
 

 

Az iskolaválasztás a családok számára fontos, felelősségteljes döntés, amely  

meghatározza a gyermek további fejlődését.  

E fontos döntésben szeretnénk Önöknek segíteni! 

Elsődleges feladatunknak tekintjük az erkölcsös életre való nevelés segítségével az alapismeretek 

biztos elsajátítását. Minden gyermek képessége szerinti fejlődését végig szem előtt tartjuk. 

Célunk: testileg, lelkileg és szellemileg megalapozott tudással rendelkező nemzedékek útjára bocsájtása a 

középfokú oktatási intézményekbe. 

A továbbtanulásra való minél jobb felkészítés érdekében a felső tagozaton csoportbontásban tanítjuk a matema-

tikát. Emelt óraszámban és csoportbontásban az angol nyelvet és az informatikát. 

 Az egészséges életmód fontosságát megértő és követő, környezettudatos polgárok nevelésén fáradozunk. Ma-

dárbarát iskola vagyunk, és 2012-ben elnyertük az Örökös ÖKO iskola címet. 

Pedagógiai programunk megvalósításához iskolánk felkészült tantestülettel és megfelelő infrastruktúrával ren-

delkezik. Egymást megbecsülő, önmagukkal és a világgal harmóniában élni törekvő pedagógusok várják jövendő 

elsőseinket. 

Nyugodt légkör, barátságos környezet Tehetséggondozás, személyiség- fejlesztés 

Egészséges életmódra nevelés Környezet- és egészségvédelmi programok 

Igényes nyelv- és informatika oktatás Népi hagyományok megismerése 

Színes tanórán kívüli tevékenységek Sokféle sportolási lehetőség 

Erdei iskola, nyári táborok  Jól felszerelt diákkönyvtár 



 

 

 

 
 
 
 
 
1. a  osztály:  
Angol - sport orientáltságú 
 
Ebben az  osztályban az angol nyelv oktatására heti 3 alkalommal kerül sor,  melyből egy a tanóra,  

a többi tanórán kívüli foglalkozás, melyet a korosztály pedagógiáját jól ismerő nyelvi szakos kolléga tart. A mindennapos 

testnevelés órák keretében cselgáncs (heti egy óra) alapképzést kapnak a tanulók. Tanórán kívüli foglalkozásként rendsze-

res sportág-specifikus képzést biztosítunk: a lányoknak szivacs-kézilabda, a fiúknak labdarúgás sportágban. Ősztől ta-

vaszig korcsolya alapképzésre járnak /jégkorong, műkorcsolya/ tanulóink.  

 

 

 

 

 
 
1. b osztály 

Matematika - sport irányultságú  

 
Ebben az osztályban tanórán kívüli foglalkozás keretében  

matematika-logika foglalkozást tartunk heti egy órában. Tanórán kívüli foglalkozásként rendszeres sportág-specifikus 

képzést biztosítunk: a lányoknak szivacs-kézilabda, a fiúknak labdarúgás sportágban. A mindennapos testnevelés órák 

keretében cselgáncs alapképzést (heti 1 óra) is kapnak a gyerekek. Emellett tanulóink heti rendszerességgel októbertől 

áprilisig korcsolya alapképzésre járnak (jégkorong, műkorcsolya).    

 

 

   

1. c  osztály 

Sakk - néptánc orientáltságú 
 
Iskolánkban Budapesten az elsők között vezettük be felmenő rendszerben a  

képességfejlesztő sakk oktatást (Polgár Judit Sakkpalota Program) amely a  

Nemzeti Alaptanterv (NAT) része. A tanítás folyamatát átszövi ez a módszer, amit  

megalapoz a heti egy játékos képességfejlesztő sakk foglalkozás.  

(A sakk kiváló nevelő eszköz, fejleszti az absztrakciós képességet, a memóriát, a logikát, a kreativitást, az elemző, rend-

szerező készséget; és ami talán a legfontosabb: döntésképes embereket nevel. A tapasztalatok szerint a tanulmányi eredmé-

nyekben szignifikáns különbség mutatkozik a szervezett sakkoktatásban résztvevő tanulók javára. Nem elhanyagolható 

szempont az sem, hogy a kombinatív képességeket igénylő sportágak magas szintű elsajátításához jó segédeszköz a sakk.) 

Emellett a néptánc oktatására heti két órában kerül sor, melyből az egyik tanóra, a másik tanórán kívüli foglalkozás.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

  A leendő első osztályos gyermekek és szüleik részére 

 

2017. november 22. 1630 /színházterem/ 
 

 Az iskola igazgatójának tájékoztatója az intéz-

mény pedagógiai munkájáról és az induló osztá-

lyokról  

 Előadás az iskolaérettségről 

 Képességfejlesztő játszóház gyerekeknek   

 LOGICO és Babilon könyvek vására 

 

2017. december 20. 1630 /Szent Angyalok Temploma/ 

„Közeleg a Karácsony” - Adventi műsor 

 
 

 

2018. február 8. 1630 /színházterem/ 
Farsangi kézműves foglalkozás és táncház 

 



 

 2018. március 3. 900 -1200/színházterem/ 

 
 

 

   CSODÁLATOS 

                 IZGALMAS 

           KALANDTÚRA 

             ISKOLÁNKBAN  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018. március 20. 800 - 1100 
A leendő első osztályokban tanító pedagógusok 

nyílt órái 

A fenti programokra szeretettel várja Önöket gyer-

mekeikkel iskolánk nevelőtestülete! 



 

 

 

A reggeli ügyelet után (7 – ½ 8) a délelőtti tanítási órákat követően egyéb foglalkozásokon (napközi, 
tanulószoba, különböző foglalkozások) tartózkodhatnak a diákok. 

Ügyeletet 1700 – 1730-ig biztosítunk. 

.A tanulásban, a felzárkóztatásban és az egyéni tehetség kibontakoztatásában széles skálán nyílik 
lehetőség szakköreinkben és könyvtárunkban az önfejlesztésre. 

A művészeti nevelés keretében kiváló szakemberek irányításával folyik a képességek fejlesztése: 
Paletta Művészeti Műhely, Szentpéteri József Ötvös Iparművészeti Stúdió, énekkar, drámajáték, mé-
dia-, tánc, múzeumbarát szakkör stb. 

 

Iskolánkban működik a Prima Primissima díjas Weiner Leó Zeneiskola kihelyezett 

tagozata, ahol különböző hangszeres képzéseket vehetnek igénybe tanulóink. 

Kihasználva azt a tapasztalatot, hogy a rendszeresen sportoló gyerekeknek jobban megy a tanulás, 
kiemelten kezeljük a sportoktatást. Délutánonként jól képzett szakemberek tartanak különböző sport-
foglalkozásokat: labdarúgás (fiúk), kézilabda (leányok), asztalitenisz, karate, kosárlabda (MAFC), röp-
labda, ritmikus gimnasztika, modern táncok. 

A cselgáncsoktatás minőségét pedig Hadfi Dániel, iskolánk egyik büszke-

sége, egykori tanulója EURÓPA BAJNOK, OLIMPIKON szakedző garantálja. 

 

A hit- és erkölcstan oktatás a különböző felekezetekhez tartozó gyermekek részére biztosított isko-
lánkban. 

A délutáni szabadidőben kirándulásokat, színház-, múzeum-, és mozi látogatásokat szervezünk.  

 

Az iskola életéről, programjairól bővebben  

a www.csikisuli.hu honlapon tájékozódhatnak. 

http://www.csikisuli.hu/
http://civiltv11.blog.hu/2011/12/08/sikertortenet_prima_primissima_dijas_a_we


 

További információk: 

A beiratkozás időpontját a fenntartó jelöli ki, melyről várhatóan a CSIKI-ka-

landtúrán (2018. március 3.) tudunk pontos tájékoztatást adni. 

 

 

 

Vezetői elérhetőségek:     Bruckner László igazgató      (1)  309-0304 

                                 Ziacsikné Sánta Éva igazgatóhelyettes   (1) 309-0344 

Az iskola telefonszámai: (1) 246-8016, 247-0582 

E-mail cím: titkarsag.csikisuli@gmail.com 

Honlapunk: http://www.csikisuli.hu 

 

Tisztelt Szülők! 

Lehetőségük van arra, hogy iskolánkba előzetesen jelentkezzenek egy adatlap kitöltésével, mely letölthető a 

www.csikisuli.hu honlapról. 

A jelentkezési lap e-mail-en vagy személyesen a titkárságon is leadható. 

Letölthető adatlap 

 

mailto:csikisuli@freemail.hu
http://www.csikisuli.hu/
http://www.csikisuli.hu/files/2012-13tanev/elozetes_jelentkezesi_lap.doc
http://www.csikisuli.hu/files/2012-13tanev/elozetes_jelentkezesi_lap.doc

