Beiskolázási tájékoztató
2021/2022. tanév

Iskolánk szeretne segítséget nyújtani a kedves szülőknek az iskolaválasztás felelősségteljes
kérdésében. Ezért ebben a tanévben is szeretettel várjuk a leendő első osztályosok szüleit és
gyermekeiket a
Kőbányai Fekete István Általános Iskola
alsó tagozatának ISKOLANYITOGATÓ programjaira.
A kétféle programból álló rendezvény célja, hogy a szülők és a gyerekek betekintést kapjanak iskolánk
alsó tagozatán folyó munkába, megismerjék a leendő elsős tanító néniket.

Biztosítjuk tanulóinknak a zökkenőmentes átmenetet az óvodából az iskolai életbe. Célunk, hogy
örömmel járjanak iskolába, szeressék osztályközösségüket, legyen érték számukra tanulás!
Iskolanyitogató alkalmaink
1. alkalom Online szülői értekezlet Ideje: 2021. március 2. online szülői értekezlet
(Regisztrációhoz kötött esemény! A linket honlapunkon tesszük közzé.)
2. alkalom Iskolanyitogató foglalkozások - digitális formában.
Ideje: 2021. március 23. és április 7. napon
A foglalkozásokon való részvétel nem jelenti az automatikus felvételt iskolánkba.

Érdeklődni telefonon lehet Dobróka Angéla intézményvezető-helyettesnél a 06 1/2602136 –os
telefonszámon.

Miért jó a Kőbányai Fekete István Általános Iskolába járni?
 Az óvodából érkező kisgyermek számára biztonságos, családias légkör kialakítására
törekszünk.
 A gyerekek minél több készségét és képességét igyekszünk fejleszteni az iskolai közös
tevékenység során, de megőrizve a játékosságot.
 Szeretnénk fogékonnyá tenni tanulóinkat saját környezetük, a természet, a társas
kapcsolatok, a társadalom értékei iránt.
 Iskolánk teret és lehetőséget ad a gyermekek játék- és mozgás iránti vágyának
kielégítésére, az egészséges életmódra való igény kialakítására. Ezt szolgálja műfüves
pályánk, kézilabda pályánk és az aszfaltos pályánk is.
 Követelményeinket úgy alakítottuk ki, hogy tanulóinknak folyamatosan
sikerélményben legyen része.

Alapvető törekvésünk, hogy minden gyermek megkapja a neki megfelelő nevelést, oktatást,
tehetséggondozást illetve szükség esetén a felzárkóztatást, fejlesztést.
Célunk az egyéni bánásmód, egyéni képességfejlesztés. Követelményeinket úgy alakítottuk
ki, hogy tanulóinknak folyamatosan sikerélményben legyen része. Gyermek- és
ifjúságvédelmi felelős, fejlesztő pedagógus, valamint logopédus segíti oktató-nevelő
munkánkat.

Iskolánk a 2021/2022. tanévben is három első osztály indítását tervezi.

1. c Logopédia osztály, ahová kizárólag a Beszédvizsgáló Szakértői Bizottság szakértői véleménye
szükséges a bekerüléshez
1. a Normál tantervű osztály, emelt szintű testneveléssel (úszás, labdajátékok)
Ebbe az osztályba járó tanulók első osztálytól angolnyelv oktatáson és heti három óra úszás oktatáson
vesznek részt. Heti angol óra. A sport terén célunk évfolyamonként különféle sportágak
megismertetése. Így az úszáson kívül, a Pénzügyőr SE- vel együttműködve folyik a kézilabda oktatás
szintén saját pedagógusunk vezetésével. A szivacskézilabdával indítva, számos versenyen vehetnek
részt a gyerekek.
1.b Normál tantervű osztály, matematika-logika osztály ( Sakk palota program, majd negyedik
osztálytól az informatika tantárgy is belép).
A tanulók ebben az osztályban, elsőben heti 1, majd második osztálytól heti 2 angol órán
vesznek részt. A Sakkpalota programot, a negyedik osztálytól belépő informatika oktatás váltja
fel.
A Logika módszertanán keresztül fejlesztjük a logikus gondolkodást, a rövid és hosszú távú
memóriát, a problémaérzékenységet, az elemzőképességet és a fantáziát.
Voltaképpen egyfajta komplex személyiségfejlesztés olyan módon, hogy egyszerre fejlesztjük az
összpontosítás képességét, az értő figyelmet, a figyelem-megosztottság képességét, a kitartást, az
önbizalmat, a tanulás iránti motivációt és a kreativitást.

Iskolánk Kiemelt Akkreditált Tehetségpont, így kiemelt célunk:
 A tehetséges tanulók képességeinek feltárása, fejlesztése,
 Önképzés igényének kialakítása
 Kreativitás fejlesztése
 Tanulási technikák megismertetése, elsajátítása
 Személyiségfejlesztés

Intézményünk Örökös Boldog Iskola címet is elnyerte ebben a tanévben. Ennek lényege,
hogy vezérfonalat adjon ahhoz, hogy könnyebben nézzünk szembe a kihívásokkal, képesek
legyünk hatékonyan megbirkózni a problémákkal, valamint a testi-lelki egészségmegtartás
tényezőinek tanulmányozására kapunk gyakorlati lehetőséget. Az órák lényege a személyiségfejlesztés, a pozitív életszemléletre való képesség elsajátítása. A boldogságórákat beépítjük az
erkölcstan, osztályfőnöki órák tartalmába.

Tanórán kívüli lehetőségek:

Iskolánkban több délutáni foglalkozásra van lehetőség pl. informatika, kézműves, meseszakkör,
hagyományápoló szakkör, rajz szakkör, énekkar, előkészítő stb.. Ezek sikerét a résztvevő
gyermekek magas létszáma igazolja. Számos sportolási lehetőséget biztosítunk a
gyermekeknek szakemberek vezetésével pl: labdarúgás, kézilabda, úszás, sakk, gyermek jóga.
Ehhez műfüves pályánk, műanyag kézilabda pályánk és tavasszal elkészülő, új aszfaltos
pályánk is rendelkezésre áll. A különféle szakkörökről iskolánk honlapján tájékozódhatnak.

Sok szeretettel várunk minden kedves érdeklődőt programjainkra!

