szaktanárok és mű-
vésztanárok által biztosított magas 
színvonalú képzést 2008-ban az Or-
szágos Minősítő Testület kiváló mi-
nősítéssel ismerte el. 

MŰVÉSZETI ISKOLA

1514
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Iskolánk „Kiváló tehetségpont” minősítés-
sel rendelkezik. Hiszünk abban, hogy min-

den gyerek tehetséges, és segítünk, hogy 
ráébredjen, miben.

Nagy hangsúlyt fektetünk a beilleszkedési, 
tanulási, magatartási zavarral küzdő, sa-

játos nevelési igényű gyerekek fejlesztésére, 
felzárkóztatására.

TEHETSÉG-
GONDOZÁS

FELZÁRKÓZTATÁS,
ESÉLYTEREMTÉS

Felfedezni tanulóinkban a szunnyadó képességeket, hi-
vatásunk egyik legnemesebb része. Ezt követően tehet-
ségprogramok, tehetséggondozó foglalkozások, szak-
körök, középiskolai előkészítő foglalkozások keretein 
belül, gondos mentorálás mellett biztosítjuk továbbfej-
lődésük lehetőségét.

A tőlünk telhető minden módon és formában szeret-
nénk támogatni diákjainkat, hogy eredményesen sze-
repeljenek különböző szaktárgyi, zenei, művészeti és 
sportversenyeken.

Gyógypedagógusok, fejlesztő pedagógusok, logopédusok 
segítik tanulóinkat hátrányaik leküzdésében. Az oktatás 
mellett fontos feladatot jelent sajátos egészségügyi, szoci-
ális nevelésük, a mindennapi életben való eligazodásuk, a 
társadalomba való beilleszkedésük segítése is példamutatás, 
valamint értékelő-tanácsadó beszélgetések formájában.

Az iskolánkban működtetett belsőgondozói rendszer 
szakemberei is jelentős szerepet vállalnak az erre rászo-
ruló gyerekek problémáinak feltárásában és kezelésében, 
illetve a prevencióban. Tevékenységük során a gyerme-
kek számára legelőnyösebb megoldások megtalálásának 
érdekében együttműködnek a szülőkkel, valamint iskolán 
belüli és kívüli személyekkel és szervezetekkel.
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A szabadidős tevékenységek skáláját évről évre széle-
sítve számos tantárgyi, művészeti és technikai jellegű, 
ingyenes szakkört működtetünk, amelyekben mindenki 
megtalálhatja az érdeklődésének megfelelő elfoglalt-
ságot. Az egészséges életmódra nevelés keretében, a 
rendszeres sportolás megszerettetése céljából tanórán 
kívüli sportfoglalkozásokat tartunk több sportágban is, 
mint például labdarúgás, atlétika, torna.

Rendszeresen szervezünk diákjaink számára tanulmá-
nyi és sportkirándulásokat, táborokat, emellett részt 
vehetnek úszás- és lovaglásoktatáson, megismerked-
hetnek a téli sportokkal, így a síeléssel és a korcsolyá-
zással is.

Tanulóink körében nagy népszerűség-
nek örvendő szabadidős, művészeti és 

sporttevékenységek sokaságából választ-
hatnak diákjaink.

SZAKKÖRÖK
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Az intézmény felé támasztott legszigorúbb követel-
ményeknek is megfelelve, dietetikusok és gyerme-
kétkeztetési szakemberek által elfogadott irányelvek 
mentén történik a heti étlap összeállítása. 

Ennélfogva a gyerekek egészséges fejlődéhez nélkü-
lözhetetlen friss alapanyagok, rostban gazdag ételek, 
teljes kiőrlésű pékáruk, zöldségek és gyümölcsök kerül-
nek tízórai, ebéd és uzsonna alkalmával a tányérjukra.

Mindemellett tanulóink egészségtudatos étkezésről 
szerzett ismereteit is szeretnénk bővíteni. Ennek ér-
dekében iskolánk konyhafőnöke rendszeresen tart 
előadásokat osztályfőnöki órákon a vonatkozó té-
mákkal kapcsolatosan.

A döntést megelőzően az iskola rendezvényein, a „Hí-
vogat az iskola” programsorozat keretében a játékos 
és sportfoglalkozások, szülői értekezletek, nyílt napok 
alkalmával maguk a szülők is betekintést nyerhetnek 
az itt folyó munkába, az óralátogatások során pe-
dig megismerkedhetnek pedagógusainkkal, tanítási 
módszereikkel.

Általános irányelvünk: minden induló első osztályban 
a legfőbb feladat az olvasás, írás, számolás, az alap-
vető ismeretek elsajátítása. A tanórákon az ismeret-
szerzés változatos munkaformákban, oktatást segítő 
eszközök bevonásával történik. Ugyanakkor minden 
évben indítunk speciális irányultságú osztályokat is. 
Ezekről részletes tájékoztatással, tanácsadással ál-
lunk a szülők rendelkezésére, hogy a gyermekeikhez 
leginkább közel álló, érdeklődési körüknek minden-
képpen megfelelő osztályt választhassák.

Megújult rendszerben az első évfolyamon is bevezet-
tük az idegennyelv-oktatást, így a kisdiákok a kötelező 
tanórák keretein belül, heti öt alkalommal tanulhat-
nak angolul és németül. Az idei tanévben az első és 
ötödik évfolyamon úszásoktatást indítunk.

Tanítóink nagy empátiával és türelemmel tesznek 
meg mindent azért, hogy a gyerekek számára zök-
kenőmentessé váljon az iskolakezdés, az intézményi 
átálláshoz szükséges idő a lehető legrövidebb legyen, 
a gyerekek pedig sikeresen hozzászokjanak az iskolai 
rendhez, körülményekhez. Közös célunk az osztály-
közösségbe való gyors beilleszkedés elősegítése, a 
jó, barátságos, elfogadó légkörű osztályközösségek 
kialakítása.

A diákok egészséges étkezéséről a friss 
alapanyagokat felhasználó, helyben 

működtetett, HCCP tanúsítvánnyal rendel-
kező iskolai konyha gondoskodik. 

Igényes környezetben, ütemesen fejlődő oktatási-nevelési tevékenységet ajánlunk le-
endő diákjainknak.

ISKOLAI ÉTKEZÉS BEISKOLÁZÁS
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TÁJÉKOZTATÁS

Iskolánk honlapja többszöri megújulás után nyerte el 
jelenlegi arculatát. Ezen a felületen megtalálhatóak 
többek között az aktuális információk, közlemények, 
beszámolók, a pedagógusok odaadásáról és a gye-
rekek szorgalmáról bizonyságot tevő eredmények, 
sikerek, valamint minden olyan esemény, hír, forrás, 
amely foglalkoztathatja, érdekelheti az iskolával kap-
csolatban állókat. Honlapunk címe:

www.samsoniskola.hu

A rendszeres tájékoztatást biztosító Rákóczi Hírlevél-
re honlapunkon iratkozhatnak fel a kedves érdeklő-
dők, szülők. 

Hírt adunk magunkról iskolaújságunkon, a Sulihálón 
keresztül is, melynek szerkesztőbizottságát alsó és 
felső tagozatos diákok, illetve tanáraik alkotják. Az 
említetteken kívül megjelennek egyéb, időszaki kiad-
ványaink is. 

További információkkal iskolánk központi titkárságán 
állunk az érdeklődők, szülők rendelkezésére:

4251 Hajdúsámson, Kossuth u. 2-8.
Tel: 52/590-400
Fax: 52/590-407

E-mail: samsoniskola@samsoniskola.hu

Számos kommunikációs csatornát építettünk ki, és használunk aktívan, hogy az érdeklődők, a 
szülők minden szükséges tájékoztatást megkapjanak iskolánk tevékenységéről, működésé-

ről, eredményeiről.
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24  Kiadványunk képein iskolánk diákjai és pedagógusai szerepelnek. Köszönjük szépen a közreműködésüket!


