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Bemutatkozás



A rendkívüli helyzetre való tekintettel ezúton szeretnénk rövid 
betekintést biztosítani iskolánk életébe és szeretnénk, ha megismernék 
leendő elsős tanítóinkat!

Amit legdrágább kincsüknek, gyermeküknek kínálunk:

– családias, szeretetteljes légkör

– kis létszámú osztályok

– jól felszerelt, nagy tornaterem

– nagy udvar

– szabadidős tevékenységek

– egyénre szabott fejlesztési lehetőségek

– tehetséggondozás

– Komplex Alapprogram

Gill-Kazár Krisztina vagyok. 26 éve tanítok a 
Szent László Utcai Általános Iskolában. Szerencsésnek 
érzem magam, hogy a következő tanévben Misikné 
Böőr Ildikóval karöltve kaphattuk meg az egyik leg-
fontosabb feladatot, az elsősök tanítói lehetünk. 
Mindig különleges dolog a kicsikkel foglalkozni. 
Fogni a kezüket és átélni velük minden új varázslatos 
dolgot, amit az iskola rejteget számukra. Új módszer-

rel a tarsolyomban idén velem utazhatnak el a zene, a mozgás és a betűk világába. 
Kíváncsian és nagy izgalommal várom az évkezdést és a csillogó szempárokat.
Miért szeretek itt dolgozni? Miért szeretnek a gyerekek ide járni? Minden esz-
közzel megpróbáljuk megkönnyíteni az óvoda-iskola átmenettel járó új felada-
tokat. Kis létszámú osztályainkban az átlagosnál is több idő jut egy gyermek 
megismerésére, meghallgatására és megsegítésére. Ez a mai világban az egyik 
legnagyobb dolog amit adhatunk. Szerencsések vagyunk, mert nagy udvarunk 
és jól felszerelt, tágas tornatermünk van. Nem utolsó sorban említve: A szü-
lők és gyermekek felé mindig nyitott, segítőkész kollégákkal dolgozhatunk. 
Remélem mihamarabb személyesen találkozhatunk.

Misikné Böőr Ildikó vagyok. Öt éve tanítok a 
Békéscsabai Szent László Utcai Általános Iskolában. 
Kolléganőmmel, Gill-Kazár Krisztinával 4 éve dol-
gozunk párban közös értékrend szerint, jól együtt-
működve. Jelenlegi osztályunkban a matematikát 
és környezetismeret tantárgyakat, felső tagozatos 
gyermekeknek az informatika tantárgyat tanítom. 

Alsó tagozaton napközis csoportot is vezetek. Arra törekszem, hogy a gyere-
kek családias, nyugodt légkörben jól érezzék magukat. 
Célom, hogy a gyermekekkel megszerettessem  a matematikát, otthonosan 
érezzék magukat a számok világában. Fontosnak tartom, hogy megismerjék 
a digitális technika korában az informatikai eszközök megfelelő használatát. 
Szeretettel várom leendő kis elsőseinket!

Kedves Szülők!


