
 

 

 

 

 

 

 

                                         
  

„A gyermek csak azt képes szeretni, 

                 aki őt szereti,  

   és csak szeretettel lehet nevelni.” 

                                                Dzserzsinszkij 

 

 

     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. Kiegyensúlyozott, nyitott, életvidám emberekké szeretnénk nevelni tanítványainkat. 

 Biztosítjuk minden gyermek számára az életkorának és képességeinek megfelelő fejlődést. Segítjük 

a felzárkózást, a tehetségek kibontakozását. 

     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 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 angol nyelvet tanulhatnak a gyerekek, negyedik osztálytól már nívószintes 

csoportbontásban. A tehetségpont keretében idegen nyelvből nyelvvizsga előkészítőn felkészítjük a 

tanulókat a Junior nyelvvizsgára.  

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

teremben oktatjuk, felmenő rendszerben az új kerettanterv szerint. 

 A 2020/2021-es tanévben is indítunk 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 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 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 Öko-iskolaként nagy hangsúlyt fektetünk a környezettudatos gondolkodásmód 

kialakítására. Diákjaink részt vehetnek környezetvédelmi projektekben, segíthetnek állatmentésben és 

az iskolában tisztított vizet ihatnak. 
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                                                    2021. március 1. hétfő, 1630-1730-ig 

A járványügyi helyzet figyelembevételével kerülnek megrendezésre a következő programok: 

 „Iskolanyitogató” foglalkozást tartanak a leendő elsős tanítók, ahol mind a gyerekek, mind a szülők 

megismerkedhetnek velük: 

Lukács-Ruzsom Renáta 

Szigetvári Ágota 

Veress Enikő 

 

Győri Ágnes, Császár Ferenc testnevelők, kézilabdaedzők 

és a táncpedagógusok. 

 

2021. március 29. hétfő 1530-1800-ig  

Alkalmassági szintfelmérés a kézilabdaosztályba 

(iskola tornaterme) 

 

2021.április 9. péntek 1530-1800-ig  

Pótalkalmassági szintfelmérés a kézilabdaosztályba 

(iskola tornaterme) 

 

Nyílt napot tartunk: 

2021. március 23. kedd 

8 00 órától folyamatosan 12 00 óráig 

vagy online beszélgetés során a leendő tanítókkal, vezetőséggel 16 órától.  

(Előzetes regisztráció szükséges az iskola honlapján.) 

2021. április 8-9. csütörtök, péntek 1400-1800-ig 

Alkalmassági szintfelmérés a tánc tanszakra 

(SZLAMI 1195. Bp. József Attila utca 74.) 

(Kispesti Szatmári László Alapfokú Művészeti Iskola) 

 

Honlapunkon megtalálják rövid bemutató filmünket. 

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 !  

 

Siposné Kaszonyi Andrea  

         intézményvezető 
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