Tarnamérai Általános Iskola
Elérhetőség:

Cím: 3284 Tarnaméra, Dobó István utca 1/B.
Tel.: + 36 36 479 109
E-mail: tarnamera.iskola@gmail.com
www.tarnamera-iskola.hu
Intézményvezető:
Kassáné Dér Gizella
Intézményvezető helyettes:
Urbán Béláné
Iskolatitkár:
Pintérné Somogyi Mónika
Tantestület:
Árvai Horváth Mariann tanár
Borosné Vona Zsuzsanna tanító, osztályfőnök
Dobi Jánosné tanító- fejlesztő pedagógus, osztályfőnök

Juhász Emőke tanító, napközis csoport vezető
Juhászné Zaja Mónika tanár, diákönkormányzat vezető, munkaközösség vezető, ofő
Kassáné Dér Gizella tanár, intézményvezető
Kiss Angelika tanár
Kovács Tamás tanár, osztályfőnök
Kovácsné Zazravecz Ildikó tanár, munkaközösség vezető, osztályfőnök
Lengyel István tanár, könyvtáros, napközis csoport vezető
Lövei Zsuzsanna tanító, napközis csoport vezető
Major Lászlóné tanító, munkaközösség vezető, osztályfőnök
Nagy Tímea tanár, osztályfőnök
Szarvas Zsoltné tanító, osztályfőnök
Tóth Rita tanító, napközis csoport vezető
Urbán Béláné tanító, intézményvezető helyettes
Óraadó pedagógusok:
Horváthné Kiss P. Mária gyógypedagógus
Magyar Katalin logopédus
Szepesi József hittanár
Szabó Zoltán néptánctanár
BEMUTATKOZÁS

 Iskolánk alapfokú nevelési –oktatási intézmény, mely
8 évfolyamon látja el Tarnaméra, Zaránk és Boconád község
közigazgatási területén élő iskolás korú gyermekek nevelését,
oktatását, fenntartónk az Egri Tankerületi Központ.
 Széles körű tehetséggondozást végez.
 Kirándulások, táborozások
 Hevesi Zeneiskola képzési tagozata
 Biztosítja a tanulók egész napos ellátását, az arra igényt tartók 3x-i
és menzai étkeztetését.
 Különleges gondozás keretében integráltan oktatja a sajátos
nevelési igényű gyermekeket.
Tárgyi felszereltség:
• Régóta folyik az informatika tantárgy oktatása, korszerű
számítógépeken 4.-8. osztályosok számára
• Internet hozzáférés van az egész iskola területén.
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• Valamennyi tanteremben digitális táblák vannak, melyekkel
korszerűen tudunk tanítani, s tudnak tanulni a gyermekek
• Élő honlapunkon friss hírek olvashatók iskolánk életérőlFacebook oldalunkon is követhetőek vagyunk
• Technika szaktanterem
• Tornaterem, teniszpálya
• Otthonosság tantermeinkben
Tanórán kívüli foglalkozások
Szakkörök: magyar, matematika, rajz, természetismeret,
elsősegélynyújtó, angol, néptánc, kézműves, iskolai kórus,
természetbarát
Egyéb foglalkozások: középiskolára előkészítők, felzárkóztató
foglalkozások magyarból, matematikából
Bozsik futball csoportok: fiú és leány futball foglalkozások
Zumba, karate, majorette foglalkozások
ELNYERT CÍMEINK





VÖRÖSKERESZTES BÁZISISKOLA
2012
Elsősegélynyújtó referencia iskola 2016.
BOLDOG ISKOLA cím birtokosa
2017., 2018.
KIVÁLÓ MINŐSÍTÉSŰ TEHTSÉGPONT 2018.

KIEMELKEDŐ EREDMÉNYEINK:
 Heves megye vidéki iskolái között „Tehetséggondozó
munkáért” I. helyezés (2011.,2015.)
 Heves megye vidéki iskolái közül „Az év legeredményesebb
iskolája” címet
 (2011., 2012.,2013.) nyertük el.
 „Vándorserleg” örökös tulajdonosa 2013.
 Országos Diákolimpia Futball II. helyezett 2011.
 Országos Diákolimpia Futball I. helyezett - bajnokok 2009.
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