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Milyen a mi iskolánk?
•R
 eformátus lelkiséget képviselő nevelésközpontú iskola, amelyben Isten, a család
és az iskola harmonikus kapcsolata valósul meg.
• 8 évfolyamos általános iskola, jól megközelíthető, kertvárosi környezetben, ahova
körzethatároktól függetlenül jelentkezhetnek a gyermekek.
• Iskolánk a keresztyén hit megismerésével, az igazi szeretet megélésével neveli
és tanítja a gondjaira bízott gyermekeket.
• Tantestületünk olyan hivatástudattal és gyermekszeretettel rendelkező
pedagógusok közössége, akik színvonalas, korszerű ismereteket közvetítenek, és
rendszeresen résztvesznek továbbképzéseken. Osztályközösségeinkben törekszünk
a szeretetteljes, elfogadó légkör, valamint a kölcsönös tiszteleten és megbecsülésen
alapuló magatartás kialakítására.
• Iskolánkban a differenciálás a tehetséggondozás és a felzárkóztatás keretében
is megvalósul. A gyermekekkel iskolai keretek között foglalkozik pedagógiai
asszisztens, logopédus, fejlesztő pedagógus.
• A pedagógiai program kiemelt célja az emelt szintű idegen nyelvtanítás. Az angol
nyelvet, a beiratkozó gyermekek már első osztálytól kezdve játékos, oldott, vidám
légkörben ismerhetik és szerethetik meg.
• Kiemelt szerepet szánunk a művészeti nevelésnek: főként a vizuális nevelés,
kézművesség, zene és modern táncok terén.
• Iskolánkban központi helyen áll a gyermekek környezettudatos szemléletmódjának kialakítása, a szelektív hulladékgyűjtés fontossága. Létrehoztuk
udvarunkon öko-kertünket, ahol a tanulók pedagógusok irányításával gondozzák
a növényeket. 2012-ben elnyertük az Örökös Ökoiskola címet.
• Iskolánkban nagy hangsúlyt kap az egészséges életmódra nevelés (változatos
sportolási lehetőségek, iskolagyümölcs-program).
• Tanévünket gazdag iskolai programok, kirándulások, múzeumlátogatások színesítik
(családi napok, Mikulás, kézműves délutánok, karácsonyi műsor, farsang, Ady-hét,
adventi hangverseny, környezetvédelemhez kapcsolódó jeles napok).
• A nevelési program része a református hittanoktatás.

Ismerjen meg minket személyesen!
Jöjjön el hozzánk 2020. március 25-én, szerdán 8:45 – 10:45 óráig
tartó nyílt napunkra!
Ezen a délelőttön 4x20 perces órarészleteket mutatnak be
az első osztályos tanítók, majd szülői fórum keretében adunk
részletes tájékoztatást iskolánkról.

Várjuk Önöket szeretettel!

A leendő első osztályokról
• Elsőseink nyugodt környezetben, külön épületszárnyban sajátíthatják el a tudás
alapjait, olvasni hangoztató-elemző-összetevő (Meixner) módszerrel tanulnak.
•M
 atematikai ismereteiket eszközhasználattal, Polgár Judit-féle Sakkpalota
program segítségével alapozzuk meg. Törekeszünk a számolási készség és a logikus
gondolkodás fejlesztésére.
• Az induló első osztályokban emelt szintű angol idegennyelvi oktatást tervezünk.
• Első osztálytól folyamatosan vezetjük be a kooperatív tanulási technikák
alkalmazását.
• A heti két hittan óra keretein belül még több idő jut a gyerekekkel való közös
játékra, beszélgetésre.
• Alsó tagozaton guruló rendszerű napközi otthonos oktatási formában foglalkozunk
a gyermekekkel. Iskolánkban a tanítási órák és a szabadidő összefüggő rendszert
alkot, biztosítva az óvodai és az iskolai élet közti gördülékeny átmenetet. A tanulók
az egész nap során sajátítják el az új ismereteket és a következő tanítási napra is
felkészülnek. A gyerekek táskájukat a könyvekkel, munkafüzetekkel csak hétvégén
viszik haza.
• Célunk, hogy nagy hangsúlyt fektessünk a szülőkkel való kapcsolattartásra,
együttműködésre.

A felső tagozatról
• Diákönkormányzatunk aktívan részt vesz az iskola életében.
• Felszerelt könyvtár áll tanulóink rendelkezésére tudásuk megszerzésében
(könyvtári órák, rendszeres könyvtárhasználat).
• Tanulóink tematikus hét keretében szereznek bővebb ismereteket digitális,
fenntarthatóság és pénzügyi témában.
• A tehetséggondozás keretében nagy hangsúlyt fektetünk a tanulmányi– és
sportversenyekre való felkészülésre, ahol a iskolánk tanulói évek óta kimagasló
eredménnyel szerepelnek.
• 8. osztályban matematikából, valamint magyar nyelv- és irodalomból felvételi
előkészítő órákat illesztünk a gyerekek órarendjébe.
• A nyolcadikos tanulók érdekében élő kapcsolatot tartunk a környező
gimnáziumok mellett a református gimnáziumokkal (óralátogatások,
szabadidős programok, szülői értekezletek szervezése a továbbtanulási
lehetőségekről… stb).

Iskolára felkészítő foglalkozások
Szeretettel várjuk foglakozásainkra azokat a gyerekeket és szüleiket,
• a kik a 2020/21-es tanévben az első osztályt kezdik,
•
akik szeretnék, hogy gyermekeik biztonságos, szerető környezetben

nevelkedjenek, értékeket kapva növekedjenek.

A foglalkozásokon a gyerekek megismerkedhetnek az iskolánk tanítóival.
Játékos foglalkozás keretében bepillanthatnak az iskolai élet minden
területére.
Foglalkozásaink szerdánként

16:30-17:30 óráig

a következő napokon lesznek az iskolánkban:

2019. november 13-án, december 11-én,
2020. február 19-én, és március 18-án.
Amíg a gyerekek ismerkednek az elsős tanítókkal, addig várjuk a szülőket
egy közös beszélgetésre!
A szülői beszélgetés témái:
• Református Egyház élete, a Református egyházi iskola sajátosságai.
•
A guruló rendszerű napközi otthonos oktatás előnyei, az iskolai élet
mindennapjai.
• Meixner módszer - mint az olvasástanítási módszer jótékony hatásai.
• Sakkpalota program - a matematikai gondolkodás komplex fejlesztése.
• Angol tanítás az alsótagozaton.
• Beiskolázással kapcsolatos gyakorlati tudnivalók.
Remek alkalom ez arra, hogy jobban belelássanak iskolánk életébe és választ
kapjanak a felmerült kérdéseikre!
Jöjjenek el és hozzák el gyermekeiket ezekre az alkalmakra!
Szeretettel várjuk Önöket!
Botka Nóra
intézményvezető
		

Harkai Ferenc Csaba Józsa József
lelkipásztor
kurátor
a fenntartó képviseletében

Gyerekeknek!
Hozd magaddal az iskolára felkészítő foglalkozásra!
Hívogat az Iskolánk!

Színező

Jelentkezési lap
Szeretné, ha gyermeke ebbe az iskolába járna?
Töltse ki a jelentkezési lapot és adja le a titkárságon!
A beiratkozás várható időpontja 2020. április.
A gyermek adatai:
Név:
Születési hely, idő:
Lakcíme:
Gyermek óvodája:
Az édesanya adatai:
Név:
Leánykori név:
Telefonszáma:
E-mail címe:
Az édesapa adatai:
Név:
Telefonszáma:
E-mail címe:
Testvérek száma:
Ha testvére hozzánk jár, melyik osztályba?
A személyes adatokat az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679. rendelete (GDPR)
alapján, törvényi előírásoknak megfelelően kezeljük.

Budapest, .....................................

...........................................................
szülő / gondviselő aláírása
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Iskolára felkészítő
Iskolára felkészítő foglalkozások a nagycsoportos óvodásoknak.
A szülőknek tájékoztató az iskoláról, a fenntartóról, a pedagógiai programról.

2019. november 13., 16:30-17:30

Gyermekprogram: Itt van az ősz, itt van újra
Szülőknek: a Református egyházi iskola sajátosságai

2019. december 11., 16:30-17:30

Gyermekprogram: Adventre készülve
Szülőknek: az Ady Endre Református Ált. Iskola bemutatása

2020. február 19., 16:30-17:30

Gyermekprogram: Farsangoljunk együtt!
Szülőknek: az első évfolyamra készülődés

2020. március 18., 16:30-17:30

Gyermekprogram: What’s your name?
Szülőknek: szabadidős és közös program lehetőségek

Nyílt nap
Szeretettel várjuk a leendő elsősök szüleit

2020. március 25-én

8:45 – 10:45 óráig tartó nyílt napunkra.

