
       
 
 

„A nevelés egyet jelent azzal, hogy segítsünk a gyermeknek valóra váltani lehetőségeit!”                                                                                            
(Kosztolányi Dezső) 

 

Az iskola nevelő-oktató munkája élménypedagógiára épül, melynek bizonyítéka, hogy 2020-ban ismét 
elnyertük az Oktatási Hivatal Bázisintézménye címet, és az országban elsőként lehettünk 
„Mosolygós iskola”. Kiegyensúlyozott, nyitott, életvidám emberekké szeretnénk nevelni 
tanítványainkat. 
 
Biztosítjuk minden gyermek számára az életkorának és képességeinek megfelelő fejlődést. Segítjük a 
felzárkózást, a tehetségek kibontakozását. 
 
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 oktatást alkalmazunk. 
Az alsó tagozaton a matematikát játékos logikai feladatokkal, sok eszközhasználattal kiegészítve 
tanítjuk, törekszünk a biztos számolási készség kialakítására. A differenciálásra, felzárkóztatásra, 
tehetséggondozásra nagy hangsúlyt fektetünk. 
 
Intézményünk a 2014/15-ös tanévtől Regisztrált Tehetségpontként működik. 
Első osztálytól angol nyelvet tanulhatnak a gyerekek, negyedik osztálytól már nívószintes 

csoportbontásban. A tehetségpont keretében idegen nyelvből nyelvvizsga előkészítőn felkészítjük 

a tanulókat a Junior- és a középfokú nyelvvizsgára. Tanulmányi és online versenyekre nevezzük 

be iskolánk diákjait, ahol jó eredményeket érnek el. 

A digitális kultúrát 3. osztálytól bontott csoportokkal, két korszerűen felszerelt informatika teremben 

oktatjuk. 

 
A 2023/2024-es tanévben is szeretnénk indítani a Kispest Női Kézilabda Klubbal együttműködve 
utánpótlás kézilabda osztályt. Testnevelés órákon és heti két óra edzés keretében készítjük fel a 
kézilabda sportágra a tanulókat. A testnevelés órákat NB1-es játékos pályafutással és edzői 
tapasztalattal rendelkező Császár Ferenc és Csontos Máté 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, tánctermeink, korszerű műfüves focipályánk, kézilabdapályánk és sportpályánk 
biztosítja a mindennapos testnevelés keretében az egészséges mozgás lehetőségét. 
 
A Kispesti Szatmári László Alapfokú Művészeti Iskola táncfoglalkozásainak (balett és néptánc 
tanszakok) iskolánk ad otthont. 
A művészet iránt érdeklődő gyerekek első osztálytól délutáni foglalkozások keretében részt vehetnek 
kézműves és vizuális szakköri foglalkozásokon. 
 
Örökös Ökoiskolaként nagy hangsúlyt fektetünk a környezettudatos gondolkodásmód kialakítására. 
Diákjaink részt vehetnek környezetvédelmi projektekben, kertet gondozhatnak az iskola fűszerkertjében 
és a Kispesti Közösségi Kertben. 
Iskolánk tanulói minden tanévben, színvonalas karácsonyi koncerten és iskolai gálán mutatják meg 
tehetségüket. 

Kispesti Vass Lajos Általános Iskola 
1193 Budapest, Csokonai utca 9. 

tel.: +361-282-5616 
honlap: https://vassl.hu/ 

e-mail cím: vass@iskola.kispest.hu 
Intézményvezető: Siposné Kaszonyi Andrea 



Iskolanyitogató foglalkozásaink 
 
2023.február 13. 1630  -farsangi mulatságok 

  2023.március 06.1630  -játékos tánc és kézilabda foglalkozás 

 
 
  
 

Nyílt napot tartunk 
 
2023. február 22. szerda 8 órától folyamatosan 12 óráig személyes találkozással az iskolában  

 
2023. április 17. hétfő 1645 - 1800-ig 
Alkalmassági szintfelmérés a kézilabda osztályba 
(Helyszín: a Kispesti Vass Lajos Általános Iskola tornatermében, a Kispesti Kézilabda Klub 
szervezésében) 
 
2023. május 08. hétfő 1645 - 1800-ig 
Pótalkalmassági szintfelmérés a kézilabda osztályba 
(Helyszín: a Kispesti Vass Lajos Általános Iskola tornatermében, a Kispesti Kézilabda Klub 
szervezésében) 
 
2023. április 13. csütörtök 1600-1800-ig 
Alkalmassági szintfelmérés a táncszakra 
(Helyszín: Kispesti Szatmári László Alapfokú Művészeti Iskola 1195 Budapest, József Attila utca 74.) 
 
2023. május. 22-23. hétfő-kedd 1600-1800-ig 
Pótalkalmassági szintfelmérés a táncszakra 
(Helyszín: Kispesti Szatmári László Alapfokú Művészeti Iskola 1195 Budapest, József Attila utca 74.) 
 
 
 
Ha szeretnének többet megtudni a nálunk folyó korszerű, színvonalas nevelő-oktató munkáról, 

bizalommal forduljanak hozzánk gyermekeikkel! 
 

A z  é r d e k l ő d ő k e t  s o k  s z e r e t e t t e l  v á r j u k !  
 

 
 

                         
 
 
 

 
 


