Tisztelt Szülők!
Intézményünk 2011. szeptember 1-jétől működik egyházi fenntartásban.
Iskolánk alapítója a Váci Egyházmegye Ordináriusa, dr. Beer Miklós
megyéspüspök.
Több éve már, hogy országunkban az iskolai oktatás válságban van.
Hihetetlen problémát okoz a tisztelet, a tekintély, az erkölcsi értékek
elutasítása, vagy figyelmen kívül hagyása. Nagyon fontos helye van egy olyan
iskolának a mai világban, ahol Isten igéjére alapozottan, a Tőle származó
szeretettel viszonyulnak a gyermekekhez, a családokhoz.
Katolikus iskolánkban olyan fiatalokat akarunk nevelni, akikre
jellemzőek a sajátos keresztény erények: megbocsátás, szelídség, türelem,
kitartás, a lelkiismeret érzékenysége, az önnevelés igénye. A teljes – testileg,
szellemileg, lelkileg egészséges-, művelt ember nevelésére törekszünk. Olyan
alapok lerakásán fáradozunk, amelyekkel diákjaink felnőttként nagy eséllyel
állhatják meg helyüket a világban, megszerzett tudásukat mások javára tudják
fordítani. Intézményünkben olyan elkötelezett, elhivatott pedagógusok végzik
a feladatukat, akik egész személyiségükkel nevelnek, a diákjaik jövője,
fejlődése, kibontakoztatása irányítja nevelői tevékenységüket.
Célunk, hogy szoros, szeretetteljes kapcsolat alakuljon ki a család, az
iskola és a keresztény közösség között, mivel ez a három intézmény határozza
meg alapvetően a gyermek boldog fejlődését.

„Mert a szeretet gyakorlása vezet el a legfőbb boldogsághoz”
(Szent István király intelmei Imre herceghez)

A mindennapi iskolai életbe beépülő hagyományaink:

Iskolánk bemutatása
Iskolaépületeinkben 9 korszerű tanterem, 1 tornaterem, 1 számítógépterem
szolgálja a színvonalas oktatást. Tanulóink negyedik osztálytól ismerkedhetnek az
angol nyelv szépségeivel. Az internet hozzáférés minden tantermünkben biztosított.
Iskolánk oktatási tervében méltó helyre állítja a hittan tantárgyat.
Évfolyamonként heti 2 órában módszeresen, a többi tantárgy színvonalának és a
diákok életkorának megfelelő szinten mutatja be a vallási igazságokat.
Foglalkozásaink sokszínűek:


Magyar nyelvű roma nemzetiségi nevelés-oktatás



Kézműves és hagyományőrző foglalkozások



Furulyaoktatás



Tankerti foglalkozások



Szeretetszolgálati tevékenységek



Természetvédelmi foglalkozások



Osztályfoglalkozások

(játszóház,

2011 óta több pályázaton nyert iskolánk, melyek segítségével iskolánk tanulói
ingyenes táborokon vehetnek részt illetve oktatási eszközeink gyarapodtak:

mozidélután,

színház-

és

fejlesztő

és

múzeumlátogatás)

Tanulóink

eredményes

haladását

 A tanévet közös ünnepélyes szentmisével kezdjük és fejezzük be (Veni
Sancte, Te Deum)
 Lelkinapok szervezése
 Hetente egy alkalommal iskolamisén vesznek részt tanulóink
 Nemzeti
ünnepeinkről
színvonalas
előadásokkal
méltóképpen
megemlékezünk
 Az adventi és a nagyböjti készülődést témanapok teszik teljesebbé
 Karácsonykor közös ünnepségen vesznek részt a szülők és a diákok
 Szent Miklós nap
 Farsangi bál
 Tanév végén a Vidámság Napja az egész család számára lehetőséget ad a
közös játékra, együttlétre
 Jótékonysági bál
 Nyári táborok
 Vidám kirándulások, túrák

korrepetálásokkal,

egyéni

tehetséggondozó foglalkozásokkal segítjük. Délutáni napközis ellátást ill. tanulószobai








Hazai és nemzetközi testvériskolai kapcsolatok kialakítására: 31 millió Ft
Iskolánk innovációjára („Innovatív iskola”): 12 millió Ft
Különböző ösztöndíjak és egyházmegyei támogatások: kb. 3 millió Ft
Integrációs tevékenységre: 1 millió Ft
Renovabis pályázaton iskolai rendezvényekre: 1, 6 millió Ft
„Határtalanul” c. pályázaton tanulóink külföldi (erdélyi, felvidéki)
kiránduláson vehetnek részt

foglalkozást biztosítunk, melynek keretében a tanulás tanulása mellett a szabadidő
hasznos eltöltését tanítjuk.
A környező településről bejáró diákokat modern iskolabusszal szállítjuk.

Szeretettel várunk minden keresztény ill. keresztény értékek megismerésére
törekvő gyermeket, ha a szülők egyetértenek intézményünk keresztény
tantervével és szabályaival.
Címünk, elérhetőségünk:

2676 Cserhátsurány, Szabadság út 28.
Tel: 35/300250
E-mail: igazgato.cssurany@ekif-vac.hu

Képek iskolánk életéből

Rendezvényeink

A hétköznapok…

Tanulmányi versenyek, vetélkedők

Táborok, kirándulások
Balatonalmádi, Tihany, Csillebérc, Fülek, Obrucna, Szentendre, Esztergom,
Fonyódliget, Zánka, Visegrád, Csolnok, Velencei-tó, Pákozd, Eger,
Nyíregyháza, Bogács…és még számtalan helyen 

Hagyományok őrzése

