
Szeretettel köszöntjük a leendő első 
osztályosok  szüleit 

„A bölcs ember sziklára épít”



Intézményvezető  Vicziánné Salla Ildikó

Iskolalelkészek       Győri Dávid

Igazgatóhelyettes   Zámbóné Karner Anikó

Tanítók Szrapkóné Katona Dóra 

Balaskó Éva



Intézményünk többcélú, közös igazgatású 
intézmény, 

• óvoda

• általános iskola

• gimnázium



Mit tudunk nyújtani a leendő elsőseinknek?
– angol tagozat - emelt óraszámú angol nyelv oktatást – heti  négy 

órában ismerkednek az angol nyelvvel és kultúrával.
1-2. évfolyamon heti 2 angol és 1-1 ének-zene és technika 

tervezés tantárgy óráin folyik az idegen nyelvi oktatás. 3-4. 
évfolyamon az angol idegen nyelvi órák száma emelkedik. 
Mindvégig a kommunikatív nyelvtanítás az elsődleges, az 
írásbeliség késleltetetten jelentkezik 2. osztálytól kezdve.
– sakk tagozat - sakk oktatás – Polgár Judit módszere alapján. 

A kedves, szerethető sakkbábok segítik a tanulókat az ismeretek 
megszerzésében, egyúttal fejlesztik a kreatív gondolkodást, 
valamint a logikai, stratégiai készségek, képességek kialakulását. 
Természetesen, magával a sakkjátékkal és annak 
szabályrendszerével is megismerkednek a program keretében. A 
sakkoktatás az emelt óraszámú matematika órák keretében 
történik.



Mit tudunk nyújtani a leendő elsőseinknek?
• Meixner programmal történő anyanyelvi oktatás
• elnyújtott iskolaelőkészítő program
• néptánc - drámajáték
• családbarát környezetet,
• játékközpontú nevelést,
• egyéni bánásmód
• tehetséggondozás – matematika, zene, 

képzőművészet, informatika, idegen nyelv
• felzárkóztatás



Iskolalelkész: Győri Dávid
Keresztény nevelés

– Egyházi ünnepek – iskolai keretek között 
– Áhítatok – heti rendszerességgel
– Hitoktatás – heti 2 órában (evangélikus, református, 

római katolikus)
– Családi együttlétek – karácsonyi istentisztelet, anyák 

napi istentisztelet
– Évente egy alkalommal közös osztályszintű 

templomlátogatás



A későbbiekben:

– Kiemelt hangsúlyt fektetünk a matematika és 
idegen nyelv (angol)oktatására – (emelt óraszám, 
csoportbontások, szakkörök).

– Az általános iskolánkban tanuló gyermekek 
számára megfelelő tanulmányi átlag elérése 
esetén továbbtanulási lehetőséget biztosítunk 
gimnáziumunkban.



• Fontosabb dátumok:

• 2022.március 1,8,22 – amennyiben a járványveszély engedi 

16 órától -17 óráig - iskolakóstolgató foglalkozás –

– gyerekeknek: ismerkedés, mozgásos játékok, 
kézműveskedés, nyelvi és matematikai foglalkozás

– szülőknek beszélgetések: iskolaérettség,hitélet, 
beiratkozás

• 2022. február 22. jelentkezési lap leadása

• 2022. áprilisban beiratkozás



2015 – 16-os tanév

2022/23. tanév beiskolázás

– Jelentkezés – jelentkezési lap alapján regisztráció

– Döntéshozatal 
• Óvodás

• Testvér

• Egyházi kötődés

• Körzetes

• Szakvélemény – SNI-s korlátozott számban

– Felvételről döntés



Erős vár a mi Istenünk!


