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KÖSZÖNTŐ
Kedves Szülők!
Minden gyermek életében eljön az a pillanat, amikor életében először átlépi az iskola küszöbét.

KOPOGTATÓ
TÁJÉKOZTATÓ A BELSŐ- PESTI TANKERÜLETI KÖZPONT
FENNTARTÁSÁBAN LÉVŐ ISKOLÁKRÓL
2018/2019

Szülőként pontosan tudom, milyen fontos, hogy gyermekünket ne csak biztonságban tudhassuk a választott
intézményben, hanem abban is biztosak legyünk, hogy egyéni képességeinek, készségeinek
kibontakoztatásához a számára legmegfelelőbb segítséget és motivációt kapja a pedagógusoktól.
Az elmúlt év jelentős volt a Belső- Pesti Tankerületi Központ életében is. Fentartóként nemcsak
intézményeink stabil működési feltételeit, folyamatos infrastrukturális fejlődését biztosítottuk, hanem
hozzájárultunk a tankerület intézményeiben folytatott pedagógiai munka színvonalához, és ezáltal a
gyermekek fejlődéséhez is.
A tankerület harmincegy általános iskolájában évente több mint ezer elsős kezdi meg tanulmányait.
Iskoláink egyedi pedagógiai programmal és felkészült, változatos pedagógiai módszerekkel dolgozó
pedagógus és a pedagógiai munkát segítő szakemberekkel várják a leendő elsősöket.
Nemcsak a gyerekek életében hoz majd változást a szeptemberi iskolakezdés, hanem Önöknek szülőknek is
új kihívásokkal kell szembenézniük.
Az óvodából az iskolába való átmenet megkönnyítése érdekében hangolódjanak, ismerkedjenek
gyermekükkel együtt már most a tankerület iskoláival.
Látogassanak el a nyílt napjaikra, vegyenek részt az iskolakóstolgató foglalkozásaikon, beszélgessenek
pedagógusokkal, vagy más szülőkkel.
Kopogtató című, intézményeket bemutató kiadványunkkal az iskolaválasztást szeretnénk megkönnyíteni
Önöknek, hogy megtalálják a gyermekük egyéniségéhez, érdeklődési köréhez és a család nevelési elveihez
a legközelebb álló intézményt.

dr. Tolnai Marianna
tankerületi igazgató

Kedvelt a hangszeres zene, melynek oktatását a Szabolcsi Bence Zeneiskola tanárai végzik iskolánkban
(furulya, fuvola, gitár, zongora, hegedű, gordonka).

BUDAPEST V. KERÜLETI HILD JÓZSEF
ÁLTALÁNOS ISKOLA

A napközi otthonos ellátást a szülők igényei szerint alakítjuk ki. Iskolánk barátságos ebédlőjében diétás
ebédet tudunk biztosítani liszt-érzékeny vagy cukorbeteg tanulóinknak is.

Cím: 1051 Budapest, Nádor utca 12.
OM azonosító: 034886
Telefon: (1) 872-7840
E-mail: hild-iskola@belvaros-lipotvaros.hu
Honlap: http://hildiskola.atw.hu
Intézményvezető: Göggené Somfai Zsuzsa

A 2018/2019-es tanévben az első osztályosok számára a következő lehetőségeket tudjuk biztosítani.
1.a Német nemzetiségi osztály
osztályfőnök: Kelemenné Kiss Katalin

„Félig sem oly fontos az, amit tanítunk gyermekeinknek, mint az, hogy tanítjuk. Amit az iskolában
tanultunk, annak legnagyobb részét elfeledjük, de a hatás, melyet egy jó oktatási rendszer szellemi
tehetségeinkre gyakorol, megmarad.”

A német nemzetiségi oktatás programjának egyik kulcseleme a német nyelv tanítása, ami nélkülözhetetlen
a nemzetiségi hagyományok ápolásához. Ugyanakkor a német nyelv tanulása olyan használható nyelvtudást
ad, amellyel a későbbiekben európai unióbeli polgárként is jól boldogulnak. A nemzetiségi oktatásban
résztvevő tanulók 1.osztálytól magas óraszámban- heti öt órában- tanulják a német nyelvet, s
megismerkednek a német nemzetiség hagyományaival és kultúrájával itthon és az Ausztriába szervezett
Alpesi Nyelvi Táborban.

(Eötvös József)
Iskolánk klasszicista, műemlék jellegű épületben működik. Az iskolai közösségbe bekerülő gyermekek mindmind önálló egyéniségek, akikkel ennek megfelelően differenciáltan kell foglalkozni. Ezt csak úgy tudjuk
biztosítani, hogy minden, általános iskolai tanulmányait nálunk megkezdő gyermeknek azt az osztályt,
illetve tanulócsoportot ajánljuk, amely számára a legjobban megfelelő fejlődést és haladási ütemet
biztosítja. Az alsó tagozaton tanítóink osztályaikat négy évig tanítják.

Felső tagozaton heti 5 órában a német nyelv tanításán van a hangsúly.
1.b Emelt óraszámú matematika osztály

Színvonalas munkánkért iskolánkat 2003-ban Belváros-Lipótváros Művelődési díjjal tüntették ki.

osztályfőnök: Takács Katalin

Az iskola nevelő-oktató munkáját segíti 1991-től a Hild József Alapítvány.

Ebben az osztályban a tanulók heti 5 órában tanulják a matematikát. Az angol nyelvvel első osztálytól kezdve
ismerkedhetnek a gyerekek. A matematika tantárgy oktatása során fejlesztjük tanulóink
rendszerszemléletét, hogy képessé váljanak a problémamegoldáshoz a legcélszerűbb módszereket és
eszközöket kiválasztani.

Szakképzett néptáncpedagógus ismerteti meg a kicsiket a
magyar néptánc hagyományaival.
A tehetséges és egyéni bánásmódot különösen igénylő
diákjainkkal a pedagógiai munkát segítő, tapasztalt
szakemberek foglalkoznak. A gyerekek érdeklődésének
megfelelően tehetségfejlesztő szakköröket indítunk.

2017/2018. Tanév- Játékos foglalkozások óvodásoknak
2017 decemberétől már számtalan – óvodásoknak és szüleiknek szervezett – foglalkozást tartottunk,
hogy minél átfogóbb képet alkothassanak rólunk az érdeklődők. A hátralévő foglalkozások a
következők:

Már harmadik éve veszünk részt a Témahetek (Digitális,
Pénzügyi és Fenntarthatósági témahét) programjainak
kidolgozásában és lebonyolításában.

dátum

Iskolánk országosan kiemelkedő eredményekkel büszkélkedik az országos kompetenciamérésen és a Nyelvi
Mérésen. Beiskolázási mutatóink alapján tanulóink 4/5-e az 1. helyen megjelölt iskolába nyertek felvételt.
Szabadidő
A tanórán kívüli foglalkozások az oktató-nevelő munka kiemelkedően fontos színterei. Jól felszerelt
könyvtár szolgálja a szabadidő hasznos eltöltését. Igény szerint korcsolyázni, úszni, teniszezni visszük
tanulóinkat. Iskolánkban akrobatikus rock’n roll tanfolyam, sakk, fashion dance, bőrfoci, kajak, kosárlabda,
karate, kézműves, kerámia szakkör is működik. Nagyon kedveltek a táboraink: nyáron Balatonszepezd,
Challenge Camp, Belvárosi Barangoló, szorgalmi időben német illetve angol nyelvi tábor. Hagyományos
rendezvényeink, mint Márton nap, Farsangi bál, Hild Maraton, Duna Palota Gála igazi közösséggé formálja
tanulóinkat.

idő

foglalkozás

tanár

terem

2018.02.14. 16.30-17.30

testnevelés

Bereznay Angéla

testnevelés

2018.03.21. 16.30-17.30

játékos foglalkozás

Kelemenné Kiss Katalin/
Takács Katalin

I. em. 15.
I. em. 16.

Az áprilisi nyílt órák pontos időpontját a folyamatosan frissülő honlapunkon találják majd meg.
Minden kérdésükre készségesen adunk felvilágosítást személyesen a foglalkozásokon vagy telefonon.
Szeretettel várunk minden érdeklődőt!
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BUDAPEST V.KERÜLETI SZEMERE
BERTALAN ÁLTALÁNOS ISKOLA

a délutáni programokat. A délutánoknak egy témaspecifikus foglalkozás – sport, art, dráma, interaktív tábla,
egészséges életmód, tudományok, zene stb. – is a program részét képezi. A program egyedisége, hogy a
gyerekek stresszmentes környezetben, házi feladat és tesztírás nélkül sajátítják el az angol nyelvet egyéni
képességeik ütemében.

Cím: 1054 Budapest, Szemere u. 5.
OM azonosító: 038026
Telefon: (1) 872-7806
E-mail: szemere-iskola@belvaros-lipotvaros.hu
Honlap: http://www.szbg.hu/
Intézményvezető: Arapovics Miklós

BGC program nyílt délutánjainak időpontjai:
A programról bővebben a www.kettannyelvuiskola.hu oldalon olvashatnak.
Gyerekeknek
2018. március 1. 15.30-16.00

A mi iskolánk
Iskolánk pedagógusainak fő célkitűzése, hogy tanulóink egészséges, boldog életet éljenek. Mindezt oly
módon, hogy a boldog gyermekkor biztosítása mellett családias környezetben szerezhessék meg azokat az
ismereteket és képességeket, amelyekre a későbbi életükben építhetnek majd. Elkötelezett pedagógusaink
hitvallását a szülők belénk vetett bizalma alapozta meg.

Ebben az osztályban heti 4 órában tanulják majd a gyerekek az angolt. Jól felszerelt tantermeinkben
interaktív tábla segítségével még élvezetesebb és élményszerűbb a nyelv tanulása. A kicsik sok-sok verssel,
mondókával és dallal ismerkednek majd meg és sajátítják el a mindennapi élet alapszókincsét.
Természettudomány
Magasabb óraszámban tanítjuk a matematikát és a magyar nyelvet is.
A természettudományos tárgyakat heti 2 órában oktatjuk a felső tagozaton. A kémia tantárgyat felújított
szaktanteremben tanulhatják a diákjaink.
Iskolánk egyik fő feladata a középiskolára való felkészítés. Tanulóink kivétel nélkül bekerülnek az általuk
választott középiskolákba, ahol jól megállják helyüket.
Sport
A mindennapos testnevelésórák keretében diákjaink a 4. osztályig heti 2 órában ingyenes úszásoktatásra
járnak a Margitszigetre. Itt a Hajós Alfréd Nemzeti Sportuszodába a többszörös olimpiai bajnok Darnyi
Tamás szakmai irányítása alatt álló úszóiskolával állunk kapcsolatban. Ötödikeseink pingpongoktatásra
járnak a ShopSport Kft. szervezésében.

Építve a Szemerés hagyományainkra kiemelt oktatási területünk: az angol nyelv, a sport és a
természettudományos tárgyak.
A 2018/2019-es tanévben két osztályba várjuk a leendő elsősöket. Az ovisokkal és szüleikkel való
ismerkedéshez Ovisulit és Szülők Akadémiáját szervezünk
Ovisuli és Szülők Akadémiája időpontjai

Nyílt napok időpontjai:

Téma szülőknek
Kommunikáció a gyermekkel, pedagógussal
Sikeres iskolakezdés, a tanulás segítése

16.00-tól szülői tájékoztató

Emelt szintű angol – 1.b

Az alsó tagozaton nagyfelmenő rendszerben, első
osztálytól negyedik osztályig tanítják tanítóink a
gyerekeket. Elsődleges feladatunknak tekintjük az
alapkészségek
fejlesztését. A tanítók
játékos
módszerekkel igyekeznek megszerettetni a tanulást.
Ebben nagy szerepe van a korszerű interaktív táblával
felszerelt osztálytermi környezetnek.

Időpont
Február 12. hétfő 16.30
Március 19. hétfő 16.30
Április 16. Hétfő 16.30

Szülőknek

Délutáni szabadon választható sportolási lehetőségeink:
Foci
Judo
Kajak
Karate

Gyerekeknek
Ovisuli
Ovisuli
Ovisuli

Rocky

Néptánc

Szoros együttműködést alakítottunk ki a Mészöly Focisuli Sportegyesülettel, az Építők Margitszigeti Diák
Kajak Klubbal. Ezzel szeretnénk a sportot, a sportos életet megszerettetni diákjainkkal.
A Szabolcsi Bence Zeneiskola kihelyezett tanárai iskolánkban a furulya, gordonka, cselló, zongorazeneoktatására és szolfézsra adnak lehetőséget.

február 22. 8:00-10:00
március 22. 8:00-10:00

Iskolánkban az oktatást nagyban segíti 28.000 kötetes könyvtárunk, számítástechnika tantermünk, kémia,
biológia, fizika szaktantermünk, sportudvarunk két tornatermünk, gyönyörűen felújított tánctermünk és
konditermünk.

BGC Angol napközi – 1.a
Iskolánkban 2017. szeptemberétől egy Magyarországon egyedülálló Európai Nyelvi Díjjal kitüntetett angol
nyelvi programot vezettünk be felmenő rendszerben. A BGC kétnyelvű osztályába jelentkező gyerekek a
2018/2019–es tanévtől a délelőtt folyamán a Nemzeti Kerettanterv alapján tanulnak, míg a napközit a Boys
& Girls Clubs of Hungary (BGC) angol anyanyelvi tanárai vezetik. A BGC Hungary Európában egyedüliként
kapta meg a jogot, hogy az amerikai Boys & Girls Clubs of America nonprofit szervezettel együttműködve
testvérklubokat hozzon létre, és az ő általuk kidolgozott téma és kor specifikus programokat használja.

A tehetséggondozáson kívül nagy hangsúlyt fektetünk a fejlesztésre is. Felzárkóztató foglalkozásokkal,
korrepetálásokkal segítjük a tanulási nehézséggel küzdő gyermekeket. Ezt a munkát az iskola pszichológusa,
fejlesztő pedagógusaink és a pedagógiai asszisztenseink is segítik.
Az iskola díszterme iskolai ünnepélyeknek, rendezvényeknek, kiállításoknak, előadásoknak ad helyet.
Korszerűen felszerelt ebédlőnkben háromszori étkezést vagy csak ebédet is tudunk biztosítani
tanulóinknak.

A sikeres nyelvelsajátítás céljából a BGC angol-magyar kétnyelvű osztályban 13.00 – 17.00 óra között angol
nyelvi közeget hozunk létre. A magyar napközis tanító együttműködésével anyanyelvi angol tanár irányítja
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képesség fejlesztés zajlik a sakk és drámapedagógia alkalmazásával. Ezáltal a gyermekek az összes többi
tantárgy elsajátításához is óriási segítséget kapnak, mert megtanítjuk őket tanulni, döntéseket hozni,
tervezni, logikusan gondolkodni. Tehetségfejlesztő tevékenységünk sikerének köszönhetően e tanévben
kerülünk be Polgár Judit programjának referencia iskolái közé.

BUDAPEST V.KERÜLETI SZENT ISTVÁN MAGYARANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA
Cím: 1054 Budapest, Szemere u. 3.
OM azonosító: 034885
Telefon: (1) 872-7951
E-mail: iskola@szti.hu
Honlap: http://www.szti.hu/
Intézményvezető: Molloné dr. Balogh Éva

Nevelési céljainkról
Iskolánk polgári értékeket közvetítő, gyermekközpontú nevelést-oktatást folytat. Emberséget,
hazaszeretetet, magyarságtudatot akarunk átadni diákjainknak az itt eltöltött éveik során.
Nagy gondot fordítunk a nemzeti hagyományok ápolására, amely egy gyakorlatias, korszerű igényeket
magas színvonalon kielégítő oktatással párosul. A digitális kompetenciafejlesztését ma elengedhetetlennek
tartjuk.
Nevelésünk legfőbb célja, hogy a diákok személyisége helyes irányba fejlődjön. Törekszünk a helyes
viselkedési formák és a felelősségtudat kialakítására. Fontosnak tartjuk a valódi emberi értékek
felismerését, megbecsülését, a helyes önértékelést. Tanulóink nyugodt, biztonságot nyújtó, szeretetteljes,
családias légkörben nevelkednek nálunk. Jellemző a gyermekükre odafigyelő családi háttér. Jó képességű,
jól motivált gyerekek járnak iskolánkba.

Kiemelt oktatási területeink


Angol kéttannyelvű oktatás
 Komplex művészeti oktatás
 SAKKPALOTA (sakk-matematika-logika tehetségfejlesztés Polgár Judit sakknagymester
programjával)
Angol-magyar két tanítási nyelvű képzés
A tanítás itt két nyelven folyik egyidejűleg: magyarul és angolul. Az angolt 1. osztálytól kezdve heti 5 órában
bontott csoportban tanítjuk, anyanyelvi angol tanárral együttműködve.
E képzésünk 10 éves múltra tekint vissza. Azért
számít ma a legeredményesebb nyelvtanulási
eljárásnak, mert megközelíti az anyanyelv
elsajátításának folyamatát. Már 1. osztálytól angol
nyelven tanítunk több tantárgyat, melyek köre
később fokozatosan bővül. (technika, rajz,
történelem, informatika, természetismeret, stb.)
Jól felkészült angol tanáraink mellett a nyelvoktatás
tárgyi feltételei is magas színvonalon biztosítottak.
(informatika- és nyelvi labor, CD és DVD-lejátszók
stb.) Tanulóink tavasszal angliai nyelvi táborozáson vehetnek részt. Nyolcadik osztályosaink államilag
elismert középfokú „C” típusú nyelvvizsgát szerezhetnek.

Felszereltségünk, adottságaink
Iskolánk jelenleg az V. kerület legjobban felszerelt, legkorszerűbb oktatási eszközökkel (interaktív táblák,
projektorok, 3D-s nyomtató, média-terem stb.) ellátott intézménye, amelyet Belváros-Lipótváros
Önkormányzata 2012-ben teljesen felújított, és azóta a gyermeklétszám folyamatos emelkedése miatt
évről-évre tovább bővítenek.
Épületünk tágas, világos, otthonosan berendezett. Minden tanteremben multimédiás számítógép található
internet eléréssel.
Tanulmányi eredményeink:
Tanulmányi teljesítményünk szintén kimagasló. Iskolánk tavaly évvégi átlag eredményei:
 tanulmányi átlag: 4,4
 magatartás átlag: 4,5
 szorgalom átlag: 4,3
Óvodás gyermekeknek ajánlott programjaink
 Zsibongó-népi játszóház kicsiknek és nagyoknak kéthavonta egy alkalommal, szombaton: 10.30-12.30-ig
(néptánc élő népzenével, bábozás, kézműves foglalkozások) időpontja: mindig a honlapunkon látható

Komplex művészeti képzés, emelt szintű ének-egyházzenei és mozgásművészeti oktatással
Komplex művészeti oktatást-nevelés keretében folytatunk személyiségfejlesztést ebben az osztályban,
mivel az emelt-szintű ének-egyházzenei tanulmányok mellett hangszeres zenét, mozgásművészetet,
képzőművészetet is tanulnak itt a gyermekek. (néptánc, balett, történelmi táncok, társastánc, bábozás,
dráma-színjátszás, rajzolás-festés, vizuális kultúra, kézművesség stb.) Az egyházzene tagozat kórusa heti
rendszerességgel a Bazilikában énekel, és több CD lemeze is megjelent. Az idejáró tanulók nyáron
különböző művészeti táborokban vehetnek részt, és évente belföldi, valamint külföldi vendégszerepléseken
mutathatják be színvonalas produkcióikat.
E képzésünket Dr. Dobszay László zenetudós szakmai védnökségével 20 évvel ezelőtt indítottuk el.

 Játékiskola –játékos képességfejlesztő foglalkozások óvodásoknak (angol nyelv, sportfoglalkozás, közös
daltanulás, festés-rajzolás, logikai játékok, mesehallgatás, drámajáték stb.)
Időpontja: kéthetente csütörtökön 16.30 – 17.30 - ig
Nyílt napok: február 7., március 7., április 11.
Jegyzetek:

SAKKPALOTA
2016-tól a Belvárosban egyedülálló oktatási programként vezettük be Polgár Judit sakknagymester
SAKKPALOTA elnevezésű képzését, ahol emelt óraszámban tanítunk matematikát, valamint intenzív logikai
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versenyszelleme. A zenei osztályban furulyázni tanulnak a gyerekek. A kerületben a hangszeres zene
tanulására a Szabolcsi Bence Zeneiskola biztosít lehetőséget, mellyel szoros kapcsolatban állunk.

BUDAPEST V.KERÜLETI VÁCI UTCAI ÉNEKZENEI ÁLTALÁNOS ISKOLA

Az ének-zenei osztályba való felvétel előtt alkalmassági meghallgatást tartunk a leendő első osztályosok
számára. Az ének munkaközösség tagjai tesznek javaslatot az ének-zenei osztályba való felvételre, a
meghallgatás eredményességétől függően.

Cím: 1056 Budapest, Váci u. 43.
OM azonosító: 034889
Telefon: (1) 872-7981
E-mail: vaci@belvaros-lipotvaros.hu
Honlap: http://www.vacisuli.hu
Intézményvezető: Tölgyszéki Papp Attila

Az ELTE külső gyakorlóiskolájaként különösen fontos szerepet kap a tanárjelöltek felkészítése jövendő
hivatásukra. A tanárjelöltek munkája színesíti iskolánk életét, és gazdag tárházát nyújtja a változatos
tanítási-tanulási 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 az emelt óraszámú tantárgyak mellett (ének-zene,
angol) lehetőség van kiegészítő ismeretek szerzésére egyéni
érdeklődés szerint matematikából, magyar nyelvből,
természettudományi és művészeti tárgyakból. Az ötödik
évfolyamtól kezdve fakultatív foglalkozásként második idegen nyelvet is választhatnak a tanulók.

Pedagógiai programunk iskolánk értékközpontú pedagógiai szemléletét tükrözi. 2001 óta veszünk részt a
partnerközpontú minőségfejlesztő munkában, 2011 óta pedig 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. Tanári karunk innovatív és stabil, sok
fiatal van sorainkban.

Szabadidő

Színvonalas szakmai munkánkért iskolánkat 2001-ben a
Fenntartó Belváros-Lipótváros Művelődéséért Díjjal
tüntette ki.

A folyamatos felkészülés mellett szeretettel és felelősséggel szervezzük a kisebb és nagyobb közösségek
életét fejlesztő programjainkat. Ilyenek a suli-bulik, a táborozások, a hétvégi túrák, a családi napok, a Vácis
napok és az erdei iskola. A tanulócsoportok érdeklődésének megfelelően szervezzük szakköreinket: a
növényápoló, a rajz, a kézműves, a sakk, a floorball és többféle tantárgyi szakkört és előkészítőt.

A Budapest V. Kerületi Váci Utcai Ének-zenei Általános Iskola a 2018/19-es tanévben két első osztályba
várja a kisiskolásokat.

Az iskola hagyományai közé tartozik a karácsonyi koncert és az évadzáró hangverseny.

Egy adott évfolyam párhuzamos osztályaiban más-más tantárgyból folyik emelt óraszámú oktatás (énekzene, angol nyelv).

Minden tanévben megrendezzük a Vácis napokat alsó és felső tagozatosok számára. Ezeket az ünnepeket
a vidámság, a szervezett kulturális és sport programok, versenyek teszik színessé.

Angol nyelvi osztály

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.

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.

Nyílt napok, ismerkedő foglalkozások leendő elsősöknek:
Iskolakóstolgató:
2018. február 7-én 17.00 órától.
Nyílt órák:
2018. március 7-én 8.00 órától 11.00 óráig.
Iskolánk szeretettel vár minden érdeklődőt!
Jegyzetek:

Az angol nyelvi osztályba való besorolás igény szerint, a szülőkkel és gyerekekkel való beszélgetés alapján
történik.
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 megteremtésében és továbbvitelében
nélkülözhetetlen a zenei osztályok kezdeményezőkészsége, szereplési és örömszerzési vágya,
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Jegyzetek:

Jegyzetek:
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