
Kedves Anyukák, Apukák! 

Szeretettel várjuk Önöket és gyermekeiket iskolánk alábbi szervezett programjaira, melyek 

segítségükre lehetnek áthidalni és megérteni az iskolába indulás dilemmáit, kérdéseit. A már 

megfogalmazódott és a helyben felmerülő kérdéseikre igyekszünk választ adni, hogy nyugodtan 

nézhessenek e nagy váltás elébe. 

Leendő iskolásaink pedig ez idő alatt játékos, kézműves foglalkozás után vihetik haza életük első 

iskolai kis alkotásaikat. Lehetőségük lesz megismerkedni a 2018/2019-es tanév első osztályos 

tanítóival. 

ISKOLANYITOGATÓ NAPOK AZ 

EÖTVÖSBEN 

 

 2018. január 31. (szerda) 17 óra 

Szülői értekezlet - általános tájékoztató iskolánkról 

Tájékoztatót tartja: Kuba Gábor intézményvezető 

A gyerekeknek közben kézművesfoglalkozás, agyagozás a jövendő tanító nénikkel. 

 2018. február 21. (szerda) 17 óra 

Tájékoztató az iskolánkban alkalmazott olvasástanítási 

módszerről és az iskolaérettségről 

A gyerekeknek közben foglalkozás a farsang jegyében 

2018. március 07. (szerda) 16
30

 óra 

Így tanulunk angolul, bemutató és játék. A jelenlegi elsősök és az ovisok közös délutánja. 

2018. március 21. (szerda) 17 óra 

„Nyuszilesen” játékos foglalkozás, sport /Városgazda fociedzők bemutatkozása/ 

 2018. április 04. (szerda) 8-11 óráig 

NYÍLT NAP – Leendő elsős tanító nénik munka közben – 4. évfolyam 

/Ezen a napon csak a szülőket várjuk nyílt óráink megtekintésére!/ 

 

 

 

 

 



 

Iskolánk alapvető céljai közé tartozik, hogy olyan tanulóközpontú, biztos ismereteket nyújtó, a 

továbbtanuláshoz erős alapokat adó intézmény legyen, melyben a gyermekek szabadon 

kibontakoztathatják képességeiket, egyéniségüket. 

A szakmai munka segítése mellett, a nyugodt körülményeket az is biztosítja, hogy minden osztálynak 

újonnan berendezett saját tanterme van, emellett jól felszerelt (wifi, digitális táblák, projektorok, laptopok) 

szaktantermekben oktatjuk a földrajz, biológia, rajz, ének, technika, kémia, fizika, idegen nyelv, informatika 

tantárgyakat. Nagy előnyünk, hogy 2 informatikateremmel, 2 tornateremmel és 2 ebédlővel rendelkezünk. 

Könyvtárunk 14000 kötettel és internet kapcsolatos számítógépekkel áll a tanulók rendelkezésére. A 

zeneiskola hozzánk kihelyezett tagozatán szolfézs és hangszeres zene (zongora, gitár, furulya, oboa) oktatása 

folyik. Az iskolai logopédus helyben szűri és szükség szerint foglalkozik a gyermekekkel, s ezt teszik a 

fejlesztő pedagógusok is. A rászoruló gyermekeknek intézményünkben hetente tart foglalkozást 

gyógytestnevelő szakember. 

Az anyanyelv tanításánál a szótagoló-elemző-összetevő módszert alkalmazzuk. 

Dislexia-prevenciós osztályainkban Meixner módszerrel tanítunk. 

Az egész tanévet átölelő hagyományőrző programunk keretében felelevenítjük a jeles napok 

népszokásait, hagyományait (Mihály nap, szüret, Márton nap, lucázás, betlehemezés, kiszézés, farsang, húsvét, 

majális, stb.). 

A napközis (1-6. évf.) és tanulószobai (7-8. évf.) ellátást és foglalkozást minden igénylőnek biztosítani 

tudjuk.  

Tanórán kívüli foglakozásainkon minden évfolyamon biztosítjuk a tehetséggondozást és a felzárkóztatást 

magyar nyelv és irodalom valamint matematika tantárgyakból. Változatos a tehetséggondozó és a szakköri 

kínálatunk is: középiskolai előkészítők, énekkar, biológia, kémia, fizika, informatika, kiadványszerkesztő, 

média, néptánc, rajz, színjátszó, kerámia, valamint sportfoglalkozásaink: röplabda, kosárlabda, floorball, tánc, 

karate, hagyományőrző foglalkozás, stb. 

Színesek egyéb – esetenként iskolán kívüli – programjaink is: témahetek, projektnapok, ökoiskolai 

programok, színház és múzeumlátogatások, osztálykirándulások, 4. évfolyamon erdei iskola, táborok, stb. 

honlap: www.eotvosbp18.hu 

email: titkarsag@eotvosbp18.hu 

ELSŐ OSZTÁLYOS TANÍTÓK A 2018-2019-ES TANÉVBEN: 

Kisvarga Gáborné - Árvayné Kereskényi Melinda 1.a 

/Városgazda Utánpótlás Akadémia Labdarúgó szakosztály/ 

Szűcsné Rózsavölgyi Erika - Necsev Mihályné 1.b 

/Hagyományőrző osztály - néptánc, néprajz, népmese, népi gyermekjátékok, népdal/ 

Sztancsikné Ábrahám Éva – Berkiné Táncsics Judit 1.d 

/Logopédiai osztály- Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat – Beszédvizsgáló javaslata alapján/ 

 

http://www.eotvosbp18.hu/
mailto:titkarsag@eotvosbp18.hu

