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A 103 esztendős iskolánk a lakótelepet és a kertes családi házakat elválasztó Ady Endre úton található. Jól
megközelíthető Kispest bármely pontjáról. Az épület nagy befogadóképességű, részben felújított, folyamatosan
megújuló. Barátságos, kiegyensúlyozott, otthonos környezetet kínálunk tanulóink számára. Igényes szakmai
munkával, szoros kapcsolatban a diákokkal és szüleikkel, a meglévő technikai felszereltség folyamatos
fejlesztése mellett biztosítjuk a nevelő-oktató munka hatékonyságát.
Termeinkben működnek délutáni időpontban a Kispesti Alapfokú Művészetoktatási Intézmény kihelyezett
csoportjai, a Cilinder Alapművészeti Iskola néptánc és képzőművészeti tagozata.
Profilunk az angol nyelv (emelt szinten, első évfolyamtól, lehetőség szerint csoportbontással,
szaktantermekben, junior nyelvvizsga lehetőséggel, utazással Londonba stb.) és az informatika. Az 1-2.
évfolyam ’b osztályaiban felmenő rendszerben emelt szinten a sportot helyezzük előtérbe. Ezekben az
osztályokban a testnevelés órákat szaktanár vezeti, míg délutánonként szakedzők tartják a sportfoglalkozásokat.
2012-ben iskolánk elnyerte az Örökös Ökoiskola címet, intézményünkben központi helyen áll a gyermekek
környezettudatos szemléletmódjának kialakítása, a szelektív hulladékgyűjtés fontossága. Létrehoztuk
udvarunkon öko-kertünket, ahol a tanulók pedagógusok irányításával gondozzák, ápolgatják az ágyásokat.
Kiemelt szerepet szánunk a művészeti nevelésnek: vizuális nevelés, kézművesség, zene, néptánc és modern
táncok.
A ránk bízott iskolások fejlődését stabil, gyermekközpontú nevelőtestület biztosítja. A pedagógusok korszerű
ismeretekkel rendelkeznek, rendszeresen továbbképzik magukat.
Informatika terem, Internet hozzáférési lehetőség, interaktív tábla, projektorok szolgálják a korszerű oktatási
módszerek hatékony működtetését.
Feladatunknak tekintjük, hogy a gyermekek a tanulás mellett a szabadidő helyes és hasznos eltöltésének módját
is megismerjék, mindezt változatos délutáni programokkal, sokféle szakkörrel, sportversenyek szervezésével
biztosítjuk.
Hagyományteremtő rendezvényeink színesítik a diákéletet: családi napok, Mikulás, Luca napi vásár, Adventi
hangverseny, karácsonyi műsor, farsang, kirándulások, nyári táborok, erdei iskolák stb.
Felső tagozatos tanulóink közreműködésével aktív Diákönkormányzat működik. Két jól felszerelt könyvtár áll
tanulóink rendelkezésére.
MIT KÍNÁLUNK LEENDŐ ELSŐ OSZTÁLYOSAINKNAK?
Kedves tanító nénikkel és bácsikkal, családias hangulatban, barátságos, tágas, világos tantermekkel, ideális
osztálylétszámmal várjuk a jelentkezőket.
Munkánkat több fejlesztő pedagógus, logopédus, pszichológus és pedagógiai asszisztens segíti.
1.a osztályban
o olvasás írás tanítása hangoztató-elemző-összetevő (szótagoló) módszerrel
o angol nyelv emelt szinten, informatika
1.b osztályban
o olvasás írás tanítása hangoztató-elemző-összetevő (szótagoló) módszerrel
o angol nyelv, informatika, emelt szintű testnevelés heti 5 órában + délutánonként, heti 2 órában az
emelt szintnek megfelelően választható labdajátékok (elsősorban labdarúgás és szivacs-kézilabda)
alapozása folyik szakedzők irányításával
Nyílt napot tartunk 2015. február 10-én (kedden) 9 órától 12.00 óráig.
4 x 20 perces óraszeleteket mutatnak be a leendő tanítók, majd szülői fórum keretében válaszolunk kérdéseikre.
Iskolakóstolgató programjainkra várjuk a leendő elsősöket 2015. február 17-én, március 3-án, március 17-én,
március 31-én és április 14-én keddenként, 17.00 – 18.00 óráig.
Iskolánk életével kapcsolatos további információk elérhetők intézményünk honlapján (ady.kispest.hu) és
facebook oldalunkon.

