
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nyírcsaholyi Benedek Elek Általános Iskola 

4356 Nyírcsaholy, Hunyadi út 25. 

 44/500-155 

e-mail:csaholyisk@gmail.com 

 

 

Az iskolánk földrajzi környezete: 
Nyírcsaholy, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye keleti részén a Szatmári síkság és a Nyírség találkozásánál a 

Mátészalka-Nagyecsed, valamint a Mátészalka-Vállaj közlekedési útvonal első községe. 

 

Az iskolánk rövid története: 
Az 1976-ban épült központi épület 2010-ben történt felújítása és bővítése lehetővé tette, hogy községünk-

ben az általános iskolai oktatás-nevelés egy korszerű létesítményben valósuljon meg.  

Az új iskola átadásával vettük fel a Benedek Elek nevet.  

2013. január 1-től állami fenntartású lett intézményünk, a hivatalos nevünk: Nyírcsaholyi Benedek Elek 

Általános Iskola. 

 

Pedagógusaink folyamatos továbbképzéseken vesznek részt. Az oktató-nevelő munkánk tervezésekor fi-

gyelembe vesszük a hátrányos helyzetű családokból érkező tanulók szociális helyzetét. Diákjainknak – a 

képességbeli hátrányokkal küzdőket is beleértve -, lehetőséget biztosítunk képességüknek és érdeklődé-

süknek megfelelő területek megismerésére, hogy kirajzolódhasson a tehetségük.  

Célunk továbbra is az életre nevelés, a tehetséggondozás, az egyéni fejlesztés és a felzárkóztatás. 

Büszkék vagyunk azokra a tanulókra és a felkészítő pedagógusokra, aki helyi, területi, megyei, országos 

és nemzetközi versenyeken öregbítik iskolánk hírnevét. 

 

Az oktatás magas színvonalának megőrzéséhez folyamatosan bővítjük az intézmény technikai felszerelt-

ségét. Rendelkezünk interaktív táblákkal, tornateremmel, pályázatok útján nyert eszközökkel, amelyek 

nagymértékben elősegítik tanulóink szellemi és testi fejlődését, valamint a szabadidő hasznos eltöltését.  

 

Pedagógusaink: 

Szatlóczkyné Alexa Edina intézményvezető – tanító – ének-zene speciális kollégium,  

tánc- és dráma, fejlesztőpedagógus 

Bacskó Sándor intézményvezető helyettes - biológia – technika  

 

Bíró Lászlóné munkaközösség-vezető – tanító 

Csizmadia Lászlóné - tanító 

Fehér Ágnes - tanító 

Ihnáth Jánosné – tanító  

Ivancsó Sándorné – tanító – testnevelés-magyar nyelv és irodalom műveltségi terület 

Lázár Erzsébet – tanító 

Nagy Tünde – tanító – rajz speciális kollégium 

Nagy Zoltánné - tanító 



Fórizs Istvánné munkaközösség-vezető – magyar nyelv és irodalom – orosz nyelv, angol nyelv 

Balogh Györgyi – informatika – könyvtár, magyar nyelv és irodalom 

Békefalvi Mártonné – magyar nyelv és irodalom – történelem 

Keresztesné Szilágyi Mária – biológia – földrajz 

Kósa-Varga Ágnes – testnevelés - biológia 

Szűcs Tímea – matematika, tanító – testnevelés speciális kollégium,  

 

Pedagógus munkát közvetlenül segítő: 

Telepó Jánosné – iskolatitkár 

 

Technikai dolgozóink: 

Cseh Attiláné  

Sipeki Józsefné  

Humenyik Tibor  

Magyar Csaba 

 

 

 


