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Kedves Olvasó!

Köszönöm, hogy időt szán kiadványunk olvasására. Ez azt jelenti, hogy fontos Önnek
gyermeke jövője. Mi itt a Kompolt-Nagyúti Általános Iskolában arra törekszünk,
hogy olyan minőségi jövőt biztosítsunk gyermekének, amely a múlt
hagyományaiban gyökerezik, és a jelen lehetőségeire épít. Az új digitális munkarend
bevezetése úgy gondolom, kicsit bennünket is igazol. Büszke vagyok pedagógus
kollégáimra, akik ebben a nehéz, embert próbáló időszakban is bizonyítanak
távoktatásban, igényes, minőségi módon tanítják a gyerekeket. A kompolti iskola
ebben a tekintetben is élen jár az iskolák között. Nyugodt szívvel ajánlom
figyelmébe!

Várom jelentkezésüket!

Kollár Tamás
intézményvezető kompoltiskola.hu

http://kompoltiskola.hu/


Amire büszkék vagyunk

- 23 éve rendezzük meg az alsós
matekversenyünket, amelyre tavaly
Szegedről is érkezett versenyző!
-VAN egy ERDÉLYI
testvériskolánk, ami általános
iskolai szinten igazi ritkaság!
- A térség legnagyobb
iskolafejlesztése a mi
iskolánkban valósul meg.
- Nagysikerű táborokat szervezünk
itthon és külföldön pl. Erzsébet
táborokat, vándortáborokat,
sítábort, Határtalanul-

kirándulásokat.
- Kiemelt partnerei vagyunk az
Egri Várnak.
- Már anya és apa is ide járt!

Az Innováció és a
megújulás a siker kulcsa

Valljuk, hogy sikeres iskolát
megteremteni csak új és modern
szemlélet kialakításával lehet.
Diákjainkat is a folytonos
megújulásra ösztönözzük. Célunk az
alapvető lexikális tudáson túl,
élményközpontú tudást adni a
gyerekeknek, hogy a becsengetést
várják, és ne a tanórák végét.

Kompolt a jó 
választás

Miért? MI TUDJUK A VÁLASZT!
A térség központjában
helyezkedünk el, így reggelente
nem kell messzire utaznod a
suliba, jöhetsz akár biciklivel.
Tanáraink kedvesek, és
felkészültek. Kiscsoportos
munkaformákat is alkalmazunk,
így egy tanulóra több idő jut!
Pezsgő a diákélet, a
hétköznapokban, és a tanítási
szünetekben egyaránt.
Mindenünk megvan, ami egy egri
iskolának is, sőt…



Mit kell tudni az elsősöknek?! 

„Nem kell a gyereket „előre tanítani” semmilyen 
iskolás dologra! Természetesen, ha érdekli 
valami, mutassák meg neki, de ez az ő döntése 
legyen! Ha már tud „iskolás dolgokat”, akkor 
sem fog unatkozni szeptemberben, mert 
személyre szabott feladatok adására is van 
lehetőségünk. Az a lényeg, hogy kíváncsian várja 
az első napokat és majd szeressen iskolába járni. 
Mi már nagyon várjuk őket!”

Tóth Edit (Editke néni)

Itt tudhat meg többet Tóth Editkéről, 

Ujj Gabrielláról pedig itt olvashat

http://kompoltiskola.hu/wp-content/uploads/2020/04/TOTHEDIT.pdf
http://kompoltiskola.hu/wp-content/uploads/2020/04/Ujj-Gabriella-bemutatkoz%C3%A1s.pdf


A beiratkozáshoz kapcsolódóan az alábbi dokumentumokra 
van szükség, melyeknek bemutatása a jelenlegi helyzetre 
tekintettel elegendő, ha csak a 2020/2021. tanév első 
napján történik meg. 

- A gyermek személyazonosságát igazoló hatósági 
igazolvány
- A gyermek nevére kiállított TAJ kártya
- A gyermek nevére kiállított lakcímet igazoló hatósági 
igazolvány  
- Nyilatkozat az életvitelszerű ott lakásról
- Nyilatkozat a közös szülői felügyeleti jog gyakorlására 
vonatkozóan 

A beiratkozásról mindent megtudhatnak 
ha erre a szövegre kattintanak

Online jelentkezéshez:

KRÉTA E-ÜGYINTÉZÉS 

Elérhető

ITT

HURRÁ ISKOLÁS 
LESZEK!

http://kompoltiskola.hu/2020/04/03/beiratkozasi-tajekoztato-szuloknek/
https://eugyintezes.e-kreta.hu/kezdolap


ELÉRHETŐSÉGEINK:

Cím: 3356 Kompolt, Fő út 2.
OM azonosító kód: 031587

Telefon: 0636489239
06307838367

E-mail: kompoltiskola@gmail.com
Honlap: www.kompoltiskola.hu

mailto:kompoltiskola@gmail.com
http://www.kompoltiskola.hu/


HA PROBLÉMÁJA VAN A 
JELENTKEZÉSSEL, NE HABOZZON 

HÍVJON ÉS SEGÍTÜNK!

Köszönjük, hogy ÖN IS a 
Kompolt –Nagyúti Általános Iskolát 

választotta!

0636/489-239
0630/783-8367


