Kedves Szülők!
Nagy gond a programválasztás?
Bizonytalanok, mert a legjobbat szeretnék gyermeküknek?
Az alábbi ismertetővel szeretnénk segíteni a döntésben.
Célunk a gyermekközpontú iskola megvalósítása, ahol diák, tanító és tanár egyaránt jól érzi
magát, ahol érték a tudás, a segítőkészség, egymás tisztelete, ahol jól meghatározott
elvárásokat fogalmazunk meg a gyermek képességeinek kibontakoztatása, fejlesztése
érdekében.

Általános tanterv:
Azok a tanulók, akik nem kívánnak élni a programok választásával, általános tanterv szerint
haladnak.
Iskolánkban a tanulók, illetve szüleik két idegen nyelv közül választhatnak, melyből egy
tanulása kötelező. Aki a német nyelvet szeretné választani, annak a német nemzetiségi
nyelvoktató programunkat ajánljuk. Aki az angol nyelvet szeretné tanulni annak a 4.
évfolyamon kell azt választania. Előtte a 2. és 3. évfolyamon van lehetőség szabadon
választott foglalkozás keretében angol nyelv tanulására, melyre az 1. évfolyam végén lehet
jelentkezni. Az angol nyelvből 5-8. évfolyamon emelt szintű képzést is szervezünk heti 5
órában.

Német nemzetiségi nyelvoktató program
A programban résztvevő diákok 1-8. évfolyamon heti 6 órában – 5 óra/hét német nyelv és
irodalom, 1 óra/hét német népismeret - foglalkoznak a német nyelvvel. (A programról a
részletes tájékoztató az alábbi „Német nemzetiségi nyelvoktató program” linken érhető el.)

Köznevelési típusú sportiskolai program
A sportiskolai programban résztvevő tanulók testnevelő szakos tanárok irányításával külön
képzésben részesülnek a testnevelés órákon annak érdekében, hogy a sportágak magasabb
szintű űzéséhez megfelelő alapokkal rendelkezzenek. (A programról a részletes tájékoztató az
alábbi „Köznevelési típusú sportiskolai program” linken érhető el.)

Napközis foglalkozás
Azoknak a tanulóknak ajánljuk, akiknek a szülei dolgoznak. A tanórák után 16 óráig a
napközis nevelővel van a csoport. A nevelővel ebédelnek, elkészítik a házi feladataikat és a
fennmaradó időben, a szabadidő hasznos eltöltésére is van lehetőség.

Gyógypedagógiai feladatellátás
A gyógypedagógusok kiscsoportos foglalkozások keretében, segítik a beilleszkedési, tanulási,
magatartási nehézségekkel vagy részképességzavarral küzdő tanulókat.

Német nemzetiségi nyelvoktató program az alábbi linkre kattintva és a cikk alján DOC
és PDF formátumban megtekinthető, letölthető:
https://drive.google.com/drive/folders/1ZdxV_f169QMqTRo6LGAHqe2xCq5YxkB?usp=sharing
Németóráról készült videó: Mesevilág profin, németül
Köznevelési típusú sportiskolai program az alábbi linkre kattintva és a cikk alján DOC
és PDF formátumban megtekinthető, letölthető:
https://drive.google.com/drive/folders/1LQrH7J4TfU8OfRTgzGNorYXFaml5Arff?usp=
sharing

