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Az iskoláról

Mottónk:
„Egyenes út az érettségiig”

Kertvárosi környezetben fekvô iskolánk-
ban nyolc általános és négy gimnáziumi
évfolyamon folyik a képzés.

Fô feladatunk a képességek fejlesztése,
az alapvetô és szükséges ismeretek köz-
vetítése, elsajátíttatása, a gyermekek is-
mereteire való építkezés életkoruknak
megfelelôen. Munkánkat a gyermek-, 
illetve partnerközpontúságra törekvés
jellemzi.

Célunk valamennyi évfolyamon a minô-
ségi képzés, emellett az általános iskolá-
ban a középiskolai felvételire, gimná-
ziumban pedig a kétszintû érettségire
való felkészítés. Az oktatásban kiemelt
szerepet kapnak az idegen nyelvek, vala-
mint a felsôbb évfolyamokon az infor-
matika.

Iskolánk elnyerte az "Örökös Ökoiskola"
címet, melynek megfelelôen hangsúlyos
a környezetvédelem, illetve a környezet-
tudatos magatartásra nevelés.

Az intézmény speciális képzései
az elsô évfolyamtól

Ének-zene, mûvészetek
speciális tantervû osztály

Ez az osztály emelt óraszámban tanulja
az ének-zenét. A gyerekek második osz-
tálytól kezdenek furulyázni, harmadiktól
tagjai az iskola kórusának.

További zenei tanulmányokat délutá-
nonként az iskolánkkal egy épületben ta-
lálható Rácz Aladár Zeneiskolában foly-
tathatnak a tanulók.

Az idegen nyelv oktatása a negyedik év-
folyamon kezdôdik.
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Angol nyelvi
speciális tantervû osztály

A mindenki számára nélkülözhetetlen
angol nyelvet oktatjuk elsô osztálytól
kezdve heti két órában, negyedik osz-
tálytól heti négy órában. Az oktatás játé-
kos módszerek segítségével történik. 
A nagyobb diákok számára minden év-
ben angliai tanulmányutat szervezünk.

Német nemzetiségi nyelvoktató
speciális tantervû osztály

A tanulók heti öt órában sajátíthatják el
a német nyelvet, és heti egy órában né-
met népismeretet tanulnak. A meglévô
külföldi kapcsolatok lehetôvé teszik a
német nyelv gyakorlását anyanyelvi kör-
nyezetben is.

Általános tantervû osztály

Azon gyerekek számára, akiknek még
nem alakult ki speciális érdeklôdésük.

Az intézmény
számítógépes ellátottsága

Két teljeskörûen felújított, korszerûen fel-
szerelt informatikai szaktanterem áll a ta-
nulók és az oktatók rendelkezésére. A
gyerekek ellenôrzött körülmények között
használhatják az internetet.

Könyvtár

Az iskola saját könyvtárában a könyvek
mellett dvd- és hanganyagok is segítik a
tanulmányi munkát. Könyvtárosunk a
diákok számára rendszeresen tart könyv-
tári órákat.

Sport

Az iskola két tornateremmel, felújított
sportudvarral, sportpályával, mûfüves
labdarúgópályával rendelkezik.
Az erzsébetligeti uszodában minden 
diáknak lehetôséget biztosítunk szerve-
zett úszásoktatásban való részvételre.
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Egyéb programok

A különbözô iskolai sportszakkörök mel-
lett az igények és a lehetôségek figye-
lembevételével egyéb választható fog-
lalkozásokat is tartunk (sakk, vívás, ca-
poeira, tánc, karate). 

A gyerekek szervezett keretek között ve-
hetnek részt koncert-, színház- és mú-
zeumlátogatásokon, tanulmányi kirán-
dulásokon, erdei iskolákban, téli, illetve
nyári táborokban.

Napközi

Megújult ebédlônkben napi egyszeri
vagy háromszori étkezésre van lehetô-
ség. A napköziben a délutánokat - a házi
feladat elkészítése mellett - alkalman-
ként változatos programokkal tarkítjuk.

Iskolánkban igénybe vehetô

reggeli ügyelet  (7.00-7.30)
délutáni ügyelet (16.45-17.45)

A kialakult járványügyi helyzet miatt
a tervezett játszóházi foglalkozások
és nyílt napok idôpontjáról késôbb
adunk tájékoztatást.

Tisztelt Szülôk!

Látogassák meg iskolánk honlapját,
ismerjék meg világunkat, az itt folyó
munkát, hogy gyermekeik érdekében
jó döntést hozzanak!

Kérjük, a legfrissebb információkért kí-
sérjék figyelemmel az iskola Facebook-
oldalát is! 

További részletes információkkal
az iskola vezetése is szívesen áll
az érdeklôdôk rendelkezésére.

Dr. Zalainé Ótós Ildikó mb. intézményvezetô,
Skara László, Czifrusné Gregosits Szilvia és

Darnai István helyettesek
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