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zı modulokon vehetnek részt. A kötelezı és 
választható modulok alkotják a heti tanrendet. 
 
A választható modulok:  
 
5-6. évfolyam: 
 
Makettkészítés (Dimákné Sebık Veronika) 

Egy valóságos vagy kitalált épület, épület-
együttes tervezése, elkészítése, különbözı 
anyagok (karton, színes papír, festék, gyufa-
szál stb.) felhasználásával, valamint rövid 
bemutatása. 
 
Kertész leszek (Fekete Nagy Katalin) 

Egy kert megtervezése, kialakítása. Az imaház 
kertje, illetve utcafrontja a helyszín. A növé-
nyek szaporítás (és egyéb módszerek) útján 
kerülnek ki a kertekbıl. Mindhárom modulhéten 
lenne, hogy nyomon követhessük az évszakok 
során a kert változásait, illetve lássuk a mun-
kánk gyümölcsét. 
 
Tánc (Karikó-Tóthné Puskás Gabriella)  

Történelmi társastánc 

Interaktív hittan (Nagypál Julianna) 

Bibliaismeret, hittan informatikai eszközök 
bevonásával. 
 
Robotika (Niethammer Zoltán) 

Robot programozása, egy feladat megoldásá-
nak leírása, rögzítése folyamatábrán. 
 
Sport (Vincze László) - kerékpározás a 
Bökénybe 

Túrázás (Pólya Sándor) 

 
7-8. évfolyam: 
 
Látványos kémiai kísérletek (Horvát József) 

Filmtörténet (Karikó-Tóth Tibor) 

A filmkészítés alapjai. Filmelemzés, filmtörté-
neti klasszikusok. A fotózás alapismeretei. A 
média világa. 
 
Robotika (Niethammer Zoltán) 

Interaktív hittan (Nyíri Dániel) 

Bibliaismeret, hittan informatikai eszközök 
bevonásával. 
 
Sport (Vincze László) - kerékpározás a 
Bökénybe 

Túrázás (Pólya Sándor) 

 
Kötelez ı modulok: 
 
5. évfolyam: Honismeret, Könyvtári ismeretek, 
Tanulásmódszertan, „Hatvanhat”, Egészsé-
günkért mozgással és Mesterségek utcája. 
 
6. évfolyam: Honismeret, IQ, Mindennapok 
matematikája, Testek építése, Egészségtan, 
Mesterségek utcája, Várvédık 1552 
 
7. évfolyam: Önismeret, Földrajzi szenzációk, 
A sakk alapjai, A pénz világa, Mesterségek 
utcája, Kresz, Kalandozások a rajgömbön., 
„Béke, Föld”, Sport. 
 
8. évfolyam: Állampolgári ismeretek, IQ, Illem, 
Protokoll, „Tehetség, siker, Biblia”, Elsısegély, 
„Hangolódjunk”, Sport 
 
A modulhét napirendje: 
 
7:45-ig gyülekezı 
7:50-7:55 áhítat 
7:55-8:15 „osztályfınöki percek” 
8:20-9:50 elsı modul 
10:10- 11:40 második modul 
12:00-13:30 harmadik modul  
  

Támogatónk: 

 
 

www.kissbalint.hu 
www.motto.kissbalint.hu 

iskola@kissb-szentes.sulinet.hu 
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A Kiss Bálint Református Általános Iskola 

idıszakos tájékoztató kiadványa 
2009. október (24. szám) 

  

  
KKeeddvveess  SSzzüüllııkk!!  

Nagy öröm számunkra, hogy az utóbbi évek-
ben egyre több szülı tisztel meg bennünket 
bizalmával, s választja gyermekének a tanul-
mányai megkezdéséhez iskolánkat. Ez a meg-
tiszteltetés azonban nem kevés felelısséggel 
jár. 

Iskolánk adottságai két osztály indítását te-
szik lehetıvé, ezért nincs módunkban az adott 
létszámnál (56 fı) több kisdiákot felvenni.  

Az utóbbi években azonban azt a hálátlan 
lépést is be kellett vállalnunk, hogy a létszám 
feletti jelentkezıket elutasítsuk. Ez a döntés 
azonban akaratlanul is sérelmet okozhatott az 
érintettek számára. Ezen szeretnénk változtatni 
azzal, hogy próbálunk néhány alapelvet meg-
fogalmazni és lehetıséget felkínálni a szülık-
nek, hogy dönthessenek, és felkészüljenek az 
iskolaválasztásra. 

Fontosnak tartjuk kijelenteni, hogy iskolánk 
minden iskolaérett kisgyermek  számára 
nyitott. Sem jogunk, sem okunk nincs arra, 
hogy bármilyen szempont szerint válogassunk 
az ide beiratkozni kívánó kisgyermekek között. 
A továbbiakban is az érkezési sorrend  dönt a 
felvételrıl.  

Mint egyházi intézmény, azt azonban jogos-
nak érezzük, hogy iskolánkban elınyt élvezze-
nek azok a családok, akik valamilyen szinten 

elkötelezettek  az egyházak, egyházi oktatás 
iránt. Ennek értelmében, túljelentkezés ese-
tén , elınyt élveznek azok a tanulók,  

 
1. akiket bármely történelmi egyháznál (re-

formátus, katolikus, evangélikus) megke-
reszteltek ,  

2. azok, akik az óvodában  részt vesznek 
bármely (református, katolikus) hittanokta-
tásban , 

3. s azok, akiknek testvére  már az intézmény 
tanulója. 

A fenti szempontokat azonban nem tekintjük 
kirekesztınek, hiszen - az elsı két esetben - a 
beiratkozásig az egyházak mindenkinek bizto-
sítják, hogy éljenek bármelyik lehetıséggel. 

Továbbra is szeretettel várjuk az érdeklıdı 
szülıket és a gyermekeket a SULIVÁRÓ  
programjainkra, hogy személyes tapasztalatot 
szerezhessenek iskolánkról, s az itt folyó neve-
lı-oktató munkáról. 
 
 
 
Tisztelettel:  
 

Kovach Péter  - lelkipásztor 
Karikó-Tóth Tibor  - igazgató 
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AA  KKiissss  BBáálliinntt  RReeffoorrmmááttuuss  
ÁÁllttaalláánnooss  IIsskkoollaa    
ddiiáákkjjaaiinnaakk  eettiikkaaii  kkóóddeexxee  
 
Kedves Szül ık és Diákok! 
 
Az Kiss Bálint Református Általános Iskola 
fenntartója, nevelıtestülete és dolgozói nagyon 
sokat tettek azért, hogy az iskolánk a város 
egyik legvonzóbb iskolája legyen. Örömmel 
tapasztaljuk, hogy egyre több család fordul 
bizalommal hozzánk, s bízza a gyermeke 
oktatását és nevelését iskolánk dolgozóira. A 
színvonalas és korszerő tanítás mellett hittel 
vállaljuk, hogy segítünk a szülıknek kialakítani 
gyermekeikben a kulturált viselkedés szabálya-
it, s valódi értékeket közvetíteni.  

Ennek egyik fontos lépése, hogy az iskola írott 
és íratlan viselkedési szabályait és normáit a 
diákok és szüleik megismerjék, és gyakorolják. 
Mindenkinek érdeke, hogy személyes sorsáért 
felelısséget vállaljon, tehát 
 
ÉN, aki a Kiss Bálint Református Általános 
Iskola tanulója vagyok, 

• kötelességemnek érzem, hogy rendszeresen 
tanulok. Tudom, hogy a tanulás saját érde-
kemet szolgálja, ezért a lehetı legtöbb isme-
ret elsajátítására, gyakorlati alkalmazására 
törekszem. 

• a tanítási órákon pontosan jelenek meg és 
ott fegyelmezetten viselkedem. Ha mégis 
elkések, elnézést kérek az óra megzavará-
sáért, és elkerülöm ennek megismétlıdését. 

• tiszteletben tartom a mások eltérı vélemé-
nyét, társaimat nem nevetem ki, nem teszek 
bántó megjegyzést. 

• tanáraimmal és iskolánk valamennyi dolgo-
zójával tisztelettudóan viselkedem. 

• véleményemet egymásról és a felnıttekrıl 
oly módon fogalmazom meg, hogy azzal em-
beri méltóságukat ne sértsem. 

• az iskolában és azon kívül nem használok 
csúnya, trágár szavakat. 

• társaimnak, amennyiben erre szükség van, 
tanulmányi problémáik, személyes konfliktu-
saik megoldásában segítséget nyújtok. 

• a diáktársaimmal való viselkedésem a köl-
csönös megbecsülésen alapul, vitás esetek-
ben a konfliktus tisztázására, higgadt meg-
beszélésre, megbékélésre törekszem. 

• az iskolában „Áldás, békesség” -gel elıre 
köszönök az iskola dolgozóinak és az idelá-
togatóknak. Egyéb helyeken - utcán, stb. – a 
napszaknak megfelelıen köszönök, tanára-
imnak, s az iskola valamennyi dolgozójának.  

• a felnıtteket az ajtónál udvariasan elıre 
engedem. Fiúként a lányokat szintén elıre 
engedem. 

• a tanulmányi versenyeken, nyilvános szerep-
léseken való részvételt csak akkor vállalom, 
ha arra lelkiismeretesen felkészültem, s vi-
selkedésemmel kivívom mások tiszteletét. 

• az iskolai eseményekrıl, eredményeimrıl 
rendszeresen, pontosan és elfogulatlanul 
tájékoztatom a szüleimet. Mindent megte-
szek azért, hogy hiányos vagy téves infor-
mációk miatt szüleim ne keveredjenek konf-
liktusba tanáraimmal. 

• óvom iskolánk berendezési tárgyait, szemlél-
tetı eszközeit. Vigyázok tisztaságára, nem 
szemetelek, az iskola helyiségeit rendelte-
tésszerően használom. 

• az iskolában nem használok mobiltelefont és 
mp3/4 lejátszót. 

• az iskolába tökmagot, napraforgómagot, 
pisztáciát, mogyorót nem hozok. 

• tízóraira egészséges ételt hozok, s azt nem 
helyettesítem felesleges kalóriát tartalmazó, 
egyébként értéktelen (chips-ek, cola, stb)  
„élelmiszerekkel”. A csomagolást (papírszal-
véta, zacskó, stb.) étkezés után a kukába 
helyezem, s nem dobálom szét a teremben 
vagy az udvaron. 

• az ebédlıben nem tolakszom. Kulturáltan 
használom az evıeszközöket. 

• imával kezdem és fejezem be az étkezést. 

• az ételt megbecsülöm, nem tekintem játék-
nak. 

• mosdóban csak annyi vécépapírt, szappant, 
papírtörlıt használok, amennyire szükségem 
van. A papírtörlıt a kukába teszem, s nem 
dobálom szanaszét. Az ajtót nem csapko-
dom. 

• szünetekben nem futkosok, labdázok a 
folyosón. 
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• az iskolai ünnepségeken, istentiszteleten a 
következı ünnepi öltözékben illik megjelen-
nem: 

� lányok: galléros fehér blúz, nyakkendı / 
sál, legalább térdig érı fekete vagy sö-
tétkék szoknya, fekete/fehér cipı. Hideg 
idı esetén sötét szövetnadrág is viselhe-
tı. 

� fiúk: fehér ing, nyakkendı, fekete vagy 
sötétkék nadrág, fekete cipı. 

• egy tanévben legalább 7-8 alkalommal részt 
veszek istentiszteleten, ahol alkalomhoz illı, 
elegáns öltözékben jelenek meg. 

• egyéb kulturális programokon alkalomhoz illı 
ruhában veszek részt. 

• iskolai ünnepségeken, templomban és más 
kulturális programokon nem hangoskodom, 
és nem rágógumizom. 

• az ünnepségeken a Himnusz és a Szózat 
alatt egyenesen állok, és együtt énekelek a 
társaimmal. 

• az utcán, akkor is, ha csoportosan megyek, 
kulturáltan viselkedem: nem hangoskodom, 
nem lökdösıdöm. 

• nem dohányzom, nem fogyasztok alkoholt, 
kábítószert. Tartózkodom a káros szenvedé-
lyektıl. 

• ruházatom mindig tiszta, ápolt és igényes. 

• kerülöm a kihívó szélsıséges ruhadarabok 
viselését (haspóló, mini szoknya stb.) 

• nem hordok testékszereket. 

• arcom, hajam, körmöm mindig ápolt, a sze-
mem nem festem, és nem tetováltatok. 

• szabadidımet kulturált, igényes módon 
töltöm el. Kerülöm a céltalan csavargást. 

• az osztálykirándulásokon úgy viselkedem, 
hogy ne hozzak szégyent magamra, a társa-
imra és iskolánkra. Vigyázok saját és társaim 
testi épségére. 

• elkövetett hibáimért vállalom a felelısséget 
és a következményeket. 

 

EE--nnaappllóó  
Iskolánk ebben a tanévben kezdte meg az 
elektronikus napló használatát. Az internetrıl 
bárhonnan elérhetı naplóba a szülık egyéni 
azonosítás után szabadon belenézhetnek, sıt 

üzeneteket is küldhetnek a tanároknak. Az 
azonosításhoz nélkülözhetetlen a szülık e-mail 
címe. Ezért kérjük azokat, akik szeretnék 
használni ezt az ingyenes szolgáltatást, írják 
be az ellenırzıbe az e-mail címüket, és az 
aláírásukkal hitelesítsék azt! 
 

FFoonnttooss  iiddııppoonnttookk  
 
Utolsó tanítási nap : 2010. június 15.kedd 

Az elsı félév utolsó napja : 2010. január 15. 
péntek 

İszi szünet : 2009. október 23-november 1. 
péntek - vasárnap 

Utolsó tanítási nap a szünet elıtt: okt. 22. csüt., 
elsı tanítási nap a szünet után: nov. 2. hétfı 

Téli szünet : 2009. december 23-január 3. 
szerda - vasárnap 

Utolsó tanítási nap a szünet elıtt: dec. 22. 
kedd, elsı tanítási nap a szünet után: jan. 4. 
hétfı 

Középiskolai jelentkezési lapok leadása : 
február 19. péntek 

Tavaszi szünet : 2010. április 2-6. péntek - 
kedd 

Utolsó tanítási nap a szünet elıtt: ápr. 1. csüt., 
elsı tanítási nap a szünet után: ápr. 7. szerda 

Országos kompetenciamérés : 2010. május 
26. szerda 

Modulhetek : október 12-16, február 1-5, május 
3-7 

Kirándulónap:  május 24-28 hétfı – péntek    
(4,6,8. évfolyam) június 7-8                                   

 
 A szünetek idıpontjai igazgatói szünetekkel 
bıvülhetnek. 

  

MMoodduullhhéétt  //  pprroojjeekktthhéétt  
Október 12-tıl egy héten át nem a megszokott 
tanítási órákon vehetnek részt diákjaink. Az 
alsó tagozatosok egy-egy téma köré csoporto-
sítják foglalkozásaikat, míg a felsısök különbö-


