Iskolánk 2012. szeptember 1-től a Hajdúdorogi Főegyházmegye gondoskodása,
fenntartása alá került és viseli Szent Efrém nevét. A keresztény értékrend szerinti
nevelés a mindennapjaink része. Alapelvünk: a korszerű, sokoldalú általános
műveltség, a versenyképes tudás megalapozása, hagyományok tisztelete és ápolása.
Hiszünk abban, hogy az élményekben gazdag szeretetteljes légkör, a kodályi
alapelveket követő zenei nevelés, a minőségi idegennyelv tanítása és a vallási élet jó
alap diákjaink számára. Két közös fenntartású intézményünk (Szent Efrém és a Szent
László) lehetőséget nyújt arra, hogy gyermekeink az
óvodától az érettségiig közös erkölcsi alapokon nyugvó
nevelésben részesüljenek. Kórusaink, a Szivárvány Gyermekkar, valamint a
Lautitia
Kóruscsalád
számos
nemzetközi
versenyen
képviselték
eredményesen iskolánkat, valamint meghatározó szereplői a megyei jogú
város, Debrecen kulturális életének. A közös művészeti tevékenység életre
szóló élményt jelent diákjaink számára. Az új FIBA minősítésű
sportcsarnokunk egyszerre szolgálja a DEAC utánpótlást és az iskolánk
diákjainak a mindennapi mozgáshoz szükséges teret.

Főbb sajátosságaink
Óvodai tagintézményünk négy csoporttal, 110 fővel kezdte az idei tanévet. Célunk
a gyermekek sokoldalú és harmonikus fejlődésének elősegítése, az iskolai életre
felkészítés. Nevelési elveink a családból hozott értékekre épülnek. Fontosnak
tartjuk a szülői ház és intézményeink jó együttműködését. Iskolánkba 360 tanuló
jár, 8 alsós és 8 felsős osztályunkba. Alsó tagozatban napközis ellátást, felsőben
tanszobai ellátást, illetve menzát biztosítunk. 60
éve ének-zene tagozat működik az iskolában,mely
az „A” osztályok számára emelt szintű énekoktatást
jelent. A „B” osztályok magasabb óraszámban
idegennyelvi /angol, német/ és informatikai
oktatásban részesülnek. Iskolánk görögkatolikus
szellemisége együtt jár azzal, hogy minden
osztályban heti két felekezetnek megfelelő hittan óra kerül be az órarendbe.
2003-tól alapfokú művészetoktatás bevezetésére nyílt lehetőség, jelenleg
furulya, fuvola, ütő, zongora, zeneismeret, grafika és néptánc tanszakok működnek.
Az alábbi időpontokban kiemelt információkkal jelentkezünk:
november 21.: szülői tájékoztatás, tanítók bemutatkozása online
december 5.: iskolabemutatás egy új videóban
január 16.: az Alapfokú Művészeti Iskola bemutatkozása, valamint játékos feladatok online

Az iskola életében fontos szerepe van a tanórán kívüli tevékenységeknek,
szakköröknek.
 médiás tanulóink színvonalas magazint szerkesztenek, riportokat
készítenek híres emberekkel és már 4. alkalommal nyerték el „Az év
diákrádiója” címet.
 ECDL-Start vizsgára felkészítés
 kézműves szakkör
 természetjárás
 logikai gondolkodásfejlesztés
 matematikai tehetséggondozás
 citera
 felvételi előkészítő, felzárkóztatás
 kosárlabda, kölyökatlétika
 gyógytestnevelés, logopédia és mozgásfejlesztés
Versenyek, melyeken eredményesen részt veszünk
 városi, megyei, országos szaktárgyi versenyek
 megyei és országos és nemzetközi matematika versenyek
 Éneklő Ifjúság minősítő verseny
 Bartók Béla Nemzetközi Kórusverseny, kórusfesztiválok stb.

A Szivárvány Gyermekkar vezetője 1991-től Deli Gabriella,
Artisjus-díjas karnagy, az iskola egykori diákja. Fontosnak
tartja, hogy a gyermekek népdalokon, népi gyermekjátékokon,
népszokásokon keresztül megismerjék a magyar kultúra
gyökereit. A kórusvezető fő célja, hogy zeneértő és zenét
szerető-művelő gyermekeket neveljen ki. A zene tagozaton az
alsós diákok a kodályi elveknek megfelelően nemcsak
magasabb
szintű
zenei
képzést,
hanem
komplex
személyiségfejlesztést is kapnak. Mindez segít a diákjainknak
az élet más
területén is
kitartóvá, megbízhatóvá, csapatemberré válni és egyben
nagyfokú önállóságra is nevel. Számos szép eredményt
tudhat magáénak a kórus hazai és nemzetközi
versenyek, fesztiválok szereplőjeként.

A Lautitia kóruscsalád 3 kórust foglal magába: a Lautitia Gyermekkart, a Lautitia Ifjúsági Vegyeskart,
illetve a Lautitia Kamarakórust. A
gyermekkarban az iskola 5-8. osztályos
tanulói énekelnek, míg a vegyeskarokban
az iskolából már elballagott tagok, akik
nem szerették volna az éneklést
abbahagyni
az
általános iskolát
követően
sem.
Méltán népszerű
vezetőjükkel
Nemes Józseffel a kórus számos hazai és nemzetközi versenyen ér el kiemelkedő
eredményt.
Büszkék vagyunk arra, hogy egy olyan családias közösség a miénk, ahol egymás
megbecsülése és szeretete egészíti ki az elmélyült és alázatos munkával teli
mindennapjainkat. A kórus fontos színtere a tagok életének: nemcsak az éneklés
szeretete vagy a közös alkotás öröme tartja össze, hanem a biztonságos és nyugodt
légkör, a családias hangulat és a számos kegyelmi pillanat, amiben részünk lehet a
próbák és koncertek alkalmával.

“A város közepén egy
nagy család szíve dobog!”
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