XX. évfolyam 1. szám

2015/2016. tanév

Különkiadás

A KARCAGI NAGYKUN REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA DIÁKÚJSÁGJA

"Mert az Úr ád bölcsességet, az Ő szájából tudomány és értelem származik."
(Péld, 2, 6)
ÁLDÁS BÉKESSÉG!
A Karcagi Nagykun Református Általános Iskola pedagógiai programjában alapvető
szempontunk olyan keresztyén szellemiségű iskola kialakítása, ahol a gyermek a legfőbb érték, ahol
az iskola minden dolgozója felvállalja, hogy legjobb tudása
szerint feleljen meg ennek az elvárásnak.
Történelmileg nagy fordulatot jelent az egyháznak,
hogy újra iskolája van. Nagyok az elvárások nemcsak a
Karcagi Nagykun Református Általános Iskolával, hanem
egyáltalán az egyházi iskolákkal szemben. Látni kell az
alapvető különbséget mielőtt hiú reményeket táplálnánk
magunkkal szemben.
A régi iskola keresztyén - általánosabban fogalmazva
- vallásos világban működött. Az új keresztyén iskola
szekularizált világban működik, amely alól nem tudjuk
kivonni magunkat. Ezért célunk az új típusú régi iskola
megteremtése. Új közegben, új módszerekkel kell adnunk
azt a többletet, amit a református iskola adhat az
oktatásban-nevelésben, ezen felül a hitre nevelésben. A hit
ajándék, Isten ajándéka, és ezt elfogadtatni gyermekkel,
tanárral, szülővel, a keresztyén igazság lényegét kellő alázattal, okossággal és toleranciával
beláttatni, ez az iskola legfontosabb feladata. Pál apostol figyelmeztetését is szem előtt tartva "Mindent vizsgáljatok meg: a jót tartsátok meg".
Tudjuk, hogy a következtetés nem sokat ér szeretet nélkül, a szükségletekre való odafigyelés célt
téveszt határozott erkölcsi iránymutatás nélkül, az értő figyelmet pedig feltétlenül ki kell egészíteni
a követelmények és a szükséges korlátok egyértelmű felállításával.
Iskolánk nyitott. Nemcsak azokat kívánja befogadni akik református vallásúak, hanem azokat
is, akik vállalják az iskola szellemiségét, akik a "REFI"-s családunkba kívánnak tartozni.
Iskolánk 8 általános iskolai évfolyam - programja ennek értelmében 8 évre készült.
Alapvetően megőrizzük a "REFI"-s arculatát, s csak olyan programot vállalunk fel, amit a
fenntartóval együtt teljesíteni is tudunk.
Nevelési célkitűzéseinket közösen kívánjuk megvalósítani nevelőkkel, gyermekekkel,
szülőkkel, fenntartóval.
Hivatástudat, gyermekszeretet, elkötelezettség, szakmai színvonal a tanításban, és
egyszerűség, fegyelem, rend a nevelésben: "Követelek tőled, mert becsüllek".
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Régi schola - új iskola
„Csak az tudja meddig mentünk, aki azt látta, hogy honnan indultunk el.”
(Jókai Mór)
Karcag városa egyike azon magyar településeknek,
ahol a reformáció csodája végbement. A város történelmi
arculatán a református vonások az elmúlt évszázadokban
erőteljesek voltak.
A történelmi folytonosság vonala tehát visszavezet
a reformációig, hiszen ismert tény, hogy azóta mindig
működött református iskola Karcagon. Évszázadok óta
iskolánk kiváltképpen fontos missziója az, hogy hordozzák
egy nép, egy nemzet – nemzetünk – sorsát azért, hogy
keserves, igen szoros, gyakran nehéz körülmények között
legyenek e nép szellemi-lelki pajzsa, Isten óvó szeretetének
hathatós, nagy eszköze.
A város iskolái közül a legrégebbi, legpatinásabb
iskola épületét 1813-18-ban építette a református egyház,
a Kálvin u. 2. sz. alatt. A Református Fiúiskola épülete a
Debreceni Református Kollégium tervei szerint készült. A
kerítés tornyaiban található harangokkal hívogatták a
diákokat az iskolába. Innen az elnevezés: „Csengős” iskola.
Külön működött a Református Leányiskola. Ma is fennálló
épületét 1895-ben építették. A Kálvin u. 5. sz. alatt
található.
A Karcagi Református Egyházközség 2012-ben
visszavásárolta az épületet, református nevelés-oktatás
céljára. A nevelő-oktató munka 2013. szeptemberében
indult. 2005-ben
került átadásra a Pap Béla nevét viselő, Varró u. 4. sz.
alatt található Hitéleti Központ és Iskola.
A történelmében és keresztyén értékrendjében
több mint 340 éves múltra visszatekintő, karcagi
református oktatás és iskola szellemiségében friss, a
tudományokban korszerű. Új építésű és felújított
épületeiben XXI. századi.
Napjainkban városunk centrumában egy kiépült,
jól felszerelt református nevelési-oktatási központ várja
az érdeklődő diákokat a régi hagyományok
megőrzésére, továbbtanulási terveik megvalósítására.
Vágyunk és célunk, hogy a Karcagi Nagykun
Református Általános Iskola legyen a Nagykunság
„fővárosának”, Karcag és környéke, lakossága lelki
megújulásának,
ébredésének
kisugárzó
hatású
központja. Ezért imádkozunk, ezért munkálkodunk.
„Isten szólt: Sötétségből világosság ragyogjon”
(2Kor 4,6)
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Szakmai munkánkról
Hagyományos tantárgyszerkezetben és óratervvel folyik az oktatás. A 2013/2014-es tanévben 19
tanulócsoportunk volt, 486 beírt tanulóval. Választható idegen nyelvek: angol, német, orosz, latin.
Az iskola fő profilja a speciális tehetséggondozás. Cél: az eredményes továbbtanulás mellett
egyrészt tanulóink intellektuális képességeinek minél magasabb szintre juttatása, másrészt a
tehetség kibontakoztatásához szükséges személyiségfejlesztés (pl.: motiváció, önismeret,
viselkedéskultúra stb.).
Iskolánkban emelt szintű angol nyelv oktatása folyik. Az angol nyelv tanítása már első osztályban
elkezdődik. Ötödik osztálytól lehetőség nyílik a második idegen nyelv tanulására.
Első osztálytól heti egy órában néptánc foglalkozásokat iktattunk be. Néptánccsoportjaink
(„Csillagrózsa”, „Turulmadár” hagyományőrző néptánccsoportok) fellépnek iskolai, városi
rendezvényeken.
Az egészséges életmódra nevelés érdekében 1996-tól – iskolánk újraindulásától – indítottuk az
úszásoktatást tanóra keretében, a városi uszodában. Tanítványaink kiemelkedő eredményeket érnek
el a városi, megyei úszóversenyeken, diákolimpiákon.
Református Alma-Mater alapítványunk az iskola nevelő-oktató munkáját, a tehetséggondozást
segíti. Tanulóink kiváló eredménnyel vesznek részt színvonalas tanulmányi, sport és kulturális
versenyeken. Kétévenként rendezzük meg az Országos Arany János Ballada-mondó Versenyt
valamint a Magyar Imre Lajos Nyelvtan és Nyelvhelyesség Versenyt. Vetélkedők, pályázatok,
kiállítások, versenyek és egyéb programok színesítik iskolai oktatásunk palettáját.
Iskolánk tagja:

az ACSI Nemzetközi Alapítványnak
a Magyar Tehetséggondozó Társaságnak
Irodalmi Társaságoknak
Református Tanáregyesületnek
Vasárnapi Iskola Alapítványnak

Kitüntetéseink pedagógusaink számára: Református Nagykunságért Pedagógiai-díj
Madarász Imre-díj
Kiváló Református Tanár-díj
Hűségplakett
Kitüntetéseink diákjaink számára:

Református Alma- Mater-díj
Iskolánkért Emlékplakett
Refis Sportoló-díj

Létszámalakulás:
Tanév

Tanulói létszám

2010/2011
2011/2012
2012/2013
2013/2014
2014/2015
2015/2016

369
406
446
486
520
503

Tanulócsoportok
száma
18
18
19
19
20
20

Össz. dolgozói
létszám
40
42
45
46
47
43

Ebből pedagógus
létszám
29
30
32
32
33
34
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Képzési kínálatunk
Az alsó tagozatban legfontosabb feladatunknak tartjuk az alapvető jártasságok, képességek és
készségek kialakítását, erősítést.
1-2. osztályban nagy hangsúlyt helyezünk az alapozásra, az olvasás és írás tanítására. Ehhez a
szülők által is jól ismert szótagoló olvasástanítási módszert hívtuk segítségül.

Az alsó tagozatos oktatásunk további speciális lehetőségei:








angol (az angol nyelv tanulása 1-8. osztályban)
úszás (úszásoktatás a délelőtti tanórában, 2. és 3. osztályban)
emelt óraszámban történő matematikaoktatás (1-4. osztály)
hit- és erkölcstan
néptánc
képességfejlesztő órák
erdei iskolai programok, táborok

Tanórán kívüli tevékenységformák:




játszóház, gyermekjátékok, táncház
tömegsport foglalkozások
kiskórus

A délutáni nevelőmunkában - a néphagyományőrző program keretében - változatos
tevékenységformák közül választhatnak a gyerekek, valamint mozgáskultúrát fejlesztünk, amely
megalapozza a tánc tanulást. A tanító - nevelő munka igazodik tanulóink életkori sajátosságaihoz.
Sok játék és drámapedagógiai módszerek alkalmazása jellemzi munkákat a sokoldalú
személyiségfejlesztés érdekében.
A felső tagozatban tovább folytatódik az alapozó tantárgyak tanítása, indul az angol nyelv és a
számítástechnika emelt óraszámban történő oktatása.

Az felső tagozatos oktatásunk speciális lehetőségei:







matematika magasabb óraszámban történő tanítása
magyar nyelv és irodalom magasabb óraszámban történő tanítása
testnevelés magasabb óraszámban történő tanítása
angol nyelv magasabb óraszámban történő tanítása 7-8. osztályban
hit- és erkölcstan
egyházi énekek tanítása

Tanórán kívüli tevékenységformák:
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sportkörök
természetjáró szakkör, lovaglás
biblia szakkör (kézműves foglalkozás)
nyelvi blokkunk kínálata: német, latin, orosz
alapfokú nyelvvizsgára való felkészítés
történelem, matematika, magyar előkészítő



további szakkörök biztosítása, igény szerint

Az országos kompetencia mérés
eredményei, évenként feltüntetve
2010
Országos
kompetenciamérés
eredménye

Szövegértés
6. évfolyam
8. évfolyam
Matematika
6. évfolyam
8. évfolyam

2011

2012

2013

2014

Országos
átlag

Iskola
átlaga

Országos
átlag

Iskola
átlaga

Országos
átlag

Iskola
átlaga

Országos
átlag

Iskola
átlaga

Orszá
gos
átlag

1483
1583

1641
1641

1465
1577

1589
1701

1472
1567

1574
1601

1497
1555

1606
1647

1481
1557

1624
1656

1498
1622

1568
1680

1486
1601

1656
1759

1489
1612

1599
1677

1489
1620

1650
1771

1491
1617

1654
1766

Pályaválasztás, továbbtanulás
8. osztályos diákjaink számára minden évben kiemelt feladat a pályaválasztás, a továbbtanulás.
Folyamatosan tájékoztatjuk tanulóinkat és szüleiket a középiskolák által felkínált lehetőségekről.
Minden évben részt veszünk a Déryné Művelődési és Ifjúsági Központban megrendezett Térségi
Középiskolák Börzéjén. Nagy az érdeklődés a pályaválasztási szülői értekezleteken. Tanulóink
minden évben sikeresen felvételiznek a vidéki és a helyi középiskolákba. A továbbtanulási arány
100%-os. A sikeres felvételit a következő középiskolai előkészítő foglalkozásokkal segíti az iskola:
- matematikai, magyar nyelv és irodalom, angol középiskolai előkészítő.

Végzett tanulók létszáma
Gimnáziumban tanultak
tovább
Szakközépiskolában
tanultak tovább
Szakiskolában tanultak
tovább

Továbbtanulási mutatók:

2010/2011
tanévben

2011/2012
tanévben

2012/2013
tanévben

2013/2014
tanévben

38
26

42
28

44
30

37
22

2014/201
5
tanévben
45
29

11

12

12

14

15

1

2

2

1

1

Iskola
átlaga
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Lehetőségeinkhez mérten sokféle emelt szintű oktatással, széles körű fakultációs rendszerrel,
képességfejlesztő órákkal kívánjuk elérni, hogy valamennyi tanulónk megtalálja a képességeinek és
érdeklődésének legmegfelelőbb iskolai csoportot és tanulási lehetőséget.
Református iskolánkban értékek közvetítésével kívánunk nevelni. Az élet tiszteletére, a természet
szeretetére, az emberi munka megbecsülésére, az igazság feltétlen tiszteletére és igényére.
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„REFI”Szeptember
Június

Május

- Tanévnyitó ünnepi istentisztelet
- Hulladékgyűjtés
- Osztályprogramok
- Sportprogramok

- Kimeneti vizsgák
- DÖK-nap
- Tanár-diák meccs
- Ballagás
- Tanévzáró istentisztelet
- Nyári tábor

- Anyák napja
- Csoportos keresztelés
- Konfirmáció
- Játékos sorverseny szülőkkel
- Osztálykirándulások
- Erdei iskola
- Pünkösdi hangverseny
- Gólyaprogram

Április

- Virágvasárnapi ünnepi istentisztelet
- Hulladékgyűjtés
- Húsvéti játszóház
- A Föld napja
- Országos úszóverseny
- A költészet napja
- Tanulmányi versenyek

Március
- Megemlékezés március 15-ről
- Országos Arany János Balladamondó
Verseny
- Tavaszi játszóház
- 1.osztályos tanulók beiratkozása
7 határjárás – tavaszi túra a hegyekben
- Tanulmányi versenyek

naptár
Október
- A Zene Világnapja
- „Gurul az alma, fuss utána” – futóverseny
- Szüreti játszóház
- Szemétszüret
- Csoportos keresztelés
- 7 határjárás - őszi túra a hegyekben
- Megemlékezés október 23-ról

November
- Egészségvédelmi hónap
- Fogadóórák
- Nyílt órák szülőknek
- Előkészítő foglalkozások leendő 1.
osztályos tanulóknak
- Márton napi játszóház
- Tanulmányi- és sportversenyek

December
- Sulimikulás: osztályprogramok
- „REFI”- Sztár verseny
- Luca-napi játszóház
- Karácsonyi ünnepi műsor

Február
- Farsangi vigadalom
- Télbúcsúztató
- Téli osztályprogramok
- Sítúra
- Városi úszóverseny
- Tanulmányi versenyek

Január
- A Magyar Kultúra Napja
- Fogadóórák
- Félévi bizonyítványosztás
- Néptáncgála
-Tanulmányi versenyek
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2013/2014-es tanév kiemelkedő versenyeredményei
Molnár Anna Matematika Emlékverseny
Szentesi Tibor
Csontos György
Vinis Máté
Nagy Zsuzsanna

5.o.
6.o.
7.o.
8.o.

II. helyezés
I. helyezés
I. helyezés
I. helyezés

Benkő Gyula komplex országos tanulmányi verseny
református általános iskolánk

III. helyezés

Nagykunsági – Nagy - Sárréti Balogh János természetismereti és környezetvédelmi vetélkedő
Cs. Szabó Hanna Virág
Veres Csilla

7.o.
7.o.

I. helyezés
II. helyezés

Curie Környezetvédelmi emlékverseny területi döntő
Csizmadia Csilla
Tóth Anna
Cs. Németh Csaba

5-6. évfolyam

Birizló Zsófia
Kovács Áron
Tóth Luca

5-6. évfolyam

I. helyezés

II. helyezés

Curie Matematika Emlékverseny Területi Döntő
Csontos György
Vinis Máté
Nagy Zsuzsanna

6.o.
7.o.
8.o.

IV. helyezés
V. helyezés
I. helyezés

Jedlik Ányos Országos Matematika Verseny Területi döntő
Vinis Dóra
Szentesi Tibor
Csontos György

4.o.
5.o.
6.o.

IV. helyezés
II. helyezés
I. helyezés

Jedlik Ányos Országos Fizika Verseny Területi döntő
Tóth Gergely
Vinis Máté

7. o.
7.o.

III. helyezés
III. helyezés

Teleki Pál Földrajz - Földtan Verseny megyei fordulója
Fazekas Sándor

7.o.

III. helyezés

Országos Történelem Verseny Megyei fordulója
Kovács Tibor Benedek 8o
Kovács Péter Ákos 7.a
Szentesi Tibor
Csontos György

5.o.
6.o.

I. helyezés
IV. helyezés

Jedlik Ányos
Országos Fizika
Verseny Országos
döntő

IV. helyezés
IV. helyezés

Karcagi Szent Flórián Vers- és Prózamondó Verseny Döntő
Putyora Orsolya
Vetró Viktor

2.o.
7.o.

III. helyezés
III. helyezés

Kozma László Informatika Alkalmazói Tanulmányi Verseny XII. Országos Döntője
református általános iskolánk

IV. helyezés

Kaán Károly Természet Verseny területi döntő
Birizló Zsófia
Tóth Luca

6.o.
6.o.

I. helyezés
II. helyezés

Kaán Károly XXII. Országos Természet Verseny
Birizló Zsófia

6.o.

IX. helyezés

Őseink nyomában Területi Hon- és Népismereti Verseny
Szabó Szilvia
Kállai Marcell
Balaskó Ádám
Vincze Péter
Sántha Máté Imre

5.o.
5.o.
5.o.
6.o.
8.o.

I. helyezés
II. helyezés
IV. helyezés
II. helyezés
IV. helyezés

2014/2015-ös tanév kiemelkedő versenyeredményei
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Kaán Károly Országos Természet-és Környezetismereti Verseny Középdöntője
Gyökeres Mária Zsófia 5.b
Tóth Anna Henrietta 6.a

I. helyezés
V. helyezés

Teleki Pál Országos Földrajz - Földtan Verseny Megyei fordulója
Fazekas Sándor 8.b
Kovács Péter Ákos 7.b

II. helyezés
III. helyezés

Alapműveleti Matematika Verseny területi döntője
Varga Lajos 4.a
Vinis Dóra 5.a
Ferenczi József 6.b
Csontos György 7.b
Tóth Gergely 8.b
Vinis Máté 8.b

III. helyezés
III. helyezés
II. helyezés
II. helyezés
III. helyezés
IV. helyezés

Őseink nyomában Területi Hon-és Népismereti Verseny
Saliga Petra 5.a
Saliga Gréta 5.a
Balaskó Ádám 6.c
Rózsa Anita 6.c

I. helyezés
I. helyezés
II. helyezés
II. helyezés

Kozma László Országos Informatikai Versenyén iskolánk csapata 4.
helyezést ért el.
A csapat tagjai:
Kovács Péter Ákos 7.a
Rózsa Zoltán 7.a
Vatai Viktória 8.b

Helyezé Felkészít
s:
ő:

Nézz körül nálunk!
Iskolánk mindkét épületében
található tornaterem. A Kálvin 5.
számú épületben a sportudvar
mellett tornaszoba található
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A könyvtárban érdekes könyvek találhatók. Nagyon
magas az ismeretterjesztő, tudományos kiadványok
száma. Remekül felszerelt a kézikönyvtár. Az alsósok
is megtalálhatják maguknak az érdeklődési körüknek
megfelelő könyveket.

Számítástechnika tantermünk 24 darab
számítógéppel, interaktív technikával van
felszerelve. Mind a 16 tanteremben,
szakteremben interaktív technika segíti az
ismeretek átadását.

A többfunkciós természettudományi labor 30 férőhelyes.
Segíti a természettudományos tárgyak és az idegen nyelvek
oktatását. Felszereltségét a kicsik, nagyok egyaránt
élvezhetik. Digitális felszereltsége megfelel a XXI. sz.
oktatási követelményének.
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TALENTUM

Elérhetőségeink
Karcagi Nagykun Református
Általános Iskola
székhely: Kálvin út 2.
telephely: Varró út 4.
Kálvin u. 5.
Igazgatótanács elnöke:Nt. Koncz Tibor
vezető--lelkész
Igazgató asszony: Földváriné Simon Ilona
Honlap címünk: www.nagykunreformatus.hu
E-mail: refi@freemail.hu
Igazgató tel.:
59/503-206
+36 30 627-8612
Titkárság tel/fax:
59/400-577

Nyitott kapuval, szeretettel várunk!

Felelős kiadó: Földváriné Simon Ilona igazgató asszony
Nyomtatás: Karcagi Nyomda Kft.
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