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„Minőségi nevelési-oktatási intézmény”
„Örökös Öko Iskola”
„ Örökös Boldog Iskola”
„Microsoft Innovatív Iskola”
„Ha valakit olyannak látsz, amilyen éppen most, ezzel visszatartod őt a fejlődésben. De ha
olyannak látod, amilyenné lehetne, ezzel előre segíted őt életútján.” (Goethe)
Iskolánk 1983 óta működik a Vizafogó lakótelep szívében, korszerű
játszóterekkel, szépen kiépített parkokkal övezve, a Duna-part közelében.A
folyamatosan megújuló, fiatalos lendületű lakókörnyezetből iskolánkba érkező
gyermekek és szüleik elvárásának megfelelően azon dolgozunk, hogy XXI.
századi, korszerű iskolát működtessünk, megfelelve a jelen kor kívánalmainak.

Nevelési elveinkre a nyitottság, a tolerancia, az empátia, a következetesség jellemző.
Pedagógiánk a gyerekek érettségéhez, fejlettségi szintéjéhez, egyéni képességeihez igazodik.
Törekszünk arra, hogy tanulóink képességeik kibontakoztatásához minden segítséget megkapjanak.

A gyermekek képességének kibontakoztatását szolgálják iskolánk sajátos, profiljai. Arculatunk
meghatározói:
Mozgás- és táncművészeti képzésünk:
Alsó tagozaton kreatív mozgás, néptánc, sporttánc és
aikido foglalkozásokon vehetnek részt a diákok. Felső
tagozatosaink mindezeken túl választhatják még a
színpadi táncot és a drámafoglalkozást is.

Nyitott világ két tanítási nyelvi irányultságú képzésünkben
a gyerekek heti 3 délutáni angol foglalkozáson játékos formában
tanulják az angol nyelvet mesedramatizálás, daltanulás, angol
gyermekjátékok formájában. A felsősök nyelvvizsga előkészítő
foglalkozásokon, országismereti órákon készülnek a gyermek
nyelvvizsga és a B/1 szint letételére.
A Boldog Iskola cím elnyerésével iskolánkban havi rendszerességgel tartunk
boldogságórát. Ezeken a foglalkozásokon a gyerekeket a pozitív szemléletmóddal, az élet valódi
állandó értékeivel ismertetjük meg.

Iskola úszás keretében 3. és 5. évfolyamon a Duna
Arénában járnak a gyerekeink. A rendszeres testmozgással
szeretnénk, ha elültetnénk bennük az egészséges életmód
elemeként a sportolásra való igényt.

A 2021/2022-es tanévre tervezett első osztályok:
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Kakaó-party online: 2021. február 17. 17.00 jelentkezéshez kattintson ide
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Bemutatkozó videó
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Játékos feladatok óvodásoknak

SZERETETTEL VÁRJUK LEENDŐ ELSŐSEINKET!
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