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Iskolánkat 1993-ban igényelte vissza a református egyház. Névadója, Kiss Bálint a 
templomunk egykori lelkipásztora, aki az intézményünk jogelődjét 1803-ban 
építtette meg.  Iskolánk a város és környékének egyetlen református általános 
iskolája, így beiskolázási körzete Szentes város és a vonzáskörzetébe tartozó falvak. 

 Legfontosabb adatok: 
 tanulólétszám: 400 fő (2019. január) 

 pedagógusok száma: 35 fő, 2 párhuzamos osztály minden évfolyamon 

 átlagos osztálylétszám: 25 fő 

 korszerűen felszerelt tantermek, díszterem, könyvtár, konditerem, 
tornatermek, játszótér és sportudvar áll a tanulók rendelkezésére. 

 EU normáknak megfelelő, új bútorokkal és evőeszközökkel megújult 100 fős 
ebédlő 

 új iskolabútorok, korszerű oktatási eszközök  

 igényesen felújított iskolaépület 

 Országos átlagot meghaladó kompetencia-mérési eredmények 

Alsó tagozat: 
 olvasás és írástanítás hagyományos módszerrel (Meixner-féle tanterv) 

 igény szerinti felzárkóztató és tehetséggondozó foglalkozások 

 tanulási zavarokkal küszködők számára kiscsoportos fejlesztőfoglalkozás 
főállású fejlesztő pedagógusok vezetésével 

 drámajáték 

 kompetencia alapú oktatás (legkorszerűbb eszközökkel: interaktív tábla, 
laptop, projektor, tanulói tabletek, fejlesztő játékok) 

 anyanyelvi és matematika órák egy része csoportbontásban 

 Lego Math Builder (matematika oktatás Lego készletek segítségével) 

Felső tagozat: 
 ötödik osztálytól emelt óraszámú magyar, matematika és idegennyelv-

oktatás kis létszámú nívócsoportokban 

 kompetencia alapú oktatás (legkorszerűbb eszközökkel: interaktív tábla, 
laptop, projektor, tanulói netbookok, tabletek) 

 Lego Story (szövegértés fejlesztése Lego készletek segítségével) 

 Lego Robot építés 

 Laborgyakorlatok a BJG-ben 

 Modul napok (tanulásmódszertan, egészségnevelés, illemtan, a pénz világa, 
tánc, hon- és 
médiaismeret stb.) 

 Tudásvásár (a 
kutatásalapú tanulás 
elősegítése) 

 8. év végén 
továbbtanulást segítő 
záróvizsga  

 

http://www.kissbalint.hu/


Sport: 
 ingyenes úszásoktatás minden évfolyamon 

 sporteszközök gazdag választéka 

 délutáni sportolási lehetőségek (tenisz, foci, ugrálókötelezés, játékos sport, 
torna, aerobik stb.) 

 télen rendszeres korcsolyázás  

 hegyi túrák Sanyi bácsival 

 sportversenyek 

 sítábor 

 

Kapcsolattartás a szülőkkel:  
 szülői értekezletek, 

fogadóórák, 

 intézményi Facebook 
csoportok 

 „Szülők Akadémiája” 

 Szemfüles (ingyenes 
iskolaújság) 

 naponta aktualizált honlap: 
sajtószemle, képtár 

 nyílt órák 

 elektronikus napló 
 

Alapítvány: 
 jól működő iskolai alapítvány  

 Jótékonysági Est (kétévente) 

 Kiss Bálint –díj,  
Iskoláért –díj stb. 

 

Diákélet: 
 gazdag szabadidős programok (Egészség nap, Farsang, Gyereknap, Éneklő 

osztályok, Idegen nyelvi nap, Karácsonyi és Húsvéti kavalkád stb.) 

 szakkörök (képzőművészet, drámajáték, sport, informatika, pénz világa stb.) 

 tantárgyi és sportversenyek  
(házi, városi, országos, levelezős, egyházi stb.) 

 Rendhagyó irodalom és énekórák előadóművészekkel 

 Színház- és koncertlátogatások 

 Múzeumpedagógiai foglalkozások 

 nyári táborok (Hittan, sport) 
jutalomkirándulások minden évben (a Tudásvásár résztvevőinek, gyülekezeti 
tevékenységekért) 

 Külföldi kapcsolatok: 
 „Határtalanul” kirándulások 

 

Idegennyelv-oktatás: 
 angol és német nyelvi csoportok 

(heti 4 óra) 

Hitoktatás: 
 minden évfolyamon heti két hittanóra hitoktató pedagógusok vezetésével 

 családi vasárnapok 

 ünnepi istentiszteletek (tanévnyitó, ballagás, tanévzáró)  

 

ICT (informatika):  
 minden tanteremben laptop és projektor segíti a tanulást. 

 Robotika szakkör kicsiknek és nagyoknak 

 3D nyomtató 

 elektronikus oktatóportálok (motto.kissbalint.hu, Xclass rendszer, Genki 
English) 

 32 munkaállomásos informatika terem, 20 állomásos idegen nyelvi labor és 
52 db táblagép segíti az oktatást 

 Egyes tantermekben internet elérést biztosító számítógépek, amelyet 
minden diákunk használhat 

 film, média, és oktató DVD gyűjtemény 

 
Legújabb pályázataink: 

 EFOP-1.8.5-17-2017-00063 Menő Menza pályázat (20 millió) 

 EFOP-3.2.3-17-2017-00058 Digitális környezet a köznevelésben (75 millió) 
EFOP-3.3.7-17-2017-00047 Informális pályázat megvalósítása (55 millió) 

 


