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Kedves leendő Iskolás! Tisztelt Szülők! 

 
E levelünkkel szeretnénk segítséget nyújtani a közelgő iskolaválasztáshoz! 
Terveink szerint 2020. szeptemberében Három első osztályt indítunk a Pedagógiai 
Programunknak megfelelően: 

1) Arra törekszünk, hogy mindenkinek megadjuk a lehetőséget a tanulóban rejlő tehetségek 
kibontakoztatására, amellyel személyisége és a közösség fejlesztését is szolgáljuk. 

2) Kötelező idegen nyelv (angol) oktatása negyedik osztálytól van. 

3) Egy osztályban azonban van lehetőség elsőtől angol nyelvet tanulni. A többiek számára 
4. osztálytól biztosítja az iskola az angol nyelv oktatását. 

4) A „balettos” osztályban lehetőség van heti 3 órában az (1-4. évfolyamon órarendhez 
illesztetten) a balett oktatás igénybe vételére azon tanulók számára, akik a Bakfark Bálint 
Művészeti Iskola alkalmassági vizsgálatán megfeleltek és oda szeptember első hetében 
beiratkoztak. 

5) Egy osztályban lehetőséget biztosítunk heti plusz egy órában a logikus gondolkodás 
fejlesztésére. 

6) Az iskolakezdéskor elsőben a Felfedező Programunkkal indulunk, mely egy intenzív 
előkészítő szakasz az első osztály első négy hetében. Ekkor kiemelt szerepet kap a 
tanulási eredményességet meghatározó pszichikus funkciók fejlesztése, illetve az 
eredményes tanuláshoz szükséges alapképességek feltérképezése.  

7) A tehetséggondozásra, valamint felzárkóztatásra közvetlenül a tanórák után kerül sor. 
Egyéb képesség kibontakoztatásra (foci, kosár, judo, kézműves, szlovák néptánc, ….) a 
napközihez illeszkedően 15:15-től és 16:00-tól van lehetőség. Így tudjuk biztosítani, hogy 
ezeken a foglalkozásokon bármelyik osztályból részt vehessenek a gyerekek. 

8) Matematikából és angol nyelvből, az ötödik évfolyamtól, emelt szintű képzés választható, 
ami a mindenkori alap óraszámnál kettővel több órát jelent. 

 

Induló osztályaink: 

 1.a 1.b 1.c 

osztályfőnök: 
Juhászné Lázár 

Krisztina 
Áncsák Lilla Klára 

Fülöpné Magyar 
Katalin 

Tanterv: normál normál normál 

Oktatási 
forma: 

napközi napközi napközi 

Választható 
sajátosság 

(nem 
kötelező): 

logikai 
gondolkodás 
fejlesztése 

balett angol 
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Az iskola egyéb szolgáltatásai: 

� 1-4. o. napközi/egész napos oktatás 16:00-ig, de 15:05-től lehetőség van 
edzésekre, zeneórákra… elvinni a gyermekeket. 

� 1-8. o. iskolai étkeztetés 
� szakkörök:  matematika, számítástechnika, 

 rajz,  kis kézművesek, 
 történelem, természetjáró, 
 néptánc, énekkar, 
 sportkörök, 

� nagy és rendezett tornaterem, sportudvar 
� tágas, korszerű játszótér az udvaron 
� jól felszerelt számítástechnika tantermek 
� színvonalas szabadidős programok 

 

Mindenkit  szeretettel várunk! 
 
Kérem éljenek a szabad iskolaválasztás lehetőségével! 
 
 
Tisztelettel kérem a szülőket, hogy beiratkozásig beszéljék meg otthon, ha valamely egyház hit- 
és erkölcstan oktatását kérik. 
 
 
Együttműködésüket megköszönve: 
 
 
Oroszlány, 2020.04.06. 

 
Tóth Gábor sk. 

igazgató 


