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Iskolánk, a kb. 1200 fős kis település központi intézménye. Mivel a település a Hortobágyi
Nemzeti Park szélén található, ez remek lehetőséget biztosít több területen is, többek között a
környezetismeret, a biológia tantárgyak oktatása során, valamint természetvédelmi szakkör
létrehozásában és működésében. Az általános iskolai nevelés-oktatás a tagintézményben
nyolc évfolyamon, évfolyamonként egy osztályban történik. Iskolánk tanulói létszáma 130 fő
körül mozog, a környező településekről beutazó diákokkal együtt.
Különös gondot fordítunk a tehetséggondozásra és a sajátos nevelési igényű tanulók
fejlesztésére egyaránt. Szép sikereket értünk el a különböző tantárgyi versenyek terén,
különösen a magyar nyelv és a történelem tantárgyak tekintetében, de nemzetközi versenyen
is megmérettük magunkat pl. a Katasztrófavédelem terén és ezzel összefüggésben igen szép
eredményeket tudunk felmutatni az elsősegély-nyújtási versenyeken is. Állandó résztvevői
vagyunk a különböző levelezős – és szavaló versenyeknek, ahol szinte mindig dobogós
helyen végzünk. Iskolánk fejlesztő pedagógusai több fejlesztő csoport keretén belül végzik a
tanulási és magatartási zavarokkal küzdő tanulók fejlesztését. Intézményünk diákjai aktív
szereplői a hagyományőrző néptánccsoportnak és rendszeresen fellépnek mind a településen
megrendezett, mind pedig az egyéb, akár határon túli rendezvényeken is.
Az intézmény igen jó infrastruktúrával rendelkezik. Minden tanteremben található internetes
hozzáférés, 5 tanteremben fellelhető projektor, interaktív tábla. Külön számítástechnika terem
segíti az informatika oktatását 20 db számítógép segítségével.
Rendszeres kapcsolatot tartunk fenn a külső partnerekkel (Polgármesteri Hivatal, Nagyiváni
Gyermekekért Alapítvány, Nagyivánért Kulturális Alapítvány, Cigány Nemzetiségi
Önkormányzat, Szent József Idősek Otthona, helyi vállalkozók stb. ). E kapcsolatoknak
köszönhetően kapunk segítséget akár tárgyi, akár pénzbeli támogatás formájában.
Évente több alkalommal szervezünk színházlátogatást, osztálykirándulást, kisebb túrákat,
bátorságpróbát, bográcsolást, szalonnasütést és csapatépítő foglalkozásokat. Minden tanév
végén iskolai táborokban pihenhetnek a diákok, hol a Balaton partján, hol a hegyekben. Az
idei év nagy sikere volt az Erzsébet napközis tábor, amelyet szeretnénk az elkövetkező
években is megszervezni.

A kis létszámú osztályok lehetővé teszik, hogy pedagógusaink fokozott odafigyeléssel
végezzék munkájukat és differenciált óravezetéssel minden diák saját adottságai és képességei
alapján haladjon a tananyag elsajátításában.
Iskolánk saját honlappal rendelkezik, melyen a legfontosabb információk mellett kép galérián
keresztül lehet betekintést nyerni mindennapi életünkben.
Elérhetőségünk: http://www.nagyivan-iskola.hu/
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