BUDAPEST XVI. KERÜLETI

TÁNC SIC S MIHÁLY
ÁLTALÁNOS ISKOLA
ÉS GIMNÁZIUM

ÖRÖKÖS ÖKOISKOLA

1165 Budapest, Táncsics utca 7-9.
Telefon: +36-1-407-2806, Fax: +36-1-407-2807
E-mail: bp16tancsics@gmail.com
Honlap: www.tancsics16.hu
Facebook: facebook.com/tancsics16
Megbízott intézményvezetô és a beiskolázással foglalkozó vezetô:
Dr. Zalainé Ótós Ildikó

Az iskoláról
Mottónk:
„Egyenes út az érettségiig”
Kertvárosi környezetben fekvô iskolánkban nyolc általános és négy gimnáziumi
évfolyamon folyik a képzés.
Fô feladatunk a képességek fejlesztése,
az alapvetô és szükséges ismeretek közvetítése, elsajátíttatása, a gyermekek ismereteire való építkezés életkoruknak
megfelelôen. Munkánkat a gyermek-,
illetve partnerközpontúságra törekvés
jellemzi.
Célunk valamennyi évfolyamon a minôségi képzés, emellett az általános iskolában a középiskolai felvételire, gimnáziumban pedig a kétszintû érettségire
való felkészítés. Az oktatásban kiemelt
szerepet kapnak az idegen nyelvek, valamint a felsôbb évfolyamokon az informatika.
Iskolánk elnyerte az "Örökös Ökoiskola"
címet, melynek megfelelôen hangsúlyos
a környezetvédelem, illetve a környezettudatos 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 osztálytól kezdenek furulyázni, harmadiktól
tagjai az iskola kórusának.
További zenei tanulmányokat délutánonként az iskolánkkal egy épületben található Rácz Aladár Zeneiskolában folytathatnak a tanulók.
Az idegen nyelv oktatása a negyedik évfolyamon kezdôdik.

Angol nyelvi
speciális tantervû osztály

Az intézmény
számítógépes ellátottsága

A mindenki számára nélkülözhetetlen
angol nyelvet oktatjuk elsô osztálytól
kezdve heti két órában, negyedik osztálytól heti négy órában. Az oktatás játékos módszerek segítségével történik.
A nagyobb diákok számára minden évben angliai tanulmányutat szervezünk.

Két teljeskörûen felújított, korszerûen felszerelt informatikai szaktanterem áll a tanulók 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 könyvtári órákat.

Német nemzetiségi nyelvoktató
speciális tantervû osztály
A tanulók heti öt órában sajátíthatják el
a német nyelvet, és heti egy órában német népismeretet tanulnak. A meglévô
külföldi kapcsolatok lehetôvé teszik a
német nyelv gyakorlását anyanyelvi környezetben is.
Általános tantervû osztály
Azon gyerekek számára, akiknek még
nem alakult ki speciális érdeklôdésük.

Sport
Az iskola két tornateremmel, felújított
sportudvarral, sportpályával, mûfüves
labdarúgópályával rendelkezik.
Az erzsébetligeti uszodában minden
diáknak lehetôséget biztosítunk szervezett úszásoktatásban való részvételre.

Napközi
Megújult ebédlônkben napi egyszeri
vagy háromszori étkezésre van lehetôség. A napköziben a délutánokat - a házi
feladat elkészítése mellett - alkalmanként változatos programokkal tarkítjuk.
Iskolánkban igénybe vehetô
Egyéb programok
A különbözô iskolai sportszakkörök mellett az igények és a lehetôségek figyelembevételével egyéb választható foglalkozásokat is tartunk (sakk, vívás, capoeira, tánc, karate).

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 kísérjék figyelemmel az iskola Facebookoldalát is!

A gyerekek szervezett keretek között vehetnek részt koncert-, színház- és múzeumlátogatásokon, tanulmányi kirándulásokon, erdei iskolákban, téli, illetve
nyári táborokban.

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

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

