A Centenáriumi Általános Iskola
szeretettel várja a leendő diákokat és szüleiket!
2017. november 15-én 17:00 órától szülői értekezletet tartunk, melyen bemutatjuk Önöknek
iskolánkat, és tájékoztatást adunk a következő tanévi elképzeléseinkről.
2018. március 21-én az iskolai nyílt napon bepillanthatnak a tanórák légkörébe is.
Továbbá a tanév során is látogathatnak tanórákat, előzetesen egyeztetett (403-6214) időpontban
„Vár az iskola” játékos foglalkozások a leendő elsősöknek 17-18 óra között:
(1165 Budapest, Sasvár u. 101.)
2017. november 15.
2017. december 13.
2018. január 10.
2018. február 14.
2018. március 21.
2018. április 11.
A foglalkozásokon lesz mesekuckó és drámajáték, zeneszoba és daltanulás,
kézműves műhely, ahol alkothatsz, és a sportjátékokban kipróbálhatod
ügyességedet is.

Kedves Szülők!
Tudjuk, az iskolaválasztás nem könnyű feladat, hiszen óriási a kínálat, és döntésük nagymértékben meghatározza gyermekük jövőjét.
Ehhez szeretnénk segítséget nyújtani Önöknek.
Iskolánkban a nevelést és az oktatást egységként kezeljük. Tanórákon kiemelt szerepet kap a tanulás tanítása.
Differenciált, egyénre szabott oktatás segíti a tehetséggondozást és a felzárkóztatást, az önkifejezést, ezzel is
sikerélményt biztosítva a gyermekek számára. Célunk, a gyerekek segítése abban, hogy a legtöbbet hozzák ki
magukból.
ü Az első évfolyamos tanítási program megválasztásában elsődleges szempont a tantárgyak megszerettetése, a tudásszomj
felkeltése, az olvasási – írási – számolási készségek gondos megalapozása. Kiemelten fejlesztjük a problémamegoldó
gondolkodást és a kreativitást. Nagy hangsúlyt fektetünk a kommunikációs készségek fejlesztésére. A tanítási módszereinket
áthatja a holisztikus szemlélet.
ü Az idegen nyelv – angol - tanítását első osztályban kezdjük játékos, alapozó módszerrel, melyre később fokozatos
terheléssel, óraszámemeléssel épül a felső tagozat emelt szintű idegen nyelv oktatása.
ü Kihasználva a helyi sportszervezettekkel ápolt szoros kapcsolatot, felmenő rendszerben már első osztálytól emelt szintű
testnevelés oktatást vezettünk be. Az órákon kiemelt szerepet kap az atlétika, a foci és a kézilabda. A tanórákat edzői
végzettséggel is rendelkező testnevelő tanáraink tartják. iskolánk a Magyar Kézilabda Szövetség egyik utánpótlásnevelő iskolája.
ü Iskolánk három éve csatlakozott a SAKKPALOTA programhoz – így a gyerekek tanórai keretek között tanulhatják a
képességfejlesztő sakkot
ü Felső tagozaton bevezettük a gazdasági és pénzügyi ismeretek tanítását
ü Fontosnak tartjuk a gyerekek művészeti és hagyományőrző nevelését:

o énekkarunk és szóló énekeseink egyre több rendezvényen szerepelnek és a versenyekről rendszeresen aranyérmekkel térnek
haza
o az iskolánkban működő Fazekas Központ dolgozói rendszeresen tartanak hagyományőrző foglalkozásokat tanórán és tanórán
kívül is
o alsó tagozatos tanulóink heti egy órában néptáncot is tanulnak
o felső tagozaton nagy népszerűségnek örvendenek a tánc- és drámafoglalkozások
ü Tanulóink számára biztosítjuk az eredményes tanórai felkészülést, a hatékony önálló tanulási technikák elsajátítását, a szabadidő
hasznos eltöltését.
Az alsó tagozaton minden osztálynak saját napközis csoportot indítunk, a felsősöknek tanulószobát
biztosítunk az eredményes felkészüléshez, önálló tanuláshoz. Az alsó tagozaton az a gyakorlat, hogy
hetente legalább kétszer az osztályfőnökök vannak napközis időben a gyerekekkel, a napközis tanítók
pedig délelőttönként tanítanak is az adott tanulócsoportban azért, hogy a gyerekeket minél több
oldalról, minél jobban megismerjék és fejleszthessék.
ü Tanórán kívüli rendezvényeink nemcsak a diákok, de a szülők körében is egyre népszerűbbek:
Gólyaavató - Családi nap - Zenei világnap – Őszbúcsúztató - Adventi gyertyagyújtás – Mikulás - Luca napi sokadalom - Karácsonyi
ünnepség – Farsang – Tavaszköszöntő - Projektnapok – Egészségnap – Sportnap – Hangversenyek – Színházlátogatások –
kirándulások
ü Könyvtárunk széles választékából a tanulók délelőtt és délután is kölcsönözhetnek.
ü Sportolási lehetőségek: kézilabda, foci, atlétika, úszás, akrobatika, dzsúdó, karate, ritmikus sportgimnasztika
ü Szakköreink: angol, irodalom, média, komplex képességfejlesztő, képességfejlesztő énekkar, gitár- és ütős
hangszer, rajz, kézműves
ü Táboraink: színjátszó/média tábor, alsós tábor

