
Kedves Szülök!
Köszöntöm Önöket abból az alkalomból, hogy gyermekük 
2023 szeptemberétől első osztályos lesz. Bizonyára felme-
rült már Önökben is, hogy melyik iskolát válasszák. Ehhez 
szeretnénk segítséget adni azzal, hogy röviden tájékozta-
tom Önöket az iskolánkban folyó oktató-, nevelő munká-
ról, iskolánk specialitásairól.

Az iskola hagyományos oktatási-nevelési szerepei átalakul-
tak. Olyan fiatalokat szeretnénk útra bocsátani, akik rendel-
keznek az életben való boldoguláshoz és az érvényesüléshez 
szükséges ismeretekkel, tudással, képesek egy életen át tar-
tó tanulásra, a kreatív gondolkodásra, az új ismeretek befo-
gadására, más népek kultúrájának megismerésére. 

Iskolánk arculatát az 1978-ban indult idegen nyelvi és az 
1988-ban indult emelt szintű testnevelés képzés teszi sajá-
tossá. Fontosnak tartjuk, hogy a tanulás mellett a sportban 
is legyen sikerélményük tanulóinknak, hiszen a különböző 
területen elért eredmények hozzásegítik őket személyiségük 
kibontakoztatásához.

  Testvériskolai kapcsolatot ápolunk a 
RZESZOW-i 27.SZ. Iskolával, Lengyelországban. Ta-
nulóinknak rendszeresen tanulmányi utat szer-
vezünk, ahol gyakorolhatják az angol nyelvet.  
Nagy gondot fordítunk az alapkészségek fejlesztésére, a 
tehetségek kibontakoztatására, a tanulási nehézségekkel 
küzdők segítésére. 

Nevelő-oktató munkánk során kiemelt szerephez 
jutnak a Vöröskereszt tevékenységével rokon ismeretek. 
Büszkék vagyunk arra, hogy 2012 áprilisában, eddigi mun-
kánk elismeréseként a megyeszékhelyen elsőként elnyer-
tük a Magyar Ifjúsági Vöröskereszt bázisiskolája címet. 

Iskolánk 2020-tól elnyerte az Akkreditált Kíváló Tehetség-
pont címet, tehetséggondozó munkánk eredményeként.
Ezen falak között már több ezer gyermek vált ifjúvá, akik-
nek az itt töltött évek, az itt szerzett élmények meghatároz-
ták pályájukat, életüket. 

Tanórán kívüli és 
szabadidös tevékenységek  

iskolánkban
A szabadidő hasznos és tartalmas eltöltését teszik lehetővé az is-
kolánkban működő délutáni foglalkozások.

Szülői és tanulói igények alapján, felzárkóztató és tehetség-
gondozó foglalkozásokat, szakköröket, sportolási lehetősé-
geket biztosítunk. 

• táncoktatás • fakultatív hittan 
• zenei oktatás (szolfézs, hangszeres képzés) 

• röplabda • kézilabda • foci szakkör • vöröskeresztes 
szakkör • tantárgyi szakkörök • túra csoport • tankonyha 
• gyógytestnevelés • osztálykirándulások • tematikus 

délutánok • projekt feladatok

A nevelő-oktató munkánkat fejlesztő pedagógus, gyógype-
dagógus, pszichológus, védőnő, pedagógiai asszisztens és 
rendszergazda segíti.  

43 éves az angol nyelv 
emelt óraszámú oktatása

Iskolánkban a gyerekek az angol nyelvet 1. évfolyamtól 
kezdődően, évfolyamonként emelkedő óraszámban tanul-
hatják. A 4. évfolyam végén megírt szintfelmérés alapján 

kerülnek haladó (heti 5 óra), középhaladó (heti 4 óra) 
normál (heti 3 óra) csoportba 5. osztálytól. Évente 20-25 
diákunk szerez angol nyelvből középfokú nyelvvizsgát 7. 

vagy 8. év végén.

Ereasmus programjaink keretében, több országgal kapcso-
latot ápolunk. A gyerekek angol nyelven tartják a kapcso-
latot. Ezen programunk is segíti az idegennyelvi munikáció 

fejlesztését.

SPORT
Az iskolánkban 33 éve emelt óraszámban tanítjuk a 

gyerekeknek a testnevelést. Rendszeresen kiemelkedő 
városi, megyei és országos eredményeink vannak. Ki-

emelt figyelmet fordírtunk az egészséges életmód, és a 
rendszeres testmozgás megszerettetésére. Foglalkozunk 

a röplabda, és kézilabda utánpótlás-neveléssel.

Kézilabda az Iskolában
A program célja: a kézilabda sportág megszerettetése, isko-
lai tömegbázis kiszélesítése, minőségi tehetséggondozás és 

a gyerekek mozgásigényének kielégítése.

Informatika 

Az új évezred követelményeinek megfelelően az in-
formatikai eszközök használata beépült a mindennapi 
tevékenységünkbe. 20 tantermünk interaktív táblával 
felszerelt. Minden napi munkánk során, a robotika is 

nagy hangsúlyt kap.

Boldog Iskola program
“Arra törekszünk, hogy a Boldogságórák feladatai, játékai,  
kibontakoztassák a derűt és életszeretetet. Gyermekeink 
így a jövőben bátran járják végig a felnőttséghez vezető 

utat, majd boldogságra képes emberré válhatnak.
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Bem-be-csalogató!!!
Kedves Szülök!

Amennyiben sikerült felkeltenem érdeklődésüket iskolánk 
iránt, kérem, vegyenek részt gyermekeikkel az alábbi ren-

dezvényeinken, ismerjenek meg Bennünket!

2021. szeptember 27. (Hétfő) 17:00 Fórum
2021. szeptember 28. (Kedd) 08:00-12:00 Nyílt tanítási nap

Lombhullástól Kikeletig - Játszva okosodni és okosan 
játszani programsorozatunk

2021. október 08. (Péntek) 16:00 Mókás angol játszóház
2021. november 26. (Péntek) 16:00 „Téli Kavalkád”
2021. december 02. (Csütörtök)
   16:00 „Mikluás Fesztivál”
2021. december 17. (Péntek) „Bem TV ovisoknak 1.”
2022. január 21. (Péntek) 16:00 Mókás angol játszóház
2022. február 18. (Péntek)
   16:00 Kalandozás Meseországban
2022. február 25. (Péntek)
   16:00 Tavaszvárás a csiga családdal
2022. február 28. (Hétfő) „Bem TV ovisoknak 2.”
2022. március 18. (Péntek) 16:00 Szuperhős képző
2022. március 25. (Péntek) 16:00 Mókás angol játszóház
2022. április 08. (Péntek) „Bem TV ovisoknak 3.”

A 2022/2023-as tanévre
a beiratkozás időpontja 2022. április 21-22.

Látogasson el hozzánk gyermekével személyesen! 

Szeretettel várjuk Önöket!
                                                     Üdvözlettel: 

                                                        Dr. Baloghné Mester Éva  
                                                                 intézményvezető


