
Kedves Látogató!  
 
Köszönjük, hogy ellátogatott honlapunkra. Szeretettel köszöntöm tantestületünk, szülői 
közösségünk nevében is.  
A rendszerváltást követően, 1992. július 1-vel a Református Egyház fenntartói minőségben vette 
át az egykori Református Gimnázium és Tanítóképző épületében működő általános iskolát Arany 
János Református Gyakorló Iskola néven. Ebben az ősi épületben tanított 9 esztendeig a nagy 
költő, tanár, akadémikus Arany János. Jelenleg az iskola a Nagykőrösi Református Egyházközség 
fenntartásában, Arany János Református Általános Iskola és Óvoda néven működik, mint a Károli 
Gáspár Református Egyetem Központi Kiemelt Gyakorlóhelye.  
Az Arany János Református Általános Iskola és Óvoda Nagykőrös központjában helyezkedik el. 
Iskolai osztályaink, óvodai csoportjaink az egyházi jellegéből adódóan városunk minden 
részéről, sőt a környező településekről is fogadnak gyermekeket, diákokat.  
Óvodánk 8 csoporttal működik. Iskolánk évfolyamonként 3 osztályt indít, angol, német, 
matematika-informatika orientációs területeken.  
Iskolánk eredendő szellemiségére hagyatkozva a nevelő-oktató munkánk során arra törekszünk, 
hogy tanulóink tudásvágyát, keresztény hitbéli meggyőződését, az alapvető illemszabályok és 
etikai normák tiszteletben tartásával tápláljuk. Pedagógiai munkánk az egyéni képességekhez 
igazodva, biztonságos környezetben alapozza meg azokat a szociális és kognitív képességeket, 
amelyekre tanulóink a későbbiek során támaszkodhatnak. Tantestületünk hitvallása alapján a 
nevelés minőségét a pedagógus személyéből sugárzó együttérzés, megbízhatóság és 
következetesség jelentik elsősorban. Iskolánk - küldetésnyilatkozata szerint - arra törekszünk, 
hogy elfogadó légkörben, szeretettel közeledjünk a gyerekekhez olyan ismeretekkel, amelyek 
hozzásegítik ahhoz, hogy önmagukat és másokat megbecsülő, boldog, kiegyensúlyozott 
felnőttekké váljanak. 
Arra törekszünk, hogy a gyermekek képesek legyenek bízni Istenben, önmagukban, iskolánkban 
megszerzett tudásukban és másokban. Érdeklődjenek a világ dolgai iránt. Legyenek érzékenyek a 
lélek hangjaira, tudják észrevenni s értékelni a jót, a szépet, felismerni és megelőzni a helytelent, 
a rosszat. A családokkal, a gyülekezettel együttműködve, jó példával igyekszünk a hitre való 
nyitottságot biztosítani, hogy tanulóink értékekben, szeretetben és tudásban növekedjenek. 
 
Bízunk benne, hogy honlapunk olvasgatása, böngészése során úgy fogja gondolni, érdemes volt 
idelátogatnia, betekintést nyernie iskolánk életébe. Ha felkeltettük érdeklődését, arra biztatjuk, 
látogasson el személyesen is intézményünkbe!  
 

                                                                                                                 Kósa Zoltánné 
                                                                                                               intézményvezető 


