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 Az első évfolyamon a szótagoló olvasástanítást helyezzük előtérbe, mely 

megfelel a magyar nyelv sajátosságainak. 

 Kiemelt feladatunk a tehetséggondozás és felzárkóztatás, mindennapi életre 

nevelés, hogy tanulóink bárhol és bármilyen helyzetben megállják helyüket. 

 Az angol nyelvet igény szerint 1. osztálytól kezdve, kis csoportokban tanítjuk. 

 Az informatikát és robotikát tehetséggondozás keretében 1. osztálytól 

elsajátíthatják, míg azt 3. évfolyamtól minden tanuló tanulja. 

 Fontosnak tartjuk a hagyományőrzést, hogy gyermekeink tiszteletben tartsák a 

nagyszülőktől, szülőktől örökölt értékeket. Nagy hangsúlyt fektetünk a 

néphagyományok ápolására: húsvét, pünkösd, májusfaállítás, jeles napok 

megünneplése, stb. 

 Az óvodából az iskolába való átmenet megkönnyítése érdekében már több, mint 

10 éve (1-2. évfolyamon) iskolaotthonos oktatási forma került bevezetésre. A 

harmadik évfolyamon lép be a délutáni napközi, ami majd a felső tagozatba 

való átállást segíti. 

 Sportolásra, testmozgásra minden nap lehetőséget biztosítunk a 

konditeremben, tornateremben vagy a sportudvaron. Tömegsport keretében 

labdarúgás, nagyobbaknak már kézilabda vagy kosárlabda edzéseket kínálunk. 

 A szabadidő hasznos eltöltésére gazdag a tárházunk. Délutánonként 

művészeti, logikai, életgyakorlat és digitális „szakkörökön” vehetnek részt 

tanulóink. Emellett szívesen látogatják a sakk, néptánc és az énekkari 

foglalkozásokat is. 

 A felső tagozaton a helyi tantervnek megfelelően hon-és népismeretet és 

egészségtant is oktatunk a fő szaktárgyak mellett. 

 Szaktárgyi versenyekre, vetélkedőkre (iskolai versenyektől az országos 

versenyekig) felkészítjük tanulóinkat, kimagasló eredményekkel 

büszkélkedhetünk. 

 Iskolánkban 20 éve él Belső Gondozói Minőségbiztosítási Rendszer, melynek 

lényege a gyermek segítése, folyamatos figyelemmel kísérése, a hiányok 

feltárása és tudatos fejlesztése fejlesztőpedagógusunk segítésével. Ily módon 

biztosítjuk tanulóinknak az egyéni haladást. 

 A kompetencia alapú oktatás (alkalmazni tudás) terén pedagógusaink a 

városban az élen járnak, országosan ismert referencia iskola vagyunk. 

 Iskolánkban három éve bevezetésre került az Eszterházy Károly Egyetem által 

kidolgozott Komplex Alapprogram, amellyel a tanulás igazán 

élményszerűvé válik. Ez előrevetíti az ÉLMÉNYSULI mindennapjait! 

 Iskolánk Akkreditált Kiváló Tehetségpont, melynek keretében minden 

tanévben érdekes tanórán kívüli tevékenységekben vehetnek részt tanulóink. 

 Nagy hangsúlyt fektetünk a modern IKT eszközök oktatási felhasználására, a 

Balassi Digitális Élményközpont segítségével a tanulóinkon kívül más 

intézmények növendékei is megismerkedhetnek többek között a robotika 

alapjaival vagy a 3D-s nyomtatással. 


