
 A Centenáriumi Általános Iskola  
szeretettel várja a leendő diákokat és szüleiket! 

 
„Vár az iskola” játékos foglalkozások  

leendő elsősöknek 16:45-17:45 óra között 
(1165 Budapest, Sasvár u. 101.) 

 
  

2020. január 8. 
2020. február 5. 
2020. március 4. 
2020. április 1. 

 
A foglalkozásokon ízelítőt adunk az iskolai életből; 

lesz mesekuckó és drámajáték, zeneszoba és daltanulás, 
alkotóműhely, ügyességpróba. 

 
Nyílt nap: 2020. március 11-én 

 
Délelőtt: bepillanthatnak az iskola mindennapi életébe, tanórákat látogathatnak 

17 órakor: szülői tájékoztató az intézmény szakmai munkájáról és kötetlen beszélgetés a 
gyerekek nevelését és oktatását érintő kérdésekről 



 

Iskolánkról 

 
Pedagógiai-nevelési alapelveink 
 
Iskolánkban a nevelést és az oktatást egységként kezeljük. Fontosnak tartjuk a hagyományos 
értékrend ápolását és átadását. Célunk, hogy a gyermekek természetes tudásvágyát és kíváncsiságát 
kihasználva olyan korszerű ismereteket, használható tudást adjunk át, melynek segítségével 
tanulóink képesek lesznek a folyamatos fejlődésre, a kiegyensúlyozott, boldog és sikeres életre. Az 
első évfolyamon elsődleges célunk a tantárgyak megszerettetése, a tudás iránti érdeklődés felkeltése, 
a tanulási képességek hatékony fejlesztése. Kiemelten fejlesztjük a problémamegoldó gondolkodást, 
a kreativitást és kommunikációs készségeket. Hangsúlyt fektetünk a tanulás tanítására. Mindezek 
megvalósítását pedagógusaink módszertani sokszínűsége biztosítja. 
 
Képzési programjaink 
 

 a magyar és matematika tantárgyakat emelt óraszámban tanítjuk 
 angol nyelv tanítását első osztályban kezdjük, melyet emeltszintű, bontott csoportos 

nyelvoktatás követ a felsőbb évfolyamokon 
 emeltszintű testnevelés óráinkon sportágspecifikus - foci, atlétika, kézilabda -, oktatás 

folyik, bekapcsolódtunk az OTP BOZSIK PROGRAM-jába, együttműködünk az IKARUS 
atlétikai szakosztályával és a KMS-ével, segítve ezzel mindhárom sportág utánpótlás 
nevelését, ezzel párhuzamosan megkezdjük sportiskolai osztályok beindítását 

 az idegen nyelvet és a készségtárgyakat szaktanárok tanítják már első osztálytól 
 sokoldalú művészeti és hagyományőrző nevelést folytatunk: ének-zene, vizuális kultúra, 

tánc- és dráma, néptánc, képzőművészet területén 
 bevált gyakorlat iskolánkban a felső tagozaton az idegen nyelv mellett a matematika, a 

magyar, az informatika bontott csoportos tanítása 
 a 8. évfolyamosoknak matematika és magyar felvételi előkészítőt tartunk 

 

Iskolánk oktatási és nevelési programja alapján továbbra is az „ÖKO ISKOLA” és a „BOLDOG 
ISKOLA” cím birtokosa. A felső tagozaton a gazdasági és pénzügyi ismeretek tanításával 
kiérdemeltük a „Tudatosan gazdálkodó diákokért” címet.  
 
Napközi, tanulószoba: Az alsó tagozaton minden osztálynak saját napközis csoportot indítunk, a 
felsősöknek tanulószobát biztosítunk az eredményes felkészüléshez, önálló tanuláshoz.  

Sportolási lehetőségek: kézilabda, foci, atlétika, úszás, akrobatika, dzsúdó, karate, ritmikus 
sportgimnasztika, tánc 

Szakkörök: angol, irodalom- és média, énekkar, gitár- és ütős hangszer, rajz, kézműves, néptánc 

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, valamint tornaterem és tornaszoba, 
sportudvar, műfüves focipálya, műanyag borítású kézilabda pálya és játszóudvar várja a gyerekeket. 

Könyvtárunkban különböző információhordozók (könyv, CD-DVD, videó, stb.) és fejlesztőjátékok 
állnak diákjaink rendelkezésére, mely biztosítja a tanuláshoz, önképzéshez és a szabadidő hasznos 
eltöltéséhez szükséges feltételeket. 

 



Szeretettel várjuk a szülőket és a leendő elsősöket  

 

„ISKOLAVÁRÓ” foglalkozásainkra 

2020. január 8-án, február 5-én, március 4-én és április 1-jén  

16:45-17:45 óra között 

 
Nyílt nap: 2020. március 11-én 

 
Délelőtt: bepillanthatnak az iskola mindennapi életébe, tanórákat látogathatnak 

17 órakor: szülői tájékoztató az intézmény szakmai munkájáról és kötetlen beszélgetés a gyerekek 
nevelését és oktatását érintő kérdésekről 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 
 

Centenáriumi Általános Iskola  
1165 Budapest Sasvár u. 101. 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

2020. január 8-án  
16:45-17:45 között 

 
 
 
 
 
 

Mesekuckó és alkotóműhely várja a leendő első 
osztályosokat. 

 
 

 

 


