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„ Két dolgot kell adni a gyerekeknek.
Gyökereket és szárnyakat.”
(Goethe)

Az iskola nevelő-oktató munkája élménypedagógiára épül, melynek bizonyítéka, hogy 2017.
áprilisától az OH Bázisintézményeként működünk, és az országban elsőként elnyertük a
„Mosolygós iskola” címet is.
Biztosítjuk minden gyermek számára az életkorának és képességeinek megfelelő alapokat.
Segítjük a felzárkózást, de fontosnak tartjuk a tehetségek támogatását is.
Intézményünk a 2014/15-ös tanévtől Regisztrált Tehetségpontként működik.
Elsőseink a jól bevált hangoztató-elemző-összetevő módszerrel tanulnak olvasni, mely lehetőséget
ad az alapos nyelvtani előkészítésre.
Fontosnak tartjuk a képességek fejlesztését, melyhez kooperatív tanulási technikákat, projekt
módszert, differenciált és integrált oktatást alkalmazunk.
Az alsó tagozaton a matematikát játékos logikai feladatokkal, sok eszközhasználattal kiegészítve
tanítjuk, törekszünk a biztos számolási készség kialakítására. A felső tagozaton nívószintes bontásban
tanítjuk, ezzel lehetőséget biztosítunk a differenciálásra, felzárkóztatásra, tehetséggondozásra és
egyéni fejlesztésre.
Első osztálytól német és angol nyelvet tanulhatnak a gyerekek, negyedik osztálytól már
nívószintes csoportbontásban. A tehetségpont keretében idegen nyelvből nyelvvizsga előkészítőn
felkészítjük a tanulókat a Junior nyelvvizsgára.
A számítástechnikát 4. osztálytól bontott csoportokkal, két korszerűen felszerelt informatika
teremben oktatjuk.
A 2019/2020-es tanévben is indítunk a Kispest Női Kézilabda Klubbal együttműködve
utánpótlás kézilabda osztályt. Emelt óraszámú testnevelés oktatás keretében készítjük fel a
kézilabda sportágra a tanulókat. A testnevelés órákat NB1-es játékos pályafutással és edzői
tapasztalattal rendelkező Császár Ferenc testnevelő tanár, míg a délutáni foglalkozásokat Győri
Ágnes Európa Bajnok kapus, Világválogatott, Magyar Bajnok tartja. A szakmai munkát az NB1-es
női kézilabdacsapat vezetőedzője, Béki Nagy Bertalan felügyeli.
Tornacsarnokunk, tánc-termeink, korszerű műfüves focipályánk, kézilabdapályánk és
sportpályánk biztosítja a mindennapos testnevelés keretében az egészséges mozgás lehetőségét.
A Kispesti Alapfokú Művészeti Iskola táncfoglalkozásainak iskolánk ad otthont (balett és
néptánc tanszakok). A művészet iránt érdeklődő gyerekek első osztálytól délutáni foglalkozások
keretében részt vehetnek kézműves és vizuális szakköri foglalkozásokon.
Örökös Öko-iskolaként nagy hangsúlyt fektetünk a környezettudatos gondolkodásmód
kialakítására. Diákjaink részt vehetnek környezetvédelmi projektekben, segíthetnek állatmentésben
és az iskolában tisztított vizet ihatnak.

2019. február 18. hétfő, 1630-1730-ig
Farsangi „Iskolanyitogató” foglalkozást tartanak a leendő elsős tanítók, ahol mind a gyerekek, mind
a szülők megismerkedhetnek velük:
dr. Kovács Péter
Ilyés Anita
Ostrowskiné Papp Éva
Tangl Emese
Győri Ágnes, Császár Ferenc testnevelők, kézilabdaedzők
és a táncpedagógusok.
2019. február 25. hétfő 1530-1800-ig Alkalmassági szintfelmérés a kézilabdaosztályba
(iskola tornaterme)
2019. március 04. hétfő 1530-1800-ig Pót alkalmassági szintfelmérés a kézilabdaosztályba
(iskola tornaterme)
Nyílt napot tartunk:
2019. március 06. szerda
8 00 órától folyamatosan 12 00 óráig
2019. április 02-03. kedd, szerda 1400-1800-ig Felvételi a tánc tanszakra
2019. május 02-03. csütörtök, péntek 1400-1800-ig Felvételi a tánc tanszakra
(Irányi Dániel utca 2.)
Ha szeretnének többet megtudni a nálunk folyó korszerű, színvonalas nevelő-oktató munkáról,
bizalommal forduljanak hozzánk gyermekeikkel!
Az érdeklődőket sok szeretettel várjuk!
Ertelné Csák Judit
intézményvezető

