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Bemutatkozás
Intézményünk múltja
Ebes mai közigazgatási területén a közoktatási feladatokat kezdetben tanyai iskolák látták el. 1908.
november 15-én nyitották meg a vasúti iskolát 57, a Vedres-d?l?it 45 tanulóval. Ezután csak másfél
évtized múltán b?vítették és fejlesztették a tanyai iskolákat, köztük 1929-ben Kunpálhalmát, ezt
követ?en 1940-ben Szepesen a II. számút, a hajdúszováti út mellett. 1945-ben az ország a
harcokban és megszállásokban lerombolt, kifosztott iskolákat örökölt. A tanyasi iskolák
igazgatósága ekkor az említett négy tanyai iskolával kívánta, de nem tudta megoldani Ebes
közoktatási feladatait. Az egységes közoktatási rendszer megnövekedett követelményeket
támasztott az 1952-t?l épül? nagyközséggel szemben.
Ebesen a községi tanácsházzal egy id?ben, 1952-ben épült fel el?bb az Ady Endre utcán a négy
tantermes, majd 1967-ben a Kossuth utcán a nyolc tantermes iskola és a 120 fér?helyes
diákotthon. Az új iskolát és a diákotthont 1967. október 23-án nyitották meg. A diákotthon 21 évig,
1988. június 12-ig összesen közel 1600 tanulót látott el és nevelt szeretettel.
A körzetesítés 1972-ig az 1908-tól kiválóan m?köd? tanyai iskolákat, több mint hat évtized
iskolaépít? munkáját, nevelési tradícióit szüntette meg és számolta fel. Els?ként 1964-ben a
Szepes IV. számút a mikepércsi nagymez?i iskolához csatolták, épületét lebontották. 1967-ben a
Simon-tanyai és Fáy-d?l?i szükségiskolákat számolták fel. 1970-ben a kunpálhalmi iskola is erre a
sorsra jutott. 1971-ben a szepesi és ondódi iskolák sz?ntek meg.
A tanyai iskolák és az oktatás irányítását biztosító körzeti iskola Ady Endre utcai iskolában
m?ködött, melynek igazgatói egymást követve Nagy Sándor, Nagy Ferenc, Papp László, Haja
István voltak. A tanyai iskolák körzetesítésének helyi elképzelései itt alakultak, formálódtak. Az
iskolai oktatómunka irányítására Prepuk János igazgató 1967. október 15-én kapott megbízatást
és 1992-ig állt az iskola élén. Az 1967-68. tanévben az addig alig több mint fele részben szakos
által oktatott tantárgyi órák aránya 90% fölé emelkedett, és a körzetesítés befejeztével a következ?
tanévben teljessé vált. Kés?bb bevezették a kiscsoportos nyelvtanítást, ének-zene tagozattal is
kísérleteztek.
1972-t?l a KLTE bázisintézménye lett, és szerepet vállalt az oktatás-nevelés korszer?sítését
szolgáló továbbképzésekben bemutató tanítások, foglalkozások tartásával.
Az ebesi iskolák 1945-t?l tör?dtek a feln?ttek oktatásával is. Nagy Sándor igazgató a korábbi elemi
iskola kiegészítésére összevont 5-6. és 7. és 8. feln?tt dolgozó osztályokat szervezett. Még az
1960-as években is a három csoportban közel százan ültek esténként az iskolapadban, és majd
ezren végezték el az általános iskola nyolcadik osztályát.
1984. március 2-án az iskola felvette Arany János nevét.
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1992-2000 között Boros Ferenc igazgató állt az iskola élén, majd egy évig Agócs Attiláné
megbízott igazgatóként vezette az intézményt.
A 2001/2002. tanévt?l ismét Prepuk János lett az iskolaigazgató, aki 2001-ben beindította a
m?vészeti iskolai oktatást mind a négy m?vészeti ágban, így a nagyszámú érdekl?d?
zenem?vészeti, táncm?vészeti, képz?m?vészeti és színm?vészeti tanszakokra iratkozhatott be. A
2003/2004. tanévt?l Érckövi Katalin vezette az intézményt.
2004. szeptemberét?l az Ady Endre u. épület helyett - amelyben ma múzeum és könyvtár
található - a Rákóczi utcai egykori pártház ad helyet az iskola két osztályának.
2006-tól magyar-angol két tannyelv? képzéssel b?vült az iskola oktatási kínálata. Ebben az oktatási
formában a gyerekek a heti 5 angolóra mellett bizonyos tantárgyakat is angol nyelven tanulnak:
1-4. osztályban rajz, technika, testnevelés;
5-6. osztályban célnyelvi civilizáció, informatika, testnevelés;
7-8. osztályban földrajz, célnyelvi civilizáció, informatika;
A gyerekek angolórán és az angolul oktatott tantárgyak óráin csoportbontásban tanulnak. A két
tanítási nyelven folyó oktatómunkát angol anyanyelvi lektor segíti.
2009. májusában az iskola megpályázta és els? ízben elnyerte az ÖKOISKOLA címet, majd
2016-tól az az ÖRÖKÖS ÖKOISKOLA kitüntet? címet viseli.
A 2010/2011. tanévben zajlott az iskola 5 tantermes b?vítéssel egybekapcsolt rekonstrukciója. A
több mint félmilliárdos beruházás keretében az épületre magas tet? került, h?szigetelést kapott,
akadálymentesítették, kicserélték a küls? és bels? nyílászárókat, felújították a villamoshálózatot, új
épületgépészeti berendezéseket szereltek be, újraburkolták a járófelületeket és a mosdókat, a
termekbe új táblák, bútorok kerültek, az iskolaudvarra fákat, cserjéket ültettek. A beruházásnak
köszönhet?en a 2011/2012. tanévet az iskola egy gyönyör?en felújított, a 21. század igényeinek
megfelel? korszer?, esztétikus környezetben és egy telephelyen kezdhette.
A 2013/2014-es tanévt?l Sz?cs Norbert vezeti az intézményt.
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