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Évzáró ünnepély

nyújtotta lehetőségeket. Harmadik osztályban a testnevelés 
órák keretében heti két órát úsznak a gyerekek. Alsósaink be-
kapcsolódnak a Pest Megyei Diákolimpia versenyekbe.
Iskolai sportkörünk labdajátékok, atlétika, torna, karate edzé-
sek keretében biztosít egész éves rendszeres testmozgást és 
versenyzési lehetőséget. A labdarúgócsapatot Rusvay Gergely 
és Szél József, a váci Labdarúgó SE edzői irányítják. A tanulók 
általános egészségügyi ellátása és fogászati szűrése szintén biz-
tosítva van; védőnő, pszichológus, fejlesztő pedagógus.
 Hagyományos táboraink: téli ausztriai sítábor, nyári termé-
szetjáró és sporttábor 
állandó helyünkön az 
északi hegyvidéken és 
a Balatonon, újabban 
pedig a Szelidi-tónál. 
Ebben a tanévben tánc-
művészeti táborozást 
is szervezünk a Csatto-
gó-völgybe. A szlová-
kiai Dubnica Centrum 
iskolával testvériskolai 
kapcsolatokat ápolunk, 
kölcsönös programokat szervezünk. Diákönkormányzatunk 
eredményesen működik, a tanulók aktív részt vállalnak saját is-
kolai közösségük szervezésében, a szabadidő, a belső rend, az 
ügyelet kialakításában.
 Iskolánkban helyet adunk tanórán kívüli hitoktatásnak és a 
Bartók Béla Zeneiskola kihelyezett szolfézs-, zongora- és hege-
dű óráinak.
 A szülők a nyugodt, alkotó légkört támogatják iskolánkban. 
Ennek egyik jele az 1991-től működő Földváry Károly Alapít-
vány, melyhez már sok szülő és külső támogató csatlakozott.
Az alapítvány célja, hogy tanulóink minél jobb feltételek mellett 
bontakoztathassák ki képességeiket, gyarapíthassák tudásukat. 
A táborozások költségeihez is hozzájárul jelentős pénzösszeg-
gel. Hagyomány, hogy jótékonysági bálokat szervezünk az ala-
pítvány javára.
 Tanulóink eredményes tanulmányi, sport- és iskolai közös-
séget segítő tevékenységükért a tantestület és a diákönkor-
mányzat javaslatára elismerésben részesülhetnek, melynek 
legmagasabb szintje a Földváry Károly-plakett. Több tanulónk 
megkapta már a Vác Város Kiváló Diákja, valamint a Vác Város 
Kiváló Sportolója címet.
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2010. március 5. /péntek/ 16 óra
Igazgatói tájékoztató szülőknek az iskolakezdésről

2010. március 16-17. /kedd-szerda/ 8-12 óráig: 
Tanórák megtekintése

A tanév során rendszeresen tartunk 
iskola-előkészítő foglalkozásokat.

Mikulás Viktória 4. osztályos tanulónk
Anand sakkvilágbajnokkal

A szeptemberi becsengetéskor
szeretettel várunk minden leendő kisdiákot!
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Iskolánk 1990-től viseli Földváry Károlynak, 
az 1849-es váci csata hős honvédezre-
desnek a nevét. Az elmúlt évben ünnepi 
programokkal emlékeztünk meg névadónk 
születésének 200. évfordulójára. Ebből az al-
kalomból emlékkönyvet jelentettünk meg, 
emléktábla, valamint több művészeti al-
kotás is készült. A 2002-ben szép, új épü-
letszárnnyal bővült lakótelepi iskola jelenleg 

32 tanteremmel, ebből nyolc szaktanteremmel, két számítógépes 
teremmel, valamint több tornateremmel, önálló könyvtár- és mé-
diateremmel rendelkezik. Az iskolához főzőkonyha és ebédlő is tar-
tozik. Pályázatok segítségével a panelépületben az elmúlt években 
sikerült a fűtés-, a vizesblokk- és a világítási rendszert korszerűsíteni. 
Elkészült a sportudvar 
felújításának nagy ré-
sze, a kézilabdapályát is 
korszerűsítettük. 2005-
ben tanintézményünk 
30. évfordulójára, név-
adónk tiszteletére szob-
rot állítottunk, majd 
pedig az iskola homlok-
zatára egy mozaik napóra is felkerült.  Ebben az évben iskolánk 35. 
éves évfordulójára készülünk.
 Pedagógiai és minőségirányítási programunkat folyamato-
san fejlesztjük. Jelenleg 560 tanulónk 24 tanulócsoportban, 23-28 
fős osztályokban tanul. Az alsó tagozat iskolaotthonos formában 

működik. A felsős tanulók 
korszerűen felszerelt szaktan-
termi oktatásban részesülnek. 
Két felsős tanulószobai cso-
portunk van. Étkezésben és 
iskolatej-ellátásban valamen-
nyi tanulónk igény szerint ré-
szesül. A büfé kínálata figye-
lemmel van az egészséges 
táplálkozásra, és diabetikus 

élelmiszereket is árusít. Januártól minden alsós tanulónk térítés-
mentesen naponta egy almát is kap.
 Iskolánk alapfeladata az általános műveltséget megalapozó 
alapfokú nevelés és oktatás, felkészítés a továbbtanulásra.  Cé-
lunk: korszerű, tudományos alapokon nyugvó, továbbépíthető 
ismeretanyag közvetítése oly módon, hogy a tanuló cselekvő ré-
szese legyen az ismeretek elsajátításának.

Alsós tanóra

 A tanulói személyiségformáló nevelési területek közül iskolánk 
a testnevelést, az idegen nyelvek (angol, német) oktatását és az 
informatikát kiemelt feladatként kezeli, melynek célja az egészsé-
ges életmód, valamint a kommunikációs és technikai ismeretek 
elsajátításának elősegítése. 
 Ennek érdekében minden lehetőséget hasznosítunk, a tan-
tárgyak tanórai, tanórán és iskolán kívüli kereteit egyaránt. Alsó 
és felső tagozaton is különféle szabadidős programokat (mú-
zeum-, színházlátogatás, kirándulás, stb.) szervezünk. 2007-től 
táncművészeti első osztályt is indítunk, melyet most újra meg-
hirdetünk.
 A tervezett három első osztályban az anyanyelvet hagyo-
mányos módszerrel tanítjuk. A cél a szövegértő olvasás és a 
szövegalkotó íráskészség kialakítása. Az alsó tagozaton furulya, 
néptánc, bábozás és technikai foglalkozások is vannak.
 3. osztályban tanulóink heti két, 4. osztályban heti három 
órában tanulják az angol vagy a német nyelvet. 5. osztálytól a 
nyelvoktatás emelt óraszámban, kiscsoportos foglalkozások ke-
retében folytatódik, és lehetőség nyílik a második idegen nyelv 
tanulására is.
 Az informatikát 4. osztálytól oktatjuk. 4-6. osztályig heti egy 
órában, csoportbontásban, majd 7-8. osztályban a tehetséges 
tanulók emelt óraszámban részesülhetnek informatikai képzés-
ben.
 Iskolánk az ún. országos kompetencia mérésen városi szinten a 
legjobb eredményeket érte el, de átlagosan a fővárosi és a megyei 
szintet is meghaladtuk.
 Tanulóink a városi, megyei tehetséggondozó versenyeken is 
az élvonalban szerepelnek, az utóbbi időben biológia, földrajz, 
magyar  megyei és országos versenyeken értek el kiemelkedő 
eredményeket. A sport területén Frankl Dóra az akrobatikus tor-
nában országos bajnokságot nyert. Ezen kívül atlétika, evezés, 

labdarúgás, kézilabda, sakk és karate sportágakban érünk el do-
bogós helyezéseket.       
Néhány diákunk angolból nyelvvizsgát szerzett. Nemzetközi 
gyermekrajz-kiállításokat is szervezünk. A Virágos Vácért verse-
nyen szintén rendszeresen az élen szerepelünk. 5-6. osztályban, 
az alapkészségek jobb elsajátítását szolgálja a nem szakrend-
szerű oktatás bevezetése. Az eredményes továbbtanulás ér-
dekében 7-8. osztályosaink számára matematikából és magyar-
ból csoportbontásra van 
lehetőség, valamint a 
felvételi tárgyakból elő-
készítő foglalkozásokat 
tartunk. Ennek köszön-
hetően végzős tanítvá-
nyaink felvételt nyernek 
az általuk választott kö-
zépiskolákba. Több éve 
részt veszünk az OKM ál-
tal a hátrányos helyzetű 
tanulók felzárkóztatására kiírt Útravaló ösztöndíjprogram pá-
lyázaton. Ebben a tanévben részt veszünk a Kompetencia ala-
pú oktatás bevezetésére kiírt uniós pályázaton és jelentkeztünk 
az Akadálymentes intézmény kialakítását szolgáló pályázatra. 
Idén bevezetjük az elektronikus naplót is.
 Tanórán kívül sokféle délutáni szakkört, tanfolyamot szerve-
zünk: rajz, kerámia, néptánc, énekkar, idegen nyelv (angol, né-
met, szlovák), környezetvédelem, informatika. A könyvtár is sok 
érdekes programot kínál.
 Tanulóink nagy sikerrel lépnek fel a különféle városi rendez-
vényeken, mint például 
a Tündérszép Ilona és 
Árgyélus királyfi, a Háry 
János vagy az Óz a nagy 
varázsló bemutatásával. 
Rendszeresen műsort 
adunk a Nyugdíjas Pe-
dagógus Klubban, az 
Idősek Otthonában, a 
Mozgásk or látozottak 
Egyesületében és a kör-
nyező óvodákban. Az 
egészséges testmozgás, 
sportolás érdekében 
kihasználjuk a városi 
sportuszoda és stadion 
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Akrobatikus torna Karácsonyi ünnepély

A felújított sportpályán

Kodály Zoltán: Háry János
- előadás a Földváry gálán


