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Tisztelt Szülők!

Kérjük, fogadják szeretettel bemutatkozó kiadványunkat!

Iskolánkban  folyik, ezáltal sokkal több időnk és egyházi nevelés
lehetőségünk van az erkölcsös magatartás kialakítására, a re, hitélet
közösségformálásra.  Választható református, katolikus és evangélikus 
hittan is. 

OSZTÁLYAINKBA A VÁROS EGÉSZ TERÜLETÉRŐL VÁRJUK 
A JELENTKEZŐKET, NINCS BEISKOLÁZÁSI KÖRZETÜNK!

Intézményünk, a Kiskunhalasi Református Kollégium Központi 
Általános Iskola  a központban található, mindenhonnan jól 
megközelíthető. Tornyával, színpados dísztermével a város jellegzetes 
épülete. Modern taneszközökkel, , tiszta jól felszerelt, barátságos
környezetben tanulhatnak a diákok ebben a száz éves épületben, az új 
szárnyban és az Ady Endre utca 3. szám alatti sportiskolai bázison.
Kompetencia alapú oktatás zajlik iskolánkban. Ennek az a lényege, hogy a 
gyerekek nemcsak a megszokott frontális osztálymunka keretein belül 
tanulnak, hanem párokba, csoportokba osztjuk őket és kreatív feladatokon, 
tapasztaláson keresztül, cselekedtetve sajátítják el a tananyagot. Sok 
szemléltetés eszközhasználat,  segíti a fejlődésüket, jellemző a 
differenciálás, ahol a gyorsabban haladók több, a lassabbak kevesebb, 
eltérő típusú feladatot kapnak. 
Nagy hangsúlyt kap az .informatika/robotika
Az utóbbi évek nyertes pályázatainak köszönhetően jelentős fejlesztéseket 
valósítottunk meg: 500 milliós ráfordítással új épületszárnyat alakítottunk 
ki, ahol négy tanterem, egy nagyon komoly természettudományos 
laboratórium és egy művészeti szaktanterem kapott helyet, az udvaron 
szabadtéri fitnesz  eszközök, egy műfüves és egy rekortán sportpálya 
létesült, a közel 70 milliós eszközvásárlás keretében új számítógépek, 
laptopok, tanszerek beszerzésére nyílt lehetőség. A Menő menzák pályázat 
segítségével öt munkaállomásos tankonyhát alakítottunk ki, víztisztító 
berendezések és füvészkert támogatja az egészségnevelő programok 
megvalósítását. Saját főzőkonyhánkban hétszáz adag étel készül naponta 
kizárólag korszerű, egészséges alapanyagok felhasználásával. Jól felszerelt 
könyvtár várja az olvasást kedvelőket.



1.a sportosztály

Intézményünk 2018 őszén minisztériumi jóváhagyással sportiskola lett. A 
négy alsó tagozatos sportosztály az Ady Endre utca 3. szám alatti 
intézményegységben tanul. Ennek megfelelően alakítottuk ki a 
tantermeket, a sportudvart; valamint a rekortán borítású szivacskézilabda 
pályát egy fűthető sátor alatt. Az osztályok a sportiskolákra vonatkozó 
kerettanterv szerint működnek, a heti öt testnevelés óra mellett speciális 
tantárgyakat is tanulnak, ilyen a sportágválasztó, küzdelem és játék, 
sporterkölcstan, tanulásmódszertan. Szakmai munkánkat a Magyar 
Kézilabda Szövetség és a Kiskunhalasi UKSC segíti.

Felső tagozatban a főépületbe járnak a gyerekek, a testnevelés órákat 
Gillich Szilárd és Modok Benő tartják.

Első osztálytól tanulnak idegen nyelvet ingyenesen.

Tanítók: Csíkné Torday Hargitta, Csehó-Kovácsné Sörös Vivien
               



„Az egyik barátom megkérdezte tőlem, miért fizetek 

ennyi pénzt a gyerekeim sportolására? 

Én nem a sportért fizetek. Feleltem. 

- Fizetem a pillanatot, amikor a gyerekem fáradt, mégis elmegy edzésre. 

- Fizetem, hogy megtanulják, mi a fegyelem a koncentráció. 

- Fizetem, hogy vigyázzon a testére, az egészségére. 

- Fizetem, hogy megtanuljon együtt dolgozni másokkal, jó csapattárs legyen, 

viselje el kegyesen a vereséget és alázatosan a sikert. 

- Fizetem, hogy megtanulja kezelni a csalódásait ha nem éri el a várt sikert. 

És mégis visszamegy hétről, hétre. 

- Fizetem hogy megtanulják elérni a céljaikat. 

- Fizetem, hogy tartsák tiszteletben ne csak 

önmagukat, hanem csapattársait, Edzőit! 

- Fizetem, hogy az órákon, heteken, hónapokon át 

tartó kemény munka létrehozhat egy bajnokot. 

- Fizetem hogy megtanulja, a siker nem jön egyik napról a másikra. 

- Fizetem hogy büszke legyen az eredményeire és legyenek hosszútávú céljaik! 

- Fizetem hogy kössön életre szóló barátságokat, 

egész életre szóló emlékeik legyenek. 

- És fizetem hogy az edzőteremben legyen, a pályán és ne a képernyő előtt! 

- Fizetem a lehetőségeket, amiket a sport nyújt! 

Azt gondolom ez egy jó befektetés.......”



1.b magyar-angol 
két tanítási nyelvű osztály

Heti 5 angol órájuk van, tehát minden nap. Ezen kívül angolul oktatjuk alsó 
tagozaton a rajzot és a technikát, felső tagozaton a magyar történelmet és a 
földrajzot. Csoportbontásban zajlanak a nyelvi órák. Ez nyolc év alatt 
különösen magas óraszámot eredményez. Az órákat Kondás Annamária 
és Misky Sarolta, felső tagozaton Kárász Péterné, Vajkó Dóra és 
Vargáné Bálint Éva tartják, munkájukat Szikszai Steve John lektor 
segíti, ő korrigálja a gyerekek kiejtését. Nyelvi laboratórium, aktív táblák, 
laptopok és táblagépek teszik lehetővé a korszerű oktatást. Az Erasmus+ 
program keretében külföldre is eljuthatnak tanítványaink. Első és második 
osztályban angol órákon a szóbeliségen van a hangsúly. Ezzel segítjük azt, 
hogy jól megtanuljanak magyar nyelven írni és olvasni. A képzés ingyenes 
a diákjaink számára. 
A két tanítási nyelvű osztályokban végzett nyolcadikosaink 75-80%-a 
komplex középfokú nyelvvizsgával kezdi meg középiskolai 
tanulmányait.

Tanítók: Tóthné Almási Beáta, Bognár Annamária
               





1.c művészeti osztály

A nagy hagyománnyal rendelkező ének-zenei képzést folytatjuk, de 
gondolunk azokra is, akik inkább a rajz, képzőművészet felé orientálódnak. 
Ebbe az osztályba az énekelni, táncolni szerető, jó énekhangú, esetleg 
hangszeren tanulni szándékozó gyerekeket várjuk; illetve a kreatív, 
érzékeny, tehetséges, a művészetek iránt fogékony leendő elsősöket. Az 
énektanárok:  Feketéné Dánfi Krisztina és Rácz Angelika, a rajzot 
Sándorné Rácz-Fodor Ibolya, Szőkéné Volovár Valéria és Szaszki 
János művésztanárok oktatják. A művészeti képzésben részt vevők 
általában jobban teljesítenek, magabiztosabbak, jobban oldják meg a 
problémákat, toleránsabbak, kezdeményezőbbek, később jobban el tudnak 
helyezkedni, a visszahúzódó kisgyermek nyíltabbá válik. Mindezt 
Mándity László néptánc órái egészítik ki. Énekeseink sokat szerepelnek, 
számukra kötelező az énekkar.  Rajzosaink kiállí tásokon és 
rajzversenyeken vesznek részt.
Első osztálytól tanulnak idegen nyelvet ingyenesen.
Négy évig viszi az osztályt a tanítópáros.

Tanítók: Horváth Edit, Martonosi Ágnes



• örömet okoz

• jókedvre derít

• lelket gyógyít

• gyönyörködtet

• felszabadít

• felemel



Programok, szakkörök, tehetséggondozás, 
felzárkóztatás

Azoknak a gyerekeknek, akik valamilyen beilleszkedési, magatartási, 
tanulási vagy részképesség zavarral küzdenek, fejlesztő foglalkozásokat 
biztosítunk gyógypedagógusok, logopédus segítségével erre a célra 
kialakított, jól felszerelt fejlesztő szobában. Az iskolapszichológusi és 
gyógytestnevelés ellátást a Református EGYMI biztosítja.
2012 januárjában Regisztrált Tehetségpont lettünk. A tehetséggondozás 
színterei a különféle szakkörök is: angol, dráma, honismeret, ész-
bontogató, környezetvédő, matekoló, rajz, középiskolai előkészítő, 
énekkar, gitár (Csorvási Zoltán), szintetizátor (Lábodi Róbert), népi ének 
(Vladár Károly), népi furulya (Székely Tibor). Ezek ingyenesek.
Tehetséggondozó programunkat kidolgoztuk, bevezetése folyamatos.
A nyári táborokat Balatonakalin, helyben, illetve Soltvadkerten 
szervezük, de ettől az évtől kerékpáros vándortábor is színesíti a kínálatot. 
Csak a Központi iskola tanulóinak háromhetes nyári napközit biztosítunk. 
A téli időszakban sítábortba jelentkezhetnek a családok.
Társastáncot Szőke József tanít 5-8. osztályban.
Fontosnak tartjuk az egészséges életmódra nevelést, ennek érdekében 
egészségnapokat, környezetvédelmi programokat, versenyeket 
szervezünk. Könyvtárunk 8.500 kötettel és internet hozzáféréssel 
rendelkezik. Bérletes és alkalmankénti szervezéssel gyakran megyünk 
színházba. Rendezvényeink: évnyitó, kisállat kiállítás, adventi hetek, 
karácsonyi foglalkoztató, hangverseny , majális, táncház, suli-buli, évzáró, 
ballagás, bankett, áhítatok. Szakmailag jól felkészült, összetartó, egységes 
tantestület várja a leendő első osztályosokat. Nagyon figyelünk arra, hogy 
az első hónapokban hagyjunk időt a beilleszkedésre, sokat játszanak, 
pihenőt iktatunk be az órákon, ha elfáradnak.
Igyekszünk gyermekbarát iskolát működtetni: alternatív módszerek 
bevezetése (Meixner módszer első osztályban, kooperatív és Montessori 
eszközök használata, kísérletezés, művészeti, technika órák sokszínűsége, 
testi, lelki és szellemi adottságok fejlesztése komplexen), csak a kötelező 
tananyag, sok gyakorlás, tapasztalás, személyiségfejlesztés, lelki nevelés, 
akár többszöri javítás lehetősége, 1. és 2. évfolyamokon kerüljük a 
versenyeztetést, kezdetben szöveges értékelés.





6400 Kiskunhalas, Köztársaság u. 9.
Telefon: 06-77/421-371

E-mail: kozpontiiskola@reformatus.hu
Web: www.kozponti.net
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