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Névadónk és patrónánk Árpád-házi Szent Erzsébet
kivételes teremtés volt. A szíve tele volt jóindulattal,
elfogadással és szeretettel. Szellemiségéhez híven
törekszünk tanulóink nevelésére, oktatására és lelki
gazdagítására. A vallásos nevelésbe való bekapcsolódás
színterei az osztálymisék, hittanórák, lelki napok és a
Mária Iskolatestvérek szolgálata. Biztosítani kívánjuk,
hogy a fiatalok választ kapjanak arra, hogy mi lehet a
keresztény ember felelőssége az egyén és közösség,
környezet és társadalom viszonyában. Az iskola
fenntartója a Szent Vincéről Nevezett Szatmári Irgalmas
Nővérek Társulata.

Korszerű, felújított épület

Ahol élvezetes tanulni

Kiváló közösség
Megfelelő oktatásban részesülök

Nyugis iskola

Ahol jól tanítanak

Legyél Te is erzsébetes!
Ahová szívesen jársz és jól érzed magad

Ahol befogadnak és elfogadnak

Együtt dolgozni, egymást támogatni
és együtt a lehető legmesszebbre
jutni.

Senki sincs egyedül

Szeretek ide járni, mert ez egy jó iskola
A tanárok törődnek velünk

Barátságosak velünk

A tanárok nagyon segítőkészek

Modern iskola
Kedvesek a tanárok

Biztonságos, nyugodt környezet
Keresztény értékek felvállalása
Óvodától érettségiig - a felnövekedő kisgyermeket
kézről-kézre adják tovább pedagógusaink
Egyházi iskolákra jellemző magas színvonalú oktatás
Versenyfelkészítés
Megnövelt óraszám és csoportbontás matematikából,
magyarból, történelemből és idegen nyelvekből
Emelt szintű érettségire való felkészítés
Language Cert vizsgahely
Sokszínű szabadidős program, nyári táborok,
testvériskolai látogatások, projekthetek, diákcsere
program, nyelvi táborok
Díszterem, aula, könyvtár, étkező
Új tornacsarnok, tornaterem, tornaszoba
Sportszakkörök - vívás, tánc, néptánc, kosárlabda,
röplabda, szertorna, floorball, túrázás, tollaslabda
Művészeti szakkörök - tűzzománc, rajz, színjátszókör
Országosan elismert Liszt Ferenc Énekkar
Szaktantermek - rajz, ének, kémia, fizika, biológia,
földrajz, informatika, technika és nyelvi labor
130 számítógép, 6 interaktív kijelző, 40 interaktív tábla

ÓVODA

A családi-keresztény nevelés iránt elkötelezett
óvodapedagógusaink hagyományokra, értékekre építve
foglalkoznak a gyermekekkel. Kiemelt szerepet kap a
zenei nevelés.

ÁLTALÁNOS ISKOLA

Jó a felszereltség

Játszva tanulhatok

Amit kínálunk:

Képzéseink

Diákjaink kiváló eredménnyel szerepelnek
országos és megyei versenyeken a humán
tárgyak, természettudományok és a sport
területén is.

Az alsó tagozatos gyermekek számára rendkívül fontos
a személyes érzelmi kapcsolat, ezért elsőtől negyedikig
"nagyfelmenő" rendszerben tanítunk. Idegen nyelvet
játékos formában már első osztálytól oktatunk,
választani lehet az angol vagy német nyelvet. Iskolánk
keresztény elkötelezettségű. Az ide járó gyerekek
katolikus vagy református hitoktatásban részesülnek.
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A módszeres tanári munkát követően diákjaink
többsége alapos és biztos tudással fejezi be
középiskolai
tanulmányait,
és
elismert
egyetemeken tanul tovább.

A tehetséges, igyekvő, jeles tanulmányi eredménnyel
rendelkező gyermekeknek ajánljuk, akik akaraterejük és
lelki beállítottságuk segítségével képesek gyorsan
alkalmazkodni az új kihívásokhoz és a magasabb
követelményekhez.

A tanulmányi eredmények mellett büszkék
vagyunk diákjaink jólneveltségére és lelki
megerősödésére. Mindezek mára sajátos
lelkületet és lendületet adnak intézményi
közösségünknek.
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Azon tanulók jelentkezését várjuk, akik érettségi után
tanulmányaikat a felsőoktatásban szeretnék folytatni, és
ehhez az alapokat a magas szintű egyházi oktatás
keretei között kívánják megszerezni. A 9. évfolyamtól
kezdődik a második idegen nyelv tanítása, a diákok
választhatnak angol, német, olasz vagy spanyol nyelvet.
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A négy osztályos képzést nyelvi előkészítő év előzi meg,
melynek során intenzív, heti 18 órás nyelvoktatásban
részesülnek a tanulók. Ennek köszönhetően a diákok
többsége felsőfokú nyelvvizsgával vagy két középfokú
nyelvvizsgával távozik az iskolából.

