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Helyi tantervünkben és tanítási gyakorlatunkban nagy hangsúlyt helyezünk az alapkészségek fejlesztésére.
Pedagógiai programunk kialakításánál figyelembe vettük iskolánk hagyományrendszerét, értékközpontú
pedagógiai szemléletét, a szülők, tanítványaink és a pedagógusközösség igényeit. 2011 óta intézményünk
ökoiskola.
Legfontosabb feladatunknak tekintjük, hogy szeretetteljes, alkotást segítő légkört alakítsunk ki iskolánkban,
hogy megalapozott, biztos tudással rendelkezzenek a tanítványaink a továbbtanuláshoz. A magas szintű
követelmények mellett iskolánkban gyermekközpontú nevelési elveket vallunk, igyekszünk családias tanár-diák
viszonyt kialakítani. Lehetőséget biztosítunk a tanulói személyiség és tehetség kibontakoztatására, a társadalmi
normák elsajátítására. Tanári karunk innovatív és stabil, sok fiatal van sorainkban.
Egy adott évfolyam párhuzamos osztályaiban más-más tantárgyból folyik emelt óraszámú oktatás (ének-zene,
angol nyelv).
Angol nyelvi osztály
Az emelt óraszámú angol nyelvi osztályban a nyelvoktatást a második évfolyamon kezdjük heti 2
órában bontott csoportban, játékos formában. A negyedik évfolyamtól heti 3,5, hetedik évfolyamtól kezdve
pedig heti 5 órában tanulják a gyerekek az angol nyelvet.
Ének-zenei osztály
Az ének-zenei osztályban a diákok magasabb óraszámban tanulják az ének-zenét. Az ének-zene kiváló
hatással van a személyiség fejlődésére és fejlesztésére, valamint más tantárgyak (pl. matematika, nyelvtan)
ismeretanyagának elsajátítására is.
A közösségi munkához való igazodásban, hagyományaink továbbvitelében nélkülözhetetlen a zenei osztályok
kezdeményező készsége, versenyszelleme. Az ének-zenei osztályba való felvétel előtt alkalmassági
meghallgatást tartunk.
Iskolánk az ELTE külső gyakorlóhelye, a tanárjelöltek munkája gazdag tárházát nyújtja a változatos tanításitanulási módszereknek.
Tehetséggondozás
Nagyon fontosnak tartjuk a tehetséggondozást és azt, hogy tanítványainkat felkészítsük a középfokú
intézményekben való továbbtanulásra, ezért tömegesen versenyeztetünk minden tantárgyból. Eredményeik
főváros szerte elismertek.
A felső tagozatban lehetőség van kiegészítő ismeretek szerzésére egyéni érdeklődés szerint matematikából,
magyar nyelvből, természettudományi, művészeti tárgyakból és testnevelésből.
Az ötödik évfolyamtól kezdve fakultatív foglalkozásként második idegen nyelvet is választhatnak a tanulók.
Valamennyi felső tagozatos tanuló számára lehetőség nyílik a számítástechnikai alapismeretek elsajátítására.
Szabadidő
A folyamatos felkészülés mellett szeretettel és felelősséggel szervezzük a kisebb és nagyobb közösségek életét
fejlesztő programjainkat. Ezek közül kiemelkedők a suli-bulik, a táborozások, a hétvégi túrák, a családi napok,
a Vácis napok és az erdei iskola. Közkedvelt szakköreink a növényápoló, a rajz, a kézműves, a sakk, a
floorball és többféle tantárgyi szakkör és előkészítő.
Iskolánk épülete otthonos, virágokkal díszített, kellemes környezetet biztosít a tanuláshoz és a szabadidő hasznos
eltöltéséhez.
Korszerű, jól felszerelt szaktantermek, osztály- és napközis termek, nyelvi foglalkoztatók és a nagy
kamaraterem segítik az eredményes oktatást.

