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Iskolás leszek!
2021. februárjában online előkészítő
foglalkozásokat tartunk.
Terveink szerint március hónapban személyesen is
találkozhatunk a gyerekekkel, szülőkkel!

A további információkról honlapunkon
tájékozódhatnak
2021. januárjától.

Fogalomtár
Általános tanterv
Minden osztályban - a Nemzeti Alaptenterv iránymutatása
alapján - az alapkészségek fejlesztése az elsődleges cél. Írni,
olvasni, számolni, „gondolkodni” tanítunk.
Egész napos nevelés-oktatás
8 és 16 óra között a tanítási órák, önálló tanulás, szabadidős
tevékenységek elosztva jelennek meg a tanulók
napirendjében.
Két nevelő foglalkozik a tanulókkal tantárgycsoportos
oktatásban, két műszakban, a tanulók egyenletes terhelését
biztosítva.
Napközis nevelési rendszer
Napi 4-6 tanítási óra 8 órától folyamatosan.
16 óráig - nem kötelezően - napközis nevelő irányításával
szabadidős tevékenységek, tanulási idő tölti ki a tanulók
délutáni napirendjét.
Emelt szintű testnevelés
Képességmérés* alapján választjuk ki a gyerekeket.
Testnevelő tanár és edző vezeti az órákat és a napirendbe
illesztett edzéseket.
*Képesség-felmérés
Megfigyeljük a gyermekek feladatértését, feladattudatát, testi
adottságait,
fizikai
terhelhetőségét,
együttműködő
képességét,
ügyességét
testnevelők,
edzők,
és
mozgásfejlesztéssel
foglalkozó
pedagógusok
által
összeállított feladatok segítségével.
Emelt szintű nyelvi előkészítés
A tanulók az első 3 évfolyamon, heti két órában tanulják az
idegen nyelvet.
A 4. évfolyamtól, szintfelmérés alapján, emelt óraszámban
vagy emelt óraszámban és emelt szinten folytatják a
választott nyelv tanulását.
A 6. évfolyam után lehetőség van 2. idegen nyelv
bevezetésére.
Matematika/természettudományos program
„Nyitott szemmel!” – talán ez fejezi ki legjobban a program
lényegét.
Ökológiai szemlélet formálása, mérések, kísérletek,
megfigyelés, következtetések, összefüggések környező
világunkban, a matematika, informatika eszköztárával,
életkori sajátosságoknak megfelelően.
Iskolánkban 6:30-tól illetve 16 és 18 óra között felügyeletet
biztosítunk. 16 óra után az összevont ügyeleten veheti át
gyermekét.
A gyermekeket, igény szerint, a tanítási órák után, vagy 14
órakor, vagy 16 órakor kikísérjük az épület elé.
Amennyiben ettől eltérő időpontban szeretné gyermekét
elvinni, intézményvezetői engedély alapján, a portára
engedjük a gyermeket.

„Az iskola dolga, hogy megtaníttassa velünk, hogyan
kell tanulni,
hogy felkeltse a tudás iránti vágyunkat,
hogy megtanítson bennünket a jól végzett munka
örömére és az alkotás izgalmára,
hogy megtanítson szeretni, amit csinálunk,
és hogy segítsen megtalálni azt, amit szeretünk
csinálni.”

(Szent-Györgyi Albert)
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Életképek

Hagyományápolás

Ha megállítani nem is tudjuk a kedvezőtlen
irányú változásokat, de erőnk szerint lassítani
mindnyájan kötelesek vagyunk a gyermekeink
és a saját érdekünkben.

Iskolánkban hosszú évek óta nagy hangsúlyt
fektetünk népünk kultúrájának, hagyományainak átadására.
E
célt
szolgálják
hagyományápoló
rendezvényeink, illetve a jeles napokhoz
kapcsolódó programjaink: az előadások, a
kiállítások, a kézműves foglalkozások.
Több diákunk szabadidős foglalkozás keretében
ismerkedik meg a székely-magyar rovásírás
rejtelmeivel.

Csodát tenni nem tudunk, de egy láncolat, egy
hálózat elemeként még eredményesebben
megjelenik munkánk eredménye.
Intézményünk ezért próbál minél több olyan
elvárásnak megfelelni, amely a magyarországi
„ökoiskolák” jellemzője.
Ebbéli tevékenységünk elismeréseként kapta
meg iskolánk az ÖRÖKÖS ÖKOISKOLAI
tagságot.

