Iskolánk az „ÖKO ISKOLA”, a „BOLDOG ISKOLA” és „Tudatosan gazdálkodó diákokért” cím
birtokosa.
Sportiskolai program: egy speciális utánpótlás-nevelési rendszer, mely magába foglalja az 1-8.
évfolyamos tanulók iskolai nevelését és oktatását; sportági képzését; összehangolja a sportoló
tanulók tankötelezettségéből fakadó kötelezettségeinek és a sportkarrier építésének lehetőségét.
Alapvető követelmény: megfelelő szellemi és fizikai terhelhetőség; kitartás, akaraterő; jó
koordinációs és kondicionális képességek, gyorsaság, ruganyosság; egészségügyi alkalmasság;

Szeretettel várunk a
CENTENÁRIUMI ÁLTALÁNOS ISKOLÁBAN
Alapelvünk az oktatás és nevelés egysége, a gyermeki személyiség tiszteletben tartása, nyitottság,
tolerancia, bizalom, együttműködés, értékközvetítés, tehetséggondozás, hátránykompenzáció,
képességfejlesztés, esélyegyenlőség.
Iskolánk holisztikus szemlélettel harmonikus egységben kezeli a gyermekek szellemi, testi, lelki,
fejlődését, a "teljes személyiség" fejlesztését, hogy megalapozzuk a folyamatos fejlődésre képes,
boldog és sikeres életet.
Célunk a gyerekek természetes kíváncsiságára építve, korszerű ismeretek közvetítése, hogy jó kedvvel
tanuljanak; élményeket gyűjtsenek tanórákon és szabadidős foglalkozásokon.
Amit iskolánk kínál:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Gyermekközpontú szemlélet, családias légkör
Kislétszámú osztályok
Komplex személyiségfejlesztés
Személyre szabott tehetséggondozás és fejlesztés
Emelt óraszámú oktatás matematikából, magyar nyelv és irodalomból, angol nyelvből
Csoportbontás és nívócsoportos oktatás több tantárgyból
Idegennyelv tanulása első osztálytól, emeltszinten 5. osztálytól
Sportiskolai osztályok első évfolyamtól – utánpótlásnevelés (Bozsik program, Ikarus, KMSE)
Emeltszíntű testnevelés minden évfolyamon
Komplex művészeti és hagyományőrző nevelés
Kihelyezett zeneiskolai képzés
Környezettudatos szemlélet
Pénzügyi és gazdasági kultúra tanítása a 7-8. évfolyamon
8. évfolyamon matematika és magyar felvételi előkészítő
Sokszínű tanórán kívüli programok: bőséges szakkörkínálat, számtalan sportolási lehetőség,
gazdag iskolai hagyományok
Pszichológus, fejlesztő pedagógus, gyógypedagógus, logopédus segíti tanulóink
előrehaladását/fejlődését.

Sportiskolai osztályunkba olyan gyerekek jelentkezését várjuk, akiknek mindennapjait áthatja a
különböző mozgásformák gyakorlása. Szeretnének minél több sportággal megismerkedni, hogy a
későbbiekben akár versenysportolókká is váljanak.
Sportolási lehetőségek: kézilabda, foci, atlétika, úszás, akrobatika, dzsúdó, karate, ritmikus
sportgimnasztika, tánc, twirling
Szakkörök: angol, történelem, ÖKO, énekkar, gitár- és ütős hangszer, rajz, kézműves, rajz, néptánc
Napközi, tanulószoba: Az alsó tagozaton minden osztálynak saját napközis csoportot indítunk, a
felsősöknek tanulószobát biztosítunk az eredményes felkészüléshez, önálló tanuláshoz.
Hagyományok: nemzeti ünnepek méltó megünneplése, Gólyaavató, Családi nap, Zenei világnap,
Őszbúcsúztató, Adventi gyertyagyújtás, Mikulás, Luca napi sokadalom, Karácsonyi ünnepség,
Farsang,
Tavaszköszöntő,
Projektnapok,
Egészségnap,
Sportnap,
hangversenyek,
színházlátogatások, kirándulások, táborok
Tárgyi feltételek: Az iskolában digitális technikával, internetes hozzáféréssel felszerelt, világos, tágas
tantermek, valamennyi tantárgyhoz szaktanterem, könyvtár, valamint tágas tornaterem és
tornaszoba, sportudvar, műfüves focipálya, műanyag borítású kézilabda pálya és játszóudvar várja a
gyerekeket.
A jelenlegi járványügyi helyzetben idén a foglalkozásaink, nyílt napjaink és a személyes szülői
tájékoztatóink elmaradnak. Így iskolánkról, induló osztályainkról online formában, nyomtatott
tájékoztatókon keresztül és telefonon tudnak tájékozódni.

A beiskolázással kapcsolatos információkért kövessék
rendszeresen honlapunkat (www.centi.hu), vagy
érdeklődjenek a 403-6214-es telefonszámon!

Sok szeretettel várjuk leendő elsőseinket
a 2021/2022-es tanévben is!

