Kedves Szülők!
A Karolina Katolikus Általános Iskola, Székesegyházi Kórusiskola
és Alapfokú Művészeti Iskola vezetése és
tantestülete tisztelettel köszönti Önöket!

Nagy szeretettel várjuk
gyermekeiket a Karolinában!

Engedjék meg, hogy röviden bemutassuk iskolánkat:

I. Iskolánk múltja és jelene
Az iskolát Csáky Károly püspök alapította a század elején, és az édesanyja
emlékére nevezte el Karolinának. Kezdettől az államo-sításig vincés nővérek
tanítottak az intézményben igen magas szín-vonalon. Az egykori „öregdiákok”
máig szinte áhítattal emlegetik ezt az időszakot. Az újraindításra 1991-ben
nyílott lehetőség.
A Karolinát jelenleg a Váci Egyházmegyei
Hatóság működteti. Az intézmény
felekezeti jellegéből adódóan katolikus
világnézet
alapján
tevékenykedünk.
Iskolánk arculatát, nevelő-oktató munkáját
keresztény elkötelezettségű tanítóink és
tanáraink formálják.
Pedagógiai munkánkat gazdagítja, hogy
az Apor Vilmos Katolikus Főiskola és más
felsőoktatási intézmények gyakorlati
képzésében is részt veszünk.

II. Hitvallás – értékrendszer - hitoktatás
Katolikus iskolánk feladata a nevelés és az oktatás. A boldogság titka,
hogy Istent megismerjük, szeressük és ezáltal az örök életre jussunk. Életünk
középpontja Isten. Krisztussal együtt éljük életünket. Vele rendszeresen beszélgetünk, imádkozunk.
Család, templom és iskola összetartozik. Családunkban tiszteljük és szeretjük Istent, szüleinket és embertársainkat. A templomban Krisztus szavával
tanít, nevel és Testével táplál bennünket. Az iskolai közösségeinkben Krisztus
jelen van, köztünk és bennünk él, szeret és megsegít. Mindezek elmélyítése érdekében csatlakoztunk az országos Családi Életre Nevelés (CSÉN) programhoz.
Segítséget nyújtunk a szülőknek a gyermekek vallásos nevelésében.
A gyermekek megismerik az evangéliumi, krisztusi értékrendet és ezt a nagyszerű életformát. A keresztény kultúra és erkölcsiség áthatja életüket. Tanáraik
arra nevelik őket, hogy a mindennapi életben úgy gondolkodjanak, úgy beszéljenek és azt tegyék, amit Krisztus ma is gondol, beszél és cselekszik.
Az Egyház a megkereszteltek közössége, mely Krisztus misztikus Teste a
világban. A szentségekben Isten jelenléte teljességgel valósul meg az
egyéni életünkben. Vele személyes kapcsolatban vagyunk, Vele egyesülünk.
Ennek az örömnek a megélésére neveljük a gyermekeket a keresztségi,
elsőáldozási és bérmálási készületekben.
A családban, a templomban és az iskolában ezekre neveljük és tanítjuk
tehát gyermekeinket.

Katolikus iskolánk mindenek előtt ezért létezik és működik.
Azoknak a szülőknek és gyermekeknek az iskolája vagyunk tehát elsősorban,
akik a keresztény krisztusi értékrendet nem csak elméletileg tartják elsődlegesnek az életükben, hanem ezen életmód szerint akarnak élni.

„Csak feltétel nélküli szeretetben elfogadva, a személyes
példa vonzásában, az abszolút értékek erőterébe helyezve
növekedhet az ember.”

(Bosco Szent János)

Iskolánkban
kiemelt szerepe van ezért az
imádságnak, a szentmiséknek
és a hittannak.
A „hitoktatás” során az
elméleti tananyag
tanítása közben is főként
a hitéltre való nevelés
valósul meg, hogy
szüleik szándéka szerint
gyermekeink igaz keresztény emberek legyenek.
A testvéregyházak tagjai felé is nyitottak vagyunk és szeretettel biztosítunk
lehetőséget hittanóráik megtartására.
Heti rendszerességgel tartunk – külön az alsó és a felső tagozatnak –
diákmisét, illetve a nagyobb ünnepek alkalmával Karolina misét, amelyen
az egész iskola közösen vesz részt.
A Székesegyházi Kórusiskola tagjai havonta átlagosan egy alkalommal
énekelnek vasárnapi, vagy püspöki szentmisén.

A lelki életben való gyarapodást szolgálják még az évente két
alkalommal megrendezett úgynevezett „lelki napok”,
adventben és nagyböjtben, melynek során tanáraink és tanulóink
elmélkedéseken és szentmisén vesznek részt az ünnepekre való közös és
egyéni ráhangolódás érdekében.
A tanévnyitó alkalmával „Veni Sancte”-n (Szentlélek hívás),
tanévzáráskor pedig „Te Deum”-on

(hálaadás Istennek) veszünk részt.

III. Oktatás
Oktatási céljainkat a Nemzeti Alaptanterven alapuló helyi tantervi
koncepció szerint valósítjuk meg.
A Karolina 8 évfolyamos általános iskolaként működik, 2-2 párhuzamos
osztállyal. Alapfeladatunk a hozzánk beiratkozott tanköteles korú gyermekek
általános műveltségének megalapozása.
Kiemelt fontosságú feladatnak tekintjük a tanórán és a tanórán kívül is a
tehetséges, jó képességű gyermekek fejlesztését, valamint a hátránnyal induló
tanulók felzárkóztatását is.
Iskolánkban kétféle osztálytípust indítunk a tantervi oktatási-nevelési
céljainknak megfelelően.

1. a
osztály

1. z
osztály

Idegennyelvi kommunikációt
előkészítő osztály

Kórusiskolai osztály

Az ebben az osztályban tanuló
gyerekek első évfolyamtól heti 1
órában tanulnak idegen nyelvet
(angol/német),
ami
4.
évfolyamtól heti 4 órában
folytatódik, kislétszámú, bontott
csoportban zajlik az oktatás.
1-5. évfolyamon - érdeklődés
szerint - szakköri formában van
lehetőség
az
informatika
tanulására.

Az ebben az osztályban tanuló
gyerekek nyolc éven keresztül
speciális óraszámban, magas
színvonalú
ének-zenei
és
kórusoktatásban
részesülnek,
liturgikus szolgálatokon vesznek
részt, valamint az Alapfokú
Művészeti Iskola növendékeként
hangszeres tanulmányokat is
folytatnak.

A kórusosztályokban 4. évfolyamtól indul a nyelvoktatás heti 3 órában.
Mindkét osztálytípusban 6. évfolyamtól órarendben indul az
informatika oktatás. Mindkét osztáytípusba járó tanulóink érdeklődési
körüknek megfelelően számos szakköri lehetőségből választhatnak.

~ A VÁCI SZÉKESEGYHÁZI KÓRUSISKOLA ~
ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA
A Székesegyházi Kórusiskola egyfajta ötvözete a kodályi hagyományokon
alapuló zenetagozatnak és a több mint ezer éves tradícióra visszatekintő
székesegyházi énekes iskoláknak (Schola Cantorum). Azért székesegyházi,
mert a gyerekek a Váci Székesegyház Gyermekkórusainak énekesei, és azért
kórusiskola, mert a zenei nevelés és személyiségfejlesztés alapja a karéneklés.

A kórusiskola célja és lényege a teljes ember testi és lelki nevelése.
A Dunakanyar Régiónak ez az egyházi kórusiskolája tehát nem elsősorban
zenészeket nevel, hanem mély lelki életet élő, művelt és kulturált, zeneszerető
keresztény embereket.
A zenei osztályokban az emelt számú énekórák mellett a tanulók rendszeres
kóruspróbákon vesznek részt. A kórusiskolához szervesen kapcsolódik az
Alapfokú Művészeti Iskola, amelyben hangszert, szolfézst és hangképzést
tanulnak.
A Székesegyház Gyermekkórusaival a gyerekek havonta átlagosan egyszer
énekes liturgikus szolgálatot teljesítenek, amely segíti hitéleti, erkölcsi és
liturgikus nevelésüket.
A gyerekek tanulmányaik során megismerkednek egyházi és világi
zeneművekkel a gregoriántól a kortárs zenéig, együttműködve professzionális
zenészekkel, zenekarokkal és kórusokkal. A hazai, és külföldi kórusutazások
lehetősége különleges élményekkel gazdagítja személyiségüket.

A tehetség kibontakozásának alapja a harmonikus személyiség, legyen szó az
élet bármely területéről. A minden nap éneklő osztályok tanulói más tárgyakban is jobban teljesíthetnek, mert a zenélés és az éneklés fejleszti az általános
tanulási képességeket. Pozitív hatással van a gyermekek érzelmi, társadalmi,
fizikai, intellektuális, szociális fejlődésére is.

Szeretettel várjuk a leendő elsős és ötödikes gyermekeket!
Az ötödikes kórusosztályba jelentkező gyermekeknél alapfeltétel a szép
énekhang, valamint a szolfézsismeret és hangszertudás, legalább a
zeneiskolai első vagy második osztály szintjén.

Kórusiskolával kapcsolatban érdeklődni lehet:
Varga Istvánné igazgatóhelyettes, zene tanár, kántor
(06-30/343-0806, vfmoni.70@gmail.com)
Varga László atya a Kórusiskola irányítója és művészeti vezetője, a váci
székesegyház karnagya (06-30/521-7507, omce@freemail.hu)

Segítjük a tehetségek kibontakozását:
Egyéni képességekhez igazodó tanulásszervezés.
Országos, megyei, körzeti és házi tanulmányi versenyeken, vetélkedőkön
való részvétel támogatása.
Tanórán kívül is biztosítjuk az iskolai könyvtár, a számítástechnikai
eszközrendszer használatát.
Matematika és idegen nyelv tanulásánál a kisebb csoportlétszám érdekében
tanulócsoport bontása.
Gyermeke pályázatokon vehet részt.
Továbbtanulás irányított segítése: felvételi előkészítőkkel, pályaválasztási
tájékoztatókkal.
Tehetséggondozó programok, pályázatok, szakkörök, délutáni foglalkozások,
projekt-napok.

IV. Tanórán kívüli oktatás – nevelés
Iskolánkban az 1-4. osztályok számára napköziotthonos ellátást biztosítunk
az utolsó tanítási órától kezdődően délután 16.00 óráig.
5-8. osztályok számára naponta 13 órától 16 óráig tanulószoba működik.
16.00 - 17.00 óráig igény szerint gyermekfelügyeletet biztosítunk.
Különféle szakkörök, délutáni foglalkozások szolgálják tanulóink egyéni
képességeinek fejlesztését. Szakköreink bőséges választékot kínálnak
mindkét osztálytípus tanulói számára a tantárgyak teljes szélességében a
természettudományoktól az irodalomig, a képzőművészetektől a sportig:
Természettudományi szakkör
Angol, német szakkör
Képzőművészeti szakkör
Informatika szakkör
Kézműves délután
Mese szakkör
Szertorna, Atlétika

Dráma szakkör
ÉKKÖ énekkar (az A osztályoknak)
Sakk szakkör
Gyógytestnevelés
Iskolai könyvtár
Tömegsport (foci, kézi)
Bibliodráma, Szentjánosbogár

Versenyek, vetélkedők, bemutatók :
Hagyományaink szerint iskolánk évente megrendezi névadónk édesanyja
emlékére a

Karolina-napot.
Ezen alkalommal az egyházmegyei és a váci önkormányzati iskolák részvételével a különböző szellemi vetélkedők, szaktárgyi versenyek, pl. angol,
informatika, történelem, szavaló, hittan. Irodalmi és képzőművészeti pályázat
és rovásírás verseny is gazdagítja a rendezvény palettáját.
A tanév folyamán két alkalommal rendezünk művészeti bemutatót.
Az adventi időszak lezárásakor karácsonyi, a tavaszi időszakban pedig az
anyák napjához kapcsolódó műsorral kedveskedünk a szülőknek,
hozzátartozóknak, érdeklődőknek. Verssel, zenével, énekkel, színdarabbal
készülünk ezekre az ünnepségekre.

V. Szabadidős tevékenységek
Az iskola életéhez természetesen hozzátartoznak a különböző
kirándulások, táborozások ,
és egyéb, a kulturált szórakozásunkat,
a szabadidő tartalmas eltöltését elősegítő
rendezvényeink is.
Néhány ezek közül, a teljesség igénye nélkül:
- farsangi mulatság
- túrák, tanulmányi kirándulások
- iskolai gyermeknapi játék- és sportvetélkedők
- kulturális intézmények rendszeres látogatása
- hittantáborok
- cserkészfoglalkozások
- kézműves délutánok
-témanapok
Tanulóink ezeken a programokon a közösség aktív, fegyelmezett, alkotó
részévé válnak, miközben kellemes és meghatározó élmények sokaságán
keresztül gazdagodik személyiségük.

VI. Életképek

Iskolánk nyílt napot tart a leendő első
osztályosok és szüleik részére
2019. február 27-én, szerdán 9 órától
Kórusiskolai osztályunk iránt érdelklődőknek további
tájékoztatót tartunk 10 órától.

Minden érdeklődőt szeretettel várunk!
A leendő első osztályosok iskola- és osztálytípusválasztásának megkönnyítésére játékos előkészítő foglalkozásokat szervezünk nagycsoportos óvodások
részére.
Választható osztálytípusaink:
Idegennyelvi kommunikációt előkészítő osztály (1.a)
Kórusiskolai osztály (1.z)
A foglalkozások 2019. március 6-tól március 27-ig tartanak,
heti egy alkalommal, minden szerdán 16.30-tól 17.30-ig.
A foglalkozások látogatása díjtalan, és
semminemű kötelezettséggel nem jár!
Jelentkezni lehet március 6-án 16.30 órakor a Karolina
Katolikus Általános Iskola, Székesegyházi Kórusiskola és
Alapfokú Művészeti Iskolában.
A következő foglalkozások bármelyikébe bekapcsolódhat az,
aki nem tud eljönni az első alkalomra.

Elérhetőségeink:
Sisa Sándorné intézményvezető: 06-30-462-8678
cím: 2 6 0 0 Vác, Konstantin tér 7.
telefon: +36-27-814-163
e-mail: titkarsag.vac_karolina@ekif-vac.hu
honlap: www.karolinavac.hu

Felelős kiadó: Sisa Sándorné intézményvezető
Kiadja: Karolina Katolikus Általános Iskola,
Székesegyházi Kórusiskola és
Alapfokú Művészeti Iskola, Vác
Nyomtatás: Kucsák Könyvkötészet és Nyomda, Vác

