„Kibomló konttyal jő az édes ősz”

Szeptember söpör már az udvarokon, megnyitották kapuikat az iskolák, elkezdődött a Szigligeti
Általános Iskolában is a 2019/2020-as tanév.

Tanévnyitó ünnepély 2019. 09.02.
Kollégáim már augusztus utolsó hetében nagy igyekezettel rendezgették az osztályokat,
csinosították az épületet. Megérkeztek a tankönyvek, szeptember 15-ig Gabi néni elküldte a
pótrendeléseket.
A szeptember harmadik hetében lezajlott a tanév előkészítő szülői értekezlet is. Megalakult a Szülői
Munkaközösség, amelynek tagjai újraválasztották a tisztségviselőket. A Szülői Munkaközösség
elnökének ismét Szalay-Szabó Anitát szavazták meg.
Lassan, de biztosan elindultak a délutáni foglalkozások is. Választható tevékenységek: énekkar,
hangszeres óra, kerámia, rajz szakkör, atlétika tehetséggondozás, központi felvételire felkészítő
magyar nyelv és irodalomból. Matematikából már a hetedik osztályosokkal megkezdi Horváth
Tibor György Tanár Úr, heti egy órában a felkészülést a középiskolai központi felvételire.
2019. szeptember 18-án indult a 4. és 6. osztályosoknak a mindennapos testnevelés keretében
megvalósuló úszásoktatás a Sümegi Tanuszodában.
Szeptember hónapban hagyományosan elvégeztük a tűzriadó gyakorlást is, hiszen mindennél
fontosabb, hogy biztonságba tudjuk gyermekeinket.
Csatlakoztunk az Európai Diáksport Napja rendezvényhez. Az Európai Diáksport Napja (ESSD)
olyan sportrendezvény, mely az Európai Bizottság Erasmus+ programjának támogatásával, az
Európai Sporthét #BeActive kampányának részeként valósul meg nemzetközi együttműködés

keretében, a Magyar Diáksport Szövetség (MDSZ) koordinálásával. Az esemény elsődleges célja,
hogy a testmozgást népszerűsítse a fiatalok körében. A 2018/19. tanévben a megyék értékelésében
Veszprém megye végzett az első helyen, köszönve ezt az iskolák jelentkezéseinek.

Honlapunkon frissítésre kerültek a tanévvel, az intézménnyel kapcsolatos adatok. Közvetlen
belépési lehetőség a KRÉTA rendszerbe a címlapról. http://www.szigligetiskola.hu/
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