


400 tanuló, 17 osztály, 32 pedagógus, 2 pedagógiai 

asszisztens, rendszergazda 

 

Évfolyamonként 2 osztály ( 8.-ban 3), magas létszámok 

 

Magas színvonalú oktató munka, következetes 

nevelési elvek 

 

Innovatív tantestület 

Hagyományápolás 

 

Jól felszerelt tantermek, interaktív tábla minden 

teremben 

 

Hangulatos, családias alsós termek 

 



Elsős tanítók lesznek a 
2020/2021-es tanévben  

 

 

Délelőttös osztály tanítója: 

                 Halasiné Molnár Mónika 

 

 Egésznapos osztály tanítói: 

     Csordás Gabriella és Forgács  Zsuzsanna 



Délelőttös osztály 

 Tanórák 8-12.35-ig 

 Tanórák után igény szerint napközi 

 Minden délutánra kapnak házi feladatot otthonra vagy 
a napközire 

 A felszerelésüket minden nap hazaviszik 

 

 



Egésznapos osztály 
 Tanórák 8-12.35-ig, 16 óráig foglalkozások, házi feladat 

készítés 

 Leghamarabb 15.30-tól mehetnek haza a gyerekek 

 Délután lehet testnevelés óra 

 Teljes felszerelést csak a hétvégére visznek haza 

 Házi feladat hétközben ritkán van otthonra 

 Mindent a két tanító tanít, délután is ők vannak a 
gyerekekkel, velük készül a házi feladat 

 



Mindkét osztálytípusra jellemző 

 Szótagoló olvasás tanítás 

 Testnevelés órába épített néptánc 

 Szükség esetén alapozó terápia foglalkozás 

 Egyéni szakvélemények figyelembe vétele 

 Tanórai differenciálás képességek szerint 

 

 



Az iskoláról még tudni 
érdemes…. 



ÖRÖKÖS ÖKO ISKOLA 
 
Napi feladatok: takarékoskodás a vízzel, villannyal 
                           szelektív hulladékgyűjtés,… 
 
Programok: papírgyűjtés, szárazelem gyűjtés 
                     
                     természetvédelmi vetélkedő 
 
                     versenyek, vetélkedők 
 
                      túrák, kirándulások 
                       
                      Föld Napja 
 
                      ÖKO nap 
 
Célunk: Környezettudatos és egészséges életmód 
 
                       
 



Tehetséggondozás 
 

 Tanórai differenciálás,képességek 
figyelembe vétele 
 Páros és csoportmunka 
 Kooperatív technikák alkalmazása 
+matematika órák, matematika szakkörök 
 Csoportbontás, felvételi előkészítők 
Versenyeztetés 
Pályázatok, vetélkedők 
Szereplési lehetőség ünnepségeken, 
kulturális bemutatón 
Akkreditált Tehetségpont vagyunk 
 
 



Felzárkóztatás 

 

• Tanórai differenciálás, egyéni 

megsegítés 

• Korrepetálás, felzárkóztató 

foglalkozás 

• Egyéni fejlesztés 

gyógypedagógussal, fejlesztő 

pedagógussal, logopédussal 

• Külön segítségadás 

szakvélemények alapján 

 



Idegen nyelv oktatás 
 

Angol vagy német 

 

3. osztálytól kezdünk 

 

Csoportbontás, kis létszám 

 

Képességek szerinti csoportok 

felsőben 

 

Németből nyelvvizsga 

lehetőség 



Mesemondó –és szavalóverseny 

Mesevetélkedő 

Kulturális bemutató 

Színházlátogatás 

Hangverseny látogatás 3.osztálytól 

Operakaland Budapesten, az Erkel 

Színházban 

Lázár Ervin Program 



Sporttevékenység 

 Mindennapos testnevelés 

 Néptánc a testnevelés órák keretében 1-2. 
évfolyamon 

 Úszás  4., 5. évfolyamokon, szülői igény 
esetén más évfolyamokon is 

 Korcsolyázási lehetőség 

 Sportfoglalkozások, versenyek 

 Gyógytestnevelés órák 

 Sport Nap 

 Egészségnap 

 Kirándulások, túrák 

 Karate edzések, Kiskosarasok program, sakk 



Tanórán kívüli 

foglalkozások 

• Kihelyezett tanórák, napok (vízpart, családi 

veteményeskert, Tés szélmalmok, 

kovácsműhely, Herend Porcelángyár,…) 

• Témanapok, témahetek, projektek (A kenyér, 

Víz, Közlekedés, Alma, …) 

• Diákönkormányzat napja 

 



Kézműves szakkör 

Báb-és színjátszó szakkör 

Népi játékok, néptánc 

Szolfézs oktatás helyben az 1-2. 
évfolyamnak 

Etika/Hit-és erkölcstan 

Mikrobisuli  

Rajz szakkör felsőben 

 



További programjaink 

Várkerti Napok 

Ünnepi megemlékezések 

Elsősök és ötödikesek fogadása 

Farsang 

Húsvéti, karácsonyi játszóházak 

Gyermeknapi programok 

Ásványkiállítás 
 



KIRÁNDULÁSOK, TÁBOROK 

 Tanulmányi kirándulások 

 Jutalomkirándulás  év végén 

 Erzsébet táborok, EFOP táborok 

 Erdei iskola 4. évfolyam szeptemberben, 6. 

évfolyam tavasszal 

 Határtalanul program a 7. évfolyamosoknak 

 Kenu tábor, kerékpáros tábor 

 

 



Szeretettel várjuk Önöket és iskolába 

készülő gyermeküket a Várkerti 

Iskolába! 


