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Kedves Szülők! 

A városközponthoz közel található iskolánk esztétikus külső és belső környezeté-

vel, gyermekközpontú szemléletével 1987 

óta igyekszik nyugodt, oldott légkört biz-

tosítani tanulói számára. Korszerű tárgyi 

feltételeink mellett a tartalmi munkát is 

úgy alakítjuk, hogy tanítványainknak ki-

egyensúlyozott, boldog iskoláskort nyújt-

hassunk, és megfeleljünk korunk sokirá-

nyú elvárásának. 

Tervezett első osztályok a 2023/2024. tanévben: 

1.a osztály: általános tanrend, német nyelv 

Tanító: Puklicsné Kis Éva 

1.b osztály: általános tanrend, angol nyelv 

Tanító: Szappanosné Molnár Katalin 

A következő programokat tervezzük, melyekre várjuk szeretettel az ér-
deklődő szülőket és gyermekeiket: 

 2022. november 24-én 17.00 órától a leendő elsős tanítók játszanak az 
iskolába készülő óvodásokkal. 

 2022. december 9-én 14.00 órától Karácsonyi játszóházat tartunk az al-
sós diákjainknak, ahol szívesen látjuk a nagycsoportosokat is. 

 2023. január 25-én 17.00 órától iskolaérettséggel kapcsolatos előadásra 
várjuk az iskolába készülő óvodások szüleit. Eközben a gyermekekkel a 
leendő elsős tanítók játszanak. 

 2023. február 23-án 17.00 órától tavaszváró játékos délutánra várjuk az 
iskolába készülő óvodásokat. 

BEMUTATKOZÓ TÁJÉKOZTATÓNKAT 

2023. MÁRCIUS 25-ÉN, SZOMBATON 930 ÓRÁTÓL TARTJUK, 

melyen részletesen megtudhatják a szülők mindazt, amit az intézményről 

és a beíratásról tudni kell. Eközben a gyerekek a leendő tanítók vezetésével 

játszóházban vehetnek részt. 

Szolgáltatásaink: 

 Az angol és német nyelv oktatását 4. évfolyamtól kezdjük, és felső tago-
zaton emelt óraszámban tanítjuk. 

 Csoportbontásban oktatjuk az ide-
gen nyelv, az informatika és a tech-
nika tantárgyakat. 

 Középiskolai előkészítő foglalkozá-
sokat tartunk matematika és ma-
gyar tantárgyakból. 

 Alsó tagozaton napközit, a felső-
söknek pedig tanulószobai ellátást 
biztosítunk. 

 Szakemberek az érintetteknek fejlesztő foglalkozásokat és gyógytestne-
velés órákat tartanak. 

 Tehetséggondozó szakköröket működtetünk, például: kézműves, képző-
művész, néptánc. 

 Sportolási lehetőséget a labdarúgás, szivacskézilabda, röplabda, vala-
mint a tömegsportórák biztosítanak. 

 Táboraink: vándortábor, csillagtá-
bor. 

 Megfelelő étkezést tudunk biztosí-
tani az ételallergiás gyermekek szá-
mára is. 

További információért látogassák 
meg honlapunkat! 


