
Játékos gyermektorna és iskolakóstolgató foglalkozások:  

Az iskolai élettel való ismerkedést, az óvoda és iskola közötti átmenet megkönnyítését szolgálják a 

következő foglalkozások: 

 

 2017. november 13. (hétfő)  15:30-16:15-ig torna 

      16:15-17:00-ig játékos iskolakóstolgató 

 

 2017. november 20. (hétfő)  15:30-16:15-ig torna 

      16:15-17:00-ig játékos iskolakóstolgató 

 

     

 

Szülői tájékoztató leendő első osztályos gyermekek szüleinek:  

 

   2018. február 19. (hétfő) 17.00 óra 

 

Nyílt nap az alsó tagozaton:  

 

     2017. november 15. (szerda) 8:00-10:00-ig 

 

             2018. március 7. (szerda) 8:00-10:00-ig 
 

Az első órát (8:00-8:45) a 4. osztályban Tóthné Kovács Erika, a második órát (8:55- 9:40)  

Csöppüs Szilvia tartja. 

 

 

Címünk: 

1213. Budapest, Szárcsa u. 9-11. 

: 278-2374 

: 0630 832 1817 

e-mail:  iskola@szarcsa-bp.sulinet.hu  

Honlapunkat a www.szarcsaiskola.hu oldalon olvashatják. 

 

 

Tisztelettel: 

     Vígh Krisztina  

                           Intézményvezető 

 

 

mailto:iskola@szarcsa-bp.sulinet.hu
http://www.szarcsaiskola.hu/


Kedves Szülők! 
 

Egy igen fontos döntés előtt állnak, iskolát kell választaniuk. Ebben szeretnénk az Önök segítségére 

lenni ezzel a kis tájékoztatóval. 

Iskolánk a Kis-Dunához közel, a Királyerdőben épült. Tágas udvaraival, tornapályájával jó 

sportolási lehetőséget kínál diákjainak. Szép környezetben, igényesen felszerelt szaktantermekben 

tanulhatnak a gyermekek.  

Projektorral felszerelt szaktantermeink, felújított tornatermünk várja a tanulókat. 

A diákok előtt minden nap nyitva áll a több mint 10.000 kötetes állománnyal rendelkező könyvtár.  

Igyekszünk a gyermekek szabadidejét szervezett programokkal gazdagítani (kirándulások, táborok, 

szakkörök, kézműves délutánok, stb.). 

 Rendszeres látogatók vagyunk a Királyerdei Művelődési Ház programjain, megtekintjük 

kiállításaikat. 

Lehetőség van zenetanulásra is. A Fasang Árpád Zeneiskolából zenetanárok jönnek ki a szolfézs 

illetve a zongora, trombita, furulya tanítására. 

  

 

„Írni tanítottál. 

Bizony, nem ment könnyen. 

Írás közben néha 

hullott is a könnyem. 

Odaültél mellém, 

vezetted a kezem, 

S egyszerre a betűk 

elindultak velem.” 

(Osváth Erzsébet) 

 

Iskolánk életritmusa 

Az 1 – 4. osztályos tanulók iskolaotthonos, egész napos oktatási rendszerben tanulnak 16:00 óráig. 

Az iskolaotthon előnyei: 

 Két tanító egymást váltva tanítja az osztályt. 

 Önálló munkát csak hét végén kapnak. 

 Ebéd után – az óvodából való könnyebb áttérés miatt – külön szobában pihenési lehetőség van: a 

tanító nénik mesélnek, vagy zenét hallgatnak a gyerekek. 

 Az 1-2. osztályos kisdiákok külön épületben tanulnak, így nem zavarja őket az iskolacsengő, 

fokozatosan szoknak hozzá a 45 perces tanórákhoz. 

 Iskolánkban pszichológus, gyógytornász, fejlesztő és- gyógypedagógus dolgozik.  

 

 

 



Kiemelten kezelt területek 

 Az iskolánk hagyományai szerint reggelente beszélgető körrel indítjuk a napot, melyet a tanítási órák 

követnek. 

 Szem előtt tartjuk a gyermekek képességeit a tanítási órákon differenciált oktatást végzünk különböző 

munkamódszerekkel (kooperatív technika, projekt munka), ezáltal felzárkóztatást, a fejlesztést és a 

tehetséggondozást segítjük elő. 

 A délutáni szakkörök jó alkalmat kínálnak a tehetséges gyermekek felkészítésére a kerületi, budapesti 

versenyekre, művészeti szemlékre. 

 

MAGYAR 

 Bábozás, drámajátékok, színjátszás segítségével fejlesztjük tanulóink kommunikációs képességét is. 

 Nagy hangsúlyt fektetünk az értő olvasás, a szövegértés és a helyesírás- írás fejlesztésére. 

 

MATEMATIKA 

 A gyermekeknek lehetőségük nyílik az egyéni ütemű fejlődésre, kerületi versenyeken való részvételre. 

 

ÉLŐ IDEGEN NYELV – ANGOL 

Iskolánkban angol oktatás folyik. 1 –2. osztályban az idegen nyelv tanulásának játékos előkészítése, 3. 

osztálytól az idegen nyelvi készségek alapozása, majd fejlesztése történik csoportbontás keretében. 

 

TESTNEVELÉS 

 Nagy gondot fordítunk a gyermekek testi nevelésére, heti 5 órában. A testnevelés óra keretében 1. 

osztályban heti két órában, 2. – 3. – 4. osztályban heti egy órában néptánc oktatáson vesznek részt a 

tanulóink, melynek folytatása felső évfolyamon szakkör keretében történik. 

 Iskolánkban lehetőség nyílik atlétika, szivacskézilabda edzéseken való részvételre. A Csepeli Amatőr 

Birkózó Iskola edzői, testnevelő tanárai igény szerint, előkészítő jelleggel foglalkoznak a tanulóinkkal. A 

kerületi Diákolimpia versenyeinek nagy részén indulunk. 

 

INFORMATIKA 

 5. osztálytól tanítjuk.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


