Buzás János tagintézmény

Az iskola fenntartója 2016. január 1-től a Kecskeméti Tankerületi Központ. Továbbra is a
Lakiteleki Eötvös Loránd Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola tagintézményeként
működik.

A nyárlőrinci tagintézményben 1-8 évfolyamon 9 osztályban jelenleg 163 gyermek tanul. Az
oktató – nevelő munkát 17 fős tantestület végzi.
Az iskola helyi tantervében kiemelt terület az idegennyelv oktatás, amelyet már a harmadik
évfolyamon megkezdhetik a tanulók, heti 3 órában. Választható nyelvek a német és az angol.
Délután az alsós gyermekeket 3 napközis csoportban látjuk el. A felső tagozaton pedig 1
tanulószobás csoport működik.

A nyolcadik osztályos tanulóinknak felvételi előkészítő foglalkozást biztosítunk magyar nyelv
és irodalom, matematika és idegen nyelv tantárgyból.
A 2018/2019-es tanévtől kezdve újra indult az énekkar. Ők fellépnek a községi
rendezvényeken is. Vezetője: Horváthné Dékány Judit.
Iskolánkban mindig fontos szerep jutott a sportnak. Már több mint 20 éve jelen van a
mindennapos testnevelés oktatás. Ezen felül délutánonként a tanulók részt vehetnek
labdarúgás és kézilabda edzéseken, valamint gyermekjóga foglalkozáson. Az iskola
használhatja a község sportcsarnokát, szabadtéri sportpályáit. Állandó résztvevői vagyunk a
Kisiskolák Diákolimpiai rendezvényeinek. Labdarúgóink és atlétáink többször is bejutottak az
országos döntőbe. 2015-ben focistáink I. helyezést értek el. Számos sportversenyen veszünk
még részt: strandfoci, petang, lábtoll, footsall.
Alapfokú művészetoktatás keretében zeneművészeti ágon népzene (citera) és fúvós tanszakon
folyik hangszeres oktatás. A 2017/18-as tanévben megalakult a Pöszméte citera zenekar
Léczné Urbán Bernadett vezetésével. Ők is állandó résztvevői a községi rendezvényeknek.
Képzőművészeti ágon grafika tanszak működik, melynek szaktantermet tudunk biztosítani. A
tanszak tanulói számos rajzpályázaton sikerrel szerepelnek.
Az iskola egyik osztályterme informatikai szaktanteremként is funkcionál, ahol 22 számítógép
áll a tanulók rendelkezésére.
Az épületben az akadálymentes közlekedés mozgáskorlátozottak, látás és hallássérültek
számára biztosított.
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