SÓSKÚT KÖZEL VAN HOZZÁD…

"Azokért élünk, akiket szeretünk,
azokért, akik igaznak tartanak.
A jövőért élünk: a szépért s jóért,
amit tehetünk."
Széchenyi István
Tisztelt Olvasó, Kedves Látogató!
Köszöntöm Önt Honlapunkon!

Kuzselné Schóber Ágnes
intézményvezető

Iskolánk többcélú intézmény, az oktatást-nevelést a községünk festői környezete
is inspirálja. A települést a híres sóskúti mészkőből álló dombok veszik körül.
Az Andreetti Károly Általános Iskola és Művészeti Iskola eredetét 1752-ig
vezetheti vissza.
A méltó hagyománnyal rendelkező intézmény komoly kötelezettségeket ró
pedagógusaira és tanulóira, de nem csak a múlt, hanem a mai kor kihívásainak is
meg kell felelnünk.
Az anyaiskola Sóskúton, a tagintézményünk Pusztazámoron és a telephelyünk a
művészetoktatás területét átfogva, Tárnokon működik.
A legfontosabb feladatunk a kedves, elfogadó és befogadó környezet mellett a
színvonalas és a mai kor kihívásainak megfelelő minőségi nevelő-oktató munka
szervezése.
Alkalmazkodunk a mai digitális világhoz is, iskolánkban a Classroom az a felület,
amelyet az online oktatás alatt használunk.

Első évfolyamtól angol- és informatikaoktatás folyik felmenő rendszerben.
Csoportbontások segítik a tanulást a magyar nyelv és irodalom, valamint a
matematika területén is.
Alapfokú művészetoktatás színesíti az itt tanuló gyermekek mindennapjait, van
zene, kerámia, néptánc, rajz és drámaoktatás.
Az, hogy iskolánk olyan színvonalon teljesít, hogy a környék településeiről kerül
ki tanulóinak nagy százaléka, nem lenne lehetséges, ha községünkben Andreetti
Károly nem helyezte volna olyan szilárd alapokra a nevelés és oktatás feladatát.
Azt gondolom, hogy iskolánk névadója büszke lenne ránk, hiszen a művelődés
számára sem pusztán a tankönyvek leckéinek a megtanulását, megtanítását
jelentette, hanem többek között a művészetek szeretetét, a közösségi élmények
átélésének lehetőségét.
Ha nagyon tömören és velősen szeretnénk megfogalmazni azt az üzenetet, melyet
életével, munkásságával nekünk üzent, az ez lenne:
Éljünk minőségi életet!
Ez a mondat igazán különlegesen hangzik a 2020-as évektől.
Rengeteg minden kell ahhoz, hogy egy iskola megfeleljen minden minőségi
elvárásnak. Ezeket felsorolni most nem is lehetne. Inkább arra szeretnék választ
adni, hogy milyen hozzáállás, milyen mentalitás, milyen motivációk, milyen
affinitás az, ami lehetővé teszi, hogy az a sok-sok fel nem sorolt dolog
megvalósulhasson.
1. Attól lesz minőségi az iskolánk, ha derűlátóan, optimistán állunk hozzá minden
feladathoz, minden problémához.
2. Attól lesz minőségi az iskolánk, ha nyitottak vagyunk arra, hogy megismerjünk
más iskolákat, s bátrak, hogy változtassunk a sajátunkon, ha érdemes.

3. Attól lesz minőségi az iskolánk, ha kitartóan képviseljük saját értékeinket, s ha
tudjuk, hogy valamiben jobbak vagyunk, akkor azt nem akarjuk önző módon
kisajátítani, hanem missziós lelkülettel megosztjuk más iskolákkal, más
pedagógusokkal, más gyermekekkel nemzetünk javát szolgálva.
4. Attól lesz minőségi az iskolánk, hogy ha bizonyos eredményeket elérünk,
akkor nem elégszünk meg azokkal, hanem mindig keressük, hogy hogyan tehetjük
még jobbá, még értékesebbé, még hatékonyabbá munkánkat.
5. Attól lesz minőségi az iskolánk, ha tudunk örülni elért eredményeinknek, ha
van ideje annak is, hogy elismerést, dicséretet adjunk s kapjunk, ha fel tudunk
töltekezni a sikereinkből.
Ezen gondolatok vezérelnek munkám során…
A 2008-2009. tanévtől vezetem az intézményt, és azt vallom:
hogy „nem a csoda teszi a hitet, hanem a hit a csodát".
Kuzselné Schóber Ágnes
intézményvezető

