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A 2018/2019-es tanévben általános  

tantervű  formában indul  
1. osztályunk.  

 
Tanítók: Haid Mostefané 

                Püski Gáborné       

 

Nevelőtestületünk törekvése, hogy az iskolában 
folyó munkában a szülő aktív társként legyen 
jelen. Intézményünk szakmai munkájában ki-
emelt jelentőséggel bír a tananyag szilárd elsajá-
títása és a sokoldalú személyiségfejlesztés . 
 

Célunk, hogy testben s lélekben egészséges, 
magabiztos, a világban eligazodni tudó, kul-
turált embereket neveljünk. 
 

A következő beiskolázási programjainkra várjuk 
Önöket gyermekeikkel, melyekre külön meghí-
vót küldünk az óvodákba: 
 
- május 15-én  9:00 órától      az 1. osztályban   

              nyílt óra a beíratott óvodásoknak  

- május 23-án 17:00-tól    elsős szülői ér tekez-   

      letre várjuk a beíratott gyermekek szüleit. 

                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az iskolai diákönkormányzat élő, színes 
szabadidős programokkal szolgálja a gyerekek 
kulturális igényeinek kielégítését.  E kulturális 
szerepet erősítjük olyan rendezvényekkel, 
amelyekbe bevonjuk a szülőket, a helyi óvodát 

“Az iskola igazi végcélját tekintve 
semmi más nem lehet,  mint a 
műveltség műhelye s előkészület 
az életre, ahol mindennel kell 
foglalkozni,  ami az embert 
emberré teszi.” 
  (Comenius) 

 



Köszöntöm Önöket! 

 
Iskolánk a Szőlő városrészben, kertvárosi 
övezetben épült modern, napfényes, felújí-
tott épület. Tágas, füves udvara, növényzete 
gyermekbarát környezetben nyújt lehetősé-
get a természettel való közvetlen kapcsolat 
megélésére, a gyermekek mozgásigényének 
kielégítésére. Ez utóbbit a jól felszerelt tor-
naterem, sportpálya és a szabadidős parkban 
lévő futópálya és röplabdapálya is szolgálja. 
Nevelésünkben kiemelt szerepet kap az 
egészséges életre nevelés, a testi és lelki 
egészség. 
 

Nagy gondot fordítunk az egyéni képesség-
fejlesztésre, ezt szolgálja a differenciált ké-
pességfejlesztő órák magas száma. 

 

Célunk a biztos alapok megteremtése, me-
lyekre építeni lehet; melyet a gyermek 
túlterhelése nélkül, tevékenykedtetés köz-
ben érünk el.  

 

                         Juhász Józsefné                                                                                                                                                                    
   tagintézmény-vezető 

 

 

Az alsó tagozat 1-2. évfolyamán 16 óráig 
iskolaotthonos munkaformában folyik a 
tanítás. Délutáni szabadidőben a néptánccal, 
népi játékokkal ismerkednek a gyerekek. 
Napközi otthonos csoportokat a 3. évfo-
lyamtól szervezünk a szülők igényei alapján. 
Tanulóink az angol nyelvet,  és az informati-
kát kerettantervi órakeretben tanulják 1. 
osztálytól kezdve. Adott a lehetőség máso-
dik idegen nyelvként a német nyelv vá-
lasztására is szakköri formában. 

A sajátos nevelési igényű és a tanulási ne-
hézséggel küzdő gyerekek rehabilitációs 
és fejlesztő foglalkozásait a gyógy- és  a fej-
lesztőpedagógusok helyben tartják. 

A tehetségek felkarolására is nagy gondot 
fordítunk, szem előtt tartva a versenyeztetés 
fontossá- gát. 

 

 

 

 

 

 

Könyvtárunk, az olvasóterem, s az infor-
matikaterem a korszerű internetezés és a 
tehetséggondozás fontos színterei. 

A korszerű tanulásszervezést, a tanulók 
motivációját szolgálja a 4 darab interaktív 
tábla, és  a 20 db tanulói laptop. 

A művészeti nevelés személyiségformáló 
hatásának hangsúlyos szerepe van nevelé-
sünkben. Iskolánkban működnek a Liszt 
Ferenc Alapfokú Művészeti Iskola képző-
művészeti és társastánc csoportjai. Az 
ebédlőnk  helyi kisszínházzá alakítható. 

A mindennapos testnevelés, az iskolai 
sportkörökön kívüli lehetőségek (birkózás, 
taekwondo, jóga, kézilabda, tenisz) bizto-
sítják a mozgás, az egészséges életmód 
iránti igény kialakulását. 

 

Igazgatói köszöntő 
Tagintézményünk 

bemutatása 

 


