
 

 

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 

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

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

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

Pedagógiai programunk megvalósításához iskolánk felkészült tantestülettel és megfelelő infrastruktúrával 

rendelkezik. 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 orientáltságú 
 
Ebben az osztályban az angol nyelv oktatására heti 3 órában kerül sor.  
Egy tanóra, kettő tanórán kívüli foglalkozás, melyet a korosztály pedagógiáját jól ismerő nyelvszakos kolléga tart.  
A mindennapos testnevelés órák keretében judo oktatásra is járnak diákjaink. Tanórák után a lányoknak szivacskézilabda, 
a fiúknak labdarúgás edzésre is van lehetősége. Tanórán kívüli foglalkozás keretében választható még hip-hop tánc-, illetve 
sakkfoglalkozás. 
 

 

 

 

 

 
 
1. b osztály 

Matematika orientáltságú 

 
Ebben az osztályban a Nemzeti Alaptantervnek megfelelő 4 matematika órán felül még két matematika-logika foglalkozást 
tartunk, egyet tanóra keretében, egyet pedig tanórán kívüli foglalkozásként.  
A mindennapos testnevelés órák keretében judo oktatásra is járnak diákjaink. Tanórák után a lányoknak szivacskézilabda, 
a fiúknak labdarúgás edzésre is van lehetősége. Tanórán kívüli foglalkozás keretében választható még hip-hop tánc-, illetve 
sakkfoglalkozás. 
 

 

   

1. c  osztály 

Humán orientáltságú 
 
A magyar nyelv és irodalom, azon belül a szövegértés nagy hangsúlyt kap a Nemzeti Alaptantervben, és nem utolsósorban 
a továbbtanulás egyik alappillére.  
A Humán orientáltságú osztályban nagy hangsúlyt fektetünk arra, hogy gyermekeink megszeressék, megtanulják jól 
értelmezni az általuk olvasott szövegeket, meséket, verseket, történeteket, ezért ebben az osztályban tanórai keretben 
tartunk egy „mesemagyart”, és egy színjátszó-dráma szakkört tanórán kívüli foglalkozásként drámapedagógus 
segítségével.  
A mindennapos testnevelés órák keretében judo oktatásra is járnak diákjaink. Tanórák után a lányoknak szivacskézilabda, 
a fiúknak labdarúgás edzésre is van lehetősége. Tanórán kívüli foglalkozás keretében választható még hip-hop tánc-, illetve 
sakkfoglalkozás. 



 

 

 

 

 

 

 
 

  A leendő első osztályos gyermekek és szüleik részére 

 

2018. november 21. 1630 /színházterem/ 
 

 Az iskola igazgatójának tájékoztatója az 

intézmény pedagógiai munkájáról és az induló 

osztályokról  

 Előadás az iskolaérettségről 

 Képességfejlesztő játszóház gyerekeknek   

 LOGICO és Babilon könyvek vására 

 
 

2018. december 1. 1100 /aula/ 

Adventi családi kézműves foglalkozás és vásár 

 
 

2018. december 19. 1630 /Szent Angyalok Temploma/ 

„Közeleg a Karácsony” - Adventi műsor 

 
 



 

2019 február 21. 1630 /színházterem/ 
Farsangi kézműves foglalkozás és táncház 

 

 

 2019. március 23. 900 -1200/színházterem/ 

 
 

 

   CSODÁLATOS 

                 IZGALMAS 

           KALANDTÚRA 

             ISKOLÁNKBAN  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2019. március 27. 800 - 1100 
A leendő első osztályokban tanító pedagógusok 

nyílt órái 

 

A fenti programokra szeretettel várja Önöket 

gyermekeikkel 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, 
média-, 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 
sportfoglalkozásokat: labdarúgás (fiúk), kézilabda (leányok), asztalitenisz, karate, kosárlabda (MAFC), 
röplabda, ritmikus gimnasztika, modern táncok. 

A cselgáncsoktatás minőségét pedig Hadfi Dániel, iskolánk egyik 
büszkesége, egykori tanulója EURÓPA BAJNOK, OLIMPIKON szakedző 
garantálja. 

 

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


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

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

 

Az iskola életéről, programjairól bővebben  

a www.csikisuli.hu honlapon tájékozódhatnak. 

 

További információk: 

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

kalandtúrán (2019. március 23.) 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      

http://www.csikisuli.hu/
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

