Mocsáry Antal Általános Iskola Etesi Tagintézménye
Az egykori Etesi Általános Iskola története egy kétévig húzódó átszervezési folyamat eredményeként
2020. augusztus 31-el véget ért. Községünk felső tagozatát a Salgótarjáni Tankerületi Központ
átszervezési javaslata alapján, miniszteri jóváhagyást követően, 2020. 09. 01-el helyben megszüntették
és áthelyezték a Mocsáry Antal Általános Iskola Karancslapujtő Rákóczi út 70. szám alá. Az átszervezés
indoklása az alacsony tanulói létszám volt.
Az alsó tagozat tagintézményként működik tovább Etesen a Rákóczi út 92. szám alatt. Itt jelenleg 37
tanuló oktatása-nevelése folyik. A feladatok ellátását három főállású és egy megbízási díjas pedagógus,
egy takarító, egy közfoglalkoztatott ügyintéző, heti 2-4 órában egy hitoktató, egy utazó gyógypedagógus
és logopédus, egy rendszergazda, és egy karbantartó látja el. Folyamatos a kapcsolatunk az
önkormányzattal, az óvodával, a védőnővel, a gyermekjóléti szolgálattal, és a Közösségi Házzal.
Kérésre, szükség szerint segítséget kapunk az Etes Községért Közalapítványtól is. Valamennyi tanuló
ingyenesen kapja az ebédet, és pályázatok révén naponta iskolatejet, gyümölcsöt.
Az iskola épületét néhány éve egy energetikai pályázat során korszerűsítették, környezete tiszta,
rendezett, minden szükséges eszközzel rendelkezünk. A tanévkezdésre sikerült a bejárati nagy-és
kiskaput is képviselői segítséggel a helyére tenni, így udvarunk zárhatóvá, biztonságossá vált.
Örömünkre szolgál, hogy ebben a tanévben hosszú idők óta először, önálló osztályként indíthattuk az
első osztályt. A többi osztályban jelenleg is rész- illetve teljes összevonással folyik a tanítás. A kialakult
vírushelyzet kapcsán igyekeztünk minden megelőzést szolgáló előírást betartani, sem felnőtt, sem
tanulónk nem fertőződött. Így március 5-ig jelenléti oktatással tudtunk tanítani. Március 8-tól digitális
oktatásra kellett áttérnünk, mely nagy terhet ró a pedagógusokra, tanulókra, szülőkre egyaránt. Sajnos
emiatt már második éve maradnak el a tavaszi, hagyományos rendezvényeink, programjaink. Ettől
függetlenül igyekszünk minél több élményben részesíteni tanulóinkat és kellőképpen megalapozni
tudásukat. A lehetőségekhez mérten bekapcsolódunk a meghirdetett versenyekbe, több díjazottunk is
van, főleg rajzpályázatokon.
A kialakult helyzet és a változások ellenére valamennyien jól érezzük itt magunkat, szívesen jár ide
gyerek és felnőtt egyaránt! 
Közérdekű információk, elérhetőségek:
Mocsáry Antal Általános Iskola Karancslapujtő:
Intézményvezető: Bertáné Lantos Ildikó
Elérhetőségek:

Telefon: 32/447-213
E-mail: mocsaryiskola@gmail.com

Mocsáry Antal Általános Iskola Etesi Tagintézménye
Tagintézmény-vezető: Balázs Nándorné
Elérhetőségek:

Telefon: 32/446-223
E-mail: etesaltisk@gmail.com

Egyéb információkat, aktualitásokat az iskola honlapján találnak.
Az iskola weboldala: http://www.eteslitke.nhely.hu
Az iskola KRÉTA felülete, e-napló: https://klik032226001.e-kreta.hu

Bemutatkozás

Mottó:
"Az iskola dolga,
Hogy megtaníttassa velünk, hogyan kell tanulni,
Hogy felkeltse a tudás iránti étvágyunkat,
Hogy megtanítson bennünket a jól végzett munka örömére
és az alkotás izgalmára,
hogy megtanítson szeretni amit csinálunk,
és hogy segítsen megtalálni azt, amit szeretnénk csinálni."
Szent-Györgyi Albert
Az Etes-Litke Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda 2004. szeptember 1-jétől közös
igazgatású közoktatási intézményként működik.
Tagjai az Etesen és Litkén található általános iskola és óvoda, gesztorintézmény az etesi
iskola.
Az iskola nyolc évfolyammal ellátja a községekben az általános iskolai neveléssel-oktatással
összefüggő, az Oktatási törvény által meghatározott feladatokat. Az óvoda 3 vegyes csoporttal
az óvodáskorú gyermekek napközbeni ellátását, sokoldalú fejlesztését vállalja.
Működési területünk Etes és Litke község.
A két iskola és óvoda-mert a községekben egyedüli közoktatási intézmény-törekszik arra,
hogy nevelési-oktatási feladatai között a lehető legnagyobb mértékben vegye figyelembe a
szülők, a község lakossága, a fenntartó és a továbbtanulási lehetőségek által elvárt célokat.
A nevelési-oktatási folyamatban a humán, a reál, a művészeti és testi képzést egyaránt
fontosnak tarjuk. Az alsós diákok részére napköziotthoni ellátást nyújtunk Az intézmény
vállalja a szakvéleménnyel rendelkező sajátos nevelési igényű gyermekek ellátását az
intézmény feltételrendszerének figyelembe vételével, törekszik hatékony képzésükre,
felzárkóztatásukra.
A halmozottan hátrányos helyzetű tanulókat a képesség-kibontakoztató, integrációs és óvodai
fejlesztő program keretében fejlesszük.
Az Útravaló programban a tehetséges fiatalok érettségit adó középiskolába való bekerülését
támogatjuk.
Vannak diákjaink az Arany János kollégiumi és tehetséggondozó programokban is.
Litkén specialitásként magyar nyelven folyó kisebbségi nevelés-oktatásis folyik.
Több éve tagjai vagyunk a Hibó Tamás Művészeti Iskolának, sikeresen működő csoportjaink
a néptánc, társastánc, képzőművészet, bábjáték, drámajáték. Produkciójuk színesíti iskolánk
mindennapjait, ünnepeit, de rendszeres szereplői lakóhelyünk rendezvényeinek is.
A tehetséges tanulóink szakkörökben bővíthetik tudásukat, tanulmányi, sport és művészeti
versenyeken összemérhetik diáktársaikkal az elsajátítottakat.
Eredményesen szerepelünk a különböző szaktárgyi, művészeti versenyeken.
Több alkalommal nyertünk a különböző környezet, természetismeret és egészséges életmód
vetélkedőkön, bizonyítva, hogy odafigyelünk a bennünket körülvevő környezetünkre, készek
vagyunk cselekedni is érte. Ezért aktívan tevékenykedünk a faluszépítő akciókban,
hulladékgyűjtésben. Elnyertük a Madárbarát iskolakert címet is.

