Farkas Gyula Baptista Általános Iskola
Cím: 2433 Sárosd, Fő u. 10-12.
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A Farkas Gyula Baptista Általános Iskola az alábbi szakok bármelyikével
rendelkező pedagógus munkatársakat keres a 2018/19 tanévkezdésre:








matematika
fizika
kémia
biológia
földrajz
fejlesztő pedagógus
gyógypedagógus

Juttatások:






bérezés a közalkalmazotti bértábla szerint
cafetéria
utazási költségtérítés
lakhatási támogatás
szolgálati bérlakás lehetősége

Szerződés: a Munkatörvénykönyve szerint

Iskolánkról:
A Farkas Gyula Baptista Általános Iskola Fejér megye székhelyétől 25 km-re lévő Sárosd településen
7. éve a Baptista Szeretetszolgálat fenntartásában működő intézmény.
Tanuló létszámunk 187 fő, alsó és felső tagozaton évfolyamonként egy-egy integrált tanulócsoporttal.
Az iskola építészetileg két összekapcsolódó szárnya modern és jól felszerelt eszközparkkal, valamint
külön tornacsarnokkal biztosítja a település gyermekeinek oktatását, nevelését. Könyvtárszoba,
kémia-előadó, számítástechnikai- és nyelvi labor, művészeti szaktanterem, logopédiai foglalkoztató
szoba áll tanulóink rendelkezésére. Beépített lifttel, biztosított az akadálymentes közlekedés a
mozgáskorlátozottak számára is.
Kapcsolatunk a települési önkormányzattal kiegyensúlyozott. A fenntartó váltást követően is támogató
együttműködésükkel fejlődik iskolánk.
Kiemelt szabadidős programjaink: egészséges életre nevelés- évi két alkalommal projekt nap
keretében, 3. és 6. évfolyamosaink úszásoktatáson vesznek részt, érdeklődő tanulóink a „Foci-suli”
keretében edzéseken vesznek részt szakköri formában.

Nevelőtestületünk hitvallása az egyénre szabott nevelés és oktatás biztosítása. Ezért kiscsoportos
foglalkozásokkal,

fejlesztő

és

tehetséggondozó

programokkal

segítjük

minden

tanulónk

legoptimálisabb fejlődését.
Szabadidős programjaink, melyek mindig valamilyen tudományág felé terelik gyermekeinket
népszerűek a gyerekek és szüleik körében is: Kisállat Bemutató, Európai Autómentes nap, Farkas
Gyula Iskolanapok Költészet Napi versmondó verseny.
Testvériskoláink: a zentai Thurzó Lajos Általános Iskola, a kolozsvári Báthori István Líceum, a téglási
II. Rákóczi Ferenc Német - Angol Két tanítási nyelvű Általános Iskola és Művészeti Alapiskola
Rendszeresen visszük tanulóinkat tanulmányi kirándulásra, ezzel is elősegítve hazánk tájainak
megismerését.
Nyári tábort szervezünk évente 3 alkalommal.
Számtalan rajz és művészeti jellegű pályázaton, versenyen veszünk részt, hiszen iskolánkban
művészeti tagozaton hangszeres zenével is ismerkedhetnek tanulóink.
Jó kapcsolatot ápolunk a helyi Kultúrházzal és Községi könyvtárral. Programjaik megvalósításához,
valamint a községi kulturális rendezvényekhez tanulóinkat színvonalas műsorokkal készítjük fel. A
helyi plébánián és templomban pedig évente Karácsonyi koncertet adnak művészeti iskolásaink.
Tanulóink és szüleik szerint élhető, szerethető iskola vagyunk, ahol a gyermek mindenekfeletti érdekei
állnak első helyen, úgy hogy a meglévő szabályok és rend betartása segíti az elmélyült és
eredményes munkát.
Tartozz te is ahhoz a csapathoz, aki mindezt megvalósítva használható és biztos tudáshoz juttatja a
sárosdi gyerekeket. Nézz rá honlapunkra a www.sarosdiskola.hu oldalon, tájékozódj és jelentkezz
az alábbi elérhetőségeink valamelyikén:

 iskola@sarosd.hu
 farkas.gyula@baptistaoktatas.hu
 06-25/509-370
 06-20/379-6874
 2433 Sárosd,Fő út 10-12.

„A bölcs tanítás az élet forrása.” (Pb.13:14.)

