Mátyás Király Általános Iskola
6000 Kecskemét Mátyás király krt. 46.
telefon: 76/498-048, 498-411
fax: 76/498-048
e-mail: matyasisk@axelero.hu
honlap: www.matyas-iskola.hu

A Mátyás Király Általános Iskola 1983-ban alakult. Jelenleg egyike azon ritka iskoláknak Kecskeméten,
ahol a tanulók létszáma évr l évre növekszik. Sikerünk alapja talán a mottónkban megfogalmazott gondolat
szerinti nevelési módszereinkben gyökerezik. Jelenleg 430 tanulónk van, s a 2006-2007-es tanév történelmi
jelent ség az iskola életében, mivel a pozitív demográfiai hullám óta el ször indíthatunk három els
osztályt.
Iskolánk sajátossága alsó tagozaton az iskolaotthonos rendszer, s harmadik osztálytól kezdve az emelt szint
angol idegen nyelvi oktatás.
Aki iskolánkat választja gyermeke nevelésére, egyben egy összeszokott, segít kész, közös programokban
szívesen részt vev közösség tagjává is válik.
Intézményünk nemcsak iskolai, hanem közösségteremt , a Hunyadiváros lakosságát összetartó kulturális
feladatokat is igyekszik felvállalni. / Helyi alkotók kiállításával, jótékonysági bál szervezésével, családi
sportnapok rendezésével, koncertekkel, stb. /

Iskolánk névadója Mátyás király, aki tehetségével, rátermettségével, széles látókör gondolkodásával,
nyugodt, kiegyensúlyozott légkört teremtett a gazdasági és társadalmi fejl déshez. Képes volt hazánk céljait,
érdekeit Európához igazítani.
Híressé vált a kultúra és a tudomány iránti fogékonyságáról. Nevéhez kapcsolódik a reneszánsz és a
humanizmus elterjesztése hazánkban. A humanizmus olyan világnézet, melynek középpontjában az ember
áll. Olyan embereszményt állít elénk, ami a körülötte álló világ felfedezésére, megértésére, jobbá tételére
törekszik.
Célunk olyan szellemi és érzelmi légkör kialakítása, amely méltó névadó királyunk, Mátyás király
szemléletéhez, világfelfogásához.
Arra törekszünk, hogy a tudásvágy és az életöröm, a m vészetek, tudományok pártolása, a sokoldalúság, és
mindenekel tt az emberközpontúság hassa át közös munkánkat, szellemiségünket.
Tanulóinkkal olyan kapcsolatot alakítunk ki, mely az egymás tiszteletén, megbecsülésén, szeretetén alapszik.
Els sorban személyes példamutatásunkon keresztül szeretnénk nevelni.
Nevelési és oktatási tevékenységünkben el nyben részesítjük a tanulók életkori sajátosságainak megfelel
felfedeztet , tevékenység - centrikus módszereket.
Iskolánk gyermekbarát, ugyanakkor rendre törekv , világos rendszert kínál, melyben reményeink szerint
minden gyerek a legmagasabb szinten bontakoztathatja ki képességeit, megtanulhatja a testileg, szellemileg,
érzelmileg és erkölcsileg egészséges életvitelt.
Azt szeretnénk, ha az iskolánk olyan élettérré válna, ahol a gyerek szívesen van jelen. Nem csak azért, mert
az életre készül, hanem azért, mert életének egy adott szakaszában itt él, és itt érzi jól magát. Szereti az itt
zajló életet, mert az természete szerint való. Nem elnyomja, hanem felemeli t.

Miért ajánljuk nagy szeretettel
a Mátyás Király Általános Iskolát Önöknek ?
- Azért, mert:
Esztétikus, kulturált környezetet biztosítunk gyermekének a tanuláshoz.

Tapasztalt, gyermek-központú, tanári kar foglalkozik tanulóinkkal.
Technikailag jól felszerelt iskola vagyunk :
-több mint 15000 példányszámú könyvtári állománnyal,
-közel 700 m 2 – es tornateremmel,

- 2 saját tornapályával,
- konditeremmel, - 13 géppel felszerelt számítógépes gépparkkal,
Internettel rendelkez szaktanteremmel,

-kísérletekre is alkalmas kémiai laborral,
- képességfejleszt eszközökkel felszerelt külön kiscsoportos fejleszt pedagógiai
szaktanteremmel rendelkezünk.

Értékrendszerünkben nagy hangsúlyt fektetünk a néphagyományok és a magyarságtudat ápolására.
Ugyanakkor fontosnak tartjuk, hogy tanulóink otthonosan érezzék magukat Európában.

Ezt a célt szolgálják külföldi
partnerkapcsolataink
Ausztriával,
Erdéllyel,
Németországgal,
Svédországgal,
Olaszországgal,
Lengyelországgal,
Törökországgal,
Izlanddal.
A felsorolt országokkal közös 3 éves projektet
készítettünk, mely tanár és diák - csere
programot is tartalmaz.

Aktív tagjai vagyunk az Európa Jöv je Mozgalomnak, melynek keretében külföldieket fogadunk,
illetve külföldre utazunk.

A klasszikus nevelési módszereket a mai kor követelményeinek megfelel nevelési módszerekkel
b vítjük.
Nagyfokú nyitottság jellemez bennünket a körülvev környezetünk felé, melyet partnerkapcsolataink
is alátámasztanak :

- Mc Donald’s,
- Standollakk Kft.,
- Hírös – Épít M hely Kft.,
- Európa Jöv je gyermekmozgalom
- Természet Háza,
-Megyei Könyvtár,
-Alternatív Nyelviskola,
- Ifjúság Úti Óvoda,
- Ceglédi Úti Óvoda,
- Nyitra Utcai Óvoda.
- Kiskunsági Nemzeti Park,
Emelt szint nyelvoktatás csoportbontásban.
Fels tagozatban órarend szerinti informatika – oktatás csoportbontásban.
Meixner Ildikó dyslexia, dysgrafia - megel z módszerével dolgozunk els osztályban.
Több mint 10 féle ingyenes szakkör segíti a gyermekek érdekl dési körét kielégíteni.
Nyugodt, kiegyensúlyozott bels légkör.
Közös hagyomány rz és teremt rendezvényeink, melyek a szül kkel, családokkal való jó
kapcsolatot biztosítják. (családi sportnap, síszünet, jótékonysági bál)
Erdei Iskola, teljesítménytúra, úszásoktatás
Mindemellett még a kaja is jó!

Szül ink írták :
„ Én, mint tapasztalt hat gyermekes anyuka, bizton állíthatom, hogy ilyen odaadó és segít kész
pedagógusokkal még nem találkoztam. Gyermekeim közül van gyengébb képesség is. El akartam vinni
gyengébb iskolába, hogy könnyebben tanuljanak, de a gyerekek azt mondták, hogy inkább itt maradnak és
még többet tanulnak, de ide szeretnének járni.”
„ Közeli és er s iskolát kerestem. A nyílt napon megtetszett ez az iskola és az a mód, ahogyan a
gyerekekkel
foglalkoznak.
Nagyon sok tanuláson kívüli rendezvényt biztosít az
iskola a gyerekeink számára.”
„ Mikor iskolát választottam,
nekem fontos volt, hogy a Meixner – féle módszerrel
folyjék az olvasástanítás, mert
középs gyermekemen a dyslexia jeleit véltem
felfedezni. Nem csalódtam, mára a kislányom nagyon jól, érthet en olvas.”
„ Sokféle szakkör m ködik az iskolában., melynek nagy része ingyenes. Gyermekeinket gyakran viszik
kirándulni, sok a szervezett program. Egy gyermekem van, de ha több lenne, ket is kizárólagosan csak
ide íratnám.”
„Három gyermekem van, mindhárom ide járt. A nagyobbik, már azóta diplomás. Ez az iskola magas
színvonalon oktat, ugyanakkor emberközpontú.”

Tanulóink írták :
„ Érdekesek és gyakran játékosak az órák. Gyorsan haladunk, de ha valaki nem ért valamit, megállunk és
csak akkor megyünk tovább, ha mindenki mindent ért.”
„Én nagyon szeretek ebbe az iskolába járni, nem csak tanulni, hanem a programjaira is.”
„ A tanárok örömmel vették, hogy vannak önálló ötleteink.”
„ Az egész csapat segít kész és összetartó.”
„ Sok szakkör van, és itt mindenki találhat magának valót. ”
Szakköreink :
Ingyenes :
Minden héten péntekenként alapfokú m vészeti kézm ves iskola
Énekkar
Felvételi el készít magyar nyelv és irodalom tantárgyakból
Matematika tehetséggondozó alsó és fels tagozat
Labdarúgás
Kosárlabda
Atlétika
Tömegsport
Bábozás két korcsoportban
Modellezés
Turisztika
Angol szakkör kicsiknek
Német szakkör fels tagozaton

1. tanulónk batik munkája

Költségtérítéses :
Néptánc
Moderntánc
Számítástechnika
Tenisz
Karate

