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Noszvaji Figedy János Általános Iskola
és Alapfokú Művészeti Iskola

Csodálatos természeti környezet, családias légkör, 
gyermekszerető pedagógusok.



Modern épületegyüttes, felújított tornaterem.
Sportpálya, a telkünkön áthaladó Kánya-patak...



Egri Tankerületi Központ
3300 Eger, Bem tábornok utca 3.

Ballagó Zoltán igazgató



Jelenlegi létszámadataink:

Általános iskola 8 osztályra:

227 tanuló

Alapfokú művészeti iskola-zeneiskola:

92 növendék

Összetett iskola
(általános iskola és zeneiskola egy intézményen belül)

Beiskolázási körzetünk: Noszvaj
Osztályonként felvehető
maximális létszám: 32 fő!



• Általános iskola 21 pedagógus

19 főállású

2 óraadó                          

• AMI – Zeneiskola 7 pedagógus

6 főállású

1 óraadó

• Iskolatitkár 1 fő

• Technikai dolgozó 4 fő

3 takarító

1 karbantartó





• Idegen nyelv

3. évfolyamtól heti 1,
4. Évfolyamtól heti 4 óra csoportbontásban

• Emelt szintű angol

5-8. évfolyamon heti 5 óra csoportbontásban.

• Emelt óraszám:

magyar, matematika, informatika.

• Csoportbontás az angol nyelven kívül:

informatika, technika,
7-8. évfolyamon magyar, matematika.



• Sportolási lehetőség tantervi keretek között
Heti 5 testnevelés

Ebből 1-4. évfolyamon heti 1 óra néptánc,
Kézlabda – a Magyar Kézilabda Szövetség 

partneriskolája vagyunk
Úszás,

Foci – Bozsik program.
Versenyeken, diákolimpián való részvétel 

lehetősége.

• Etika/Hit-és erkölcstan
Etika

Református, katolikus hitoktatás.



• Napközi, tanulószoba, KAK alprogramok

• Felzárkóztatás, fejlesztő foglalkozások

• Matematika, fizika, informatika, magyar, angol, 

kémia, rajz szakkörök

• Versenyekre felkészítés, tehetséggondozás

• Sportszakkör: atlétika, labdarúgás, kézilabda

• „Pitypang néptánc”

• Kézműves foglalkozások



• Kompetenciamérés eredménye rendszeresen
országos átlag felett

• Kiváló statisztika a középiskolai beiskolázásban

• Középiskolai tanulmányi versenyeken dobogós helyezések

• „Öveges nyomában” - fizikaverseny

• Neumann János Középiskola 6. és 7. osztály dobogós 
helyezések

• Bolyai, Zrínyi, Gordiusz, Dürer matematika versenyein 
országos dobogós helyezések

• Varázstorony vetélkedő

• Rajzversenyek

• Természetismereti vetélkedők

• Zenei versenyek



• Családi nap, Papírgyűjtés

• Október 23., Március 15.

• Mikulás, Advent, Karácsony, Farsang

• Hívogató, Gida-koncert, Idősek napja

• Angol verseny,

• Madarak-fák napja, Osztálykirándulás,

• Erdei iskolák (6.o), Erzsébet-táborok,
Határtalanul! (7.o)

és egyéb pályázatok

• Figedy-napok, Ballagás



• Bábszínház, színház… szülői támogatással

• Fogadó órák, szülői értekezletek

• Iskolatej, iskolagyümölcs

• Étkezési lehetőség



• Zongora, Furulya, Fuvola,
Hegedű, Gitár

• Szolfézs, zeneirodalom

• Előképző, Alapfok, Továbbképző
10 évfolyam

• Térítési díj

• Beiratkozás 





„Az iskola arra való, hogy az ember

megtanuljon tanulni,

hogy felébredjen tudásvágya,

megismerje a jól végzett munka örömét.”

Dr. Szentgyörgyi Albert



Az iskola nagy mérföldkő a családok életében. A 
szülők legféltettebb kincsüket, a gyermeküket 

bízzák az iskolára, a tanítóra!

Nagyon fontos a bizalom, az őszinteség, az egymás 
iránti tisztelet. Törekszem arra, hogy a szülők 

bizalommal forduljanak hozzám, mert hiszem, hogy 
a gyermekek fejlődését együtt gondolkodásunk és 

cselekvésünk segíti a legjobban.

Szeretnék olyan légkört teremteni, amiben a 
gyermek, a szülő és a pedagógus egymást segítve 

eredményesen tud dolgozni.



Az iskolában szerzett első élmények 
meghatározóak lehetnek a gyermekeknek, ezért 
fontosnak tartom már a kezdetektől fogva, hogy 
a gyerekek élményekkel gazdagodva jól érezzék 

magukat az osztályközösségben.

Szívesen jöjjenek iskolába, ahol nemcsak az 
ismereteik bővülnek, de barátok is várják őket.

A gyerekekhez vezető út őszinteséggel, 
játékossággal, türelemmel, elfogadással, 

szeretettel van kövezve.



Igyekszem mindenkihez megtalálni ezt az utat. 
Hiszem, hogy mindenki jó valamiben… van akinek 
nagyon jó a logikus gondolkodása, van aki nagyon 
jól kommunikál, szépen mond verset, van aki a 

művészetekben tehetséges, van aki a sportban…

Kiemelt feladatomnak tartom, hogy megtaláljam 
minden gyermekben a tehetséget, hogy 

felkeltsem tudásvágyukat, megszerettessem 
velük a tanulást.



Tanóráimon fontosnak tartom a mozgást, legyen 
az a matematika vagy magyar óra egyaránt.

A változatos módszerekkel fenntarthatjuk 
érdeklődésüket, figyelmüket. Ez a nemzedék 
már a digitális világban nevelkedett, ezért 

ezeket is figyelembe véve munkámba a korszerű 
oktatási módszereket is beépítem.







Általános iskola

Április 15. 800-1900

Április 16.  800-1900

Zeneiskola

Május 24-25. 800-1900

A beiratkozás módjáról külön 
tájékoztatunk a honlapunkon!



• Születési anyakönyvi kivonat

• Lakcímkártya, TAJ kártya,
személyi igazolvány

• Iskolaérettségi vizsgálat eredménye

• Szakvélemény (amennyiben van)

• A diákigazolványhoz szükséges NEK
azonosítót tartalmazó irat a 
Kormányablakban igényelhető.



Nem végleges, pontosítás alatt!

• Etika/Hit-és erkölcstan

• Életvitelszerűen hol él a gyermek

(lakóhelyén vagy a tartózkodási helyén)

• Különélő szülő tájékoztatása

• Szülői felügyeleti jog gyakorlása

• Zeneiskolai jelentkezés



Asztalosné Pap Ágnes intézményvezető

Pataki István intézményvezető-helyettes

Uzelman Marianna intézményegység-vezető



Intézményünkről tájékozódhatnak:

http://figedy.hu oldalon

és a facebook oldalunkon is!

Telefon: 30-0123-165; 30-0123-171


