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TERET ADUNK ÉS KALANDRA HÍVUNK MINDENKIT AZ IDEI TANÉVBEN! 
 

2020/2021. A FELFEDEZŐK ÉVE A SZIGNUMBAN 
  

30., JUBILEUMI TANÉVÜNK AZ IDEI 
Nagy öröm számunkra, hogy két osztályban, 51 elsős kisdiákkal bővült a létszámunk szeptemberben. 

A BOLDOGASSZONY ISKOLANŐVÉREK ISKOLÁJA 
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MI A SZIGNUM? 
   A „Szignum” szó már nemcsak jelentésében jel. A hozzá tartozó értékrenddel is párosult: közös-

ség, kapcsolatok, családiasság, befogadás, minőség, tudás, tapasztalat, együttműködés. Intézmé-

nyi innovációink nemcsak a térségben egyedülállóak, hanem – talán nem tűnik szerénytelenségnek 

– országos viszonylatban is.  

   Munkánk fókuszában a kommunikációs kultúra anyanyelvi és idegen nyelvi fejlesztése áll, amit a 

kapcsolatainkat erősítő együttműködő kommunikáció tanulásával és a pozitív nevelés eszközeivel 

segítünk.  

   Törekvéseinket a teremtésvédelem jegyében a régi és az új egységbe kovácsolásával erősítjük a fenntarthatóság 

jegyében. 

Majorosné Rácz Krisztina igazgató 

ÜNNEPÉLYESEN BEFOGADTUK ELSŐ OSZTÁLYOSAINKAT 
 

- A befogadási ceremónián tudatosítjuk iskolánk legkisebb és újonnan érkezett ta-

nulóiban, hogy egy olyan intézménybe járnak, amely a Boldogasszony Iskolanővé-

rekhez tartozik. Szeretnénk, ha erre büszkék lennének – tudtuk meg Gottfried Ka-

talin M. Hedvigtől, az alkalom szervezőjétől. 

2020: A HIVATÁS ÉVE AZ ISKOLANŐVÉREKNÉL 
 

- Azért imádkozunk és teszünk, hogy minél több ember felfedezhesse élethivatását, és 
így kiteljesedjék az élete - jelentette be februárban a rend közösségi oldalán videó 
üzenetében Lobmayer M. Judit tartományfőnöknő.  
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VELÜNK TÖRTÉNT 
FEJLESZTÉSEK FÓKUSZÁBAN A SZIGNUM 

A korszerűsítések folyamatosan zajlanak intézményünkben. 



 

 

JELENTKEZÉSI LAP  

 

 A SZIGNUM  KÉTTANNYELV Ű EGYHÁZI  ÁLTALÁNOS  ISKOLA  
1. osztályába 

2021. 
 

 

A TANULÓ ADATAI 

Neve: …………………………………………………………………………………………………….. 

Születési helye, ideje: …………………………………………………………………………………… 

Állampolgársága: …………………..…………………………………………………………………… 

Óvodája neve, címe:…………………………………………………………………………………….. 

 

        A SZÜLŐK ADATAI 

Gondviselő neve:…………………………………………………………………………………………. 

telefonszáma: …………………………………….………………………………………………………. 

e-mail címe:………………………………………………………………………………………………. 

Édesanya születési neve: ………………………………………………………………………………… 

telefonszáma: …………………………………….………………………………………………………. 

e-mail címe:………………………………………………………………………………………………. 

levélcím (irányítószámmal):…………………………………………...…………………………………. 

      

 JELENTKEZÉS 
 

Melyik tagozatot választja? 

 
 

A jelentkezési lapokat postán (6900 Makó, Szent István tér 14-16) , személyesen intézményünk tér felőli 
postaládájába vagy e-mailben (szignum@szignum.hu) szíveskedjék eljuttatni!  
 
 
Kelt: ……………………….………… 
 

……………………………………………… 
                                                                                                                           gondviselő(k) aláírása 

 
Köszönjük! 

  Magyar-angol kéttannyelvű tagozat  

(heti 5 angol óra és játékos angol nyelvű órák) 

Angol nyelvi tagozat 

                         (heti 3 angol óra) 
    


