


Pedagógiánk

Célunk az, hogy sokoldalú fejlesztéssel felkészítsük a 
tanulókat későbbi sikeres életpályájukra, a társadalmi 
beilleszkedésre.

Azon munkálkodunk, hogy a gyerekek tegyenek szert az 
életkoruknak és személyes adottságaiknak megfelelően az 
iskolai és a magánéletben szükséges önállóságra, bátor 
kiállásra, legyenek képesek véleményalkotásra, a különböző 
problémák felismerésére és megoldására, és olyan 
személyiségjegyekkel rendelkezzenek, mint az önbizalom, 
önfegyelem, megbízhatóság, alkotó- és teherbíró-képesség, 
feladatvállalás és -teljesítés, lényeglátás, szeretet, türelem, 
megértés, tisztelet, segítőkészség.



• Az iskola főbb specialitásai

• Angol-német nyelvoktatás

• Nívócsoportok működése

• Vizsgarendszer

• Iskolai hagyományápolás

• Rendszeres és változatos 
szabadidős tevékenység



Elnyertük az ÖRÖKÖS 

ÖKOISKOLA címet!

Az Emberi Erőforrások 

Minisztériuma és a 

Vidékfejlesztési 

Minisztérium megbízásából 

az Oktatáskutató és 

Fejlesztő Intézet nyílt 

pályázatán iskolánk 2014. 

decemberében elnyerte az 

Örökös Ökoiskola címet, 

melyet azok az 

intézmények kaphatnak, 

amelyek legalább három 

alkalommal elnyerték már 

az Ökoiskola címet.



Életképek



Évnyitó 



Múzeumi kalandozások Fodros 
módra

Egyik legkedveltebb hagyomány iskolánkban az 
őszi múzeumi délelőtt. Minden év októberében 
osztályaink egy délelőttöt múzeumban 
töltenek, nézelődnek, szemlélődnek, múzeumi 
foglalkozásokon vesznek részt.



Nemzeti ünnep az iskolánkban
A kép az 23-ai közös ünnepségen 
készült, melyen együtt emlékeztünk 
az 1956. évi forradalom és 
szabadságharc kezdetének napjára, 
valamint a hősökre.



Márton nap



Tökfesztivál - Halloween



Szépíró verseny

Iskolánkban került megrendezésre a 
kerületi Szépíró verseny.

A verseny célja az esztétikus kézírás 
fontosságának megőrzésére való igény 
fenntartása az egyre nagyobb teret 
hódító digitalizált világunkban.



Adventi kirándulás



December 6.

Mikulás-nap



Karácsonyi díszben
a Fodros



Jótékonykodtunk!



Farsang



8. osztályosok nyitótánca az Alapítványi esten

A szépszámú közönséget, szülőket, támogatókat  
gálaműsor, büfé, tombola várta.



Pénz-7 

Iskolánk csatlakozott az Emberi 
Erőforrások Minisztériuma által 
meghirdetett Pénzügyi és vállalkozói 
témahét programsorozathoz.

Minden napra jutott valami 
pénzhasználattal vagy vállalkozással 
kapcsolatos feladat.



Palacsintanap
Február 25-én 
hagyományainkhoz híven 
ünnepeljük angolórákon a 
mindig nagy sikert arató 
palacsintanapot.

Számtalan finomabbnál 
finomabb palacsinta 
érkezik, amit jóízűen 
fogyasztanak el a 
gyerekek. Rejtvényeket 
fejtörőket oldanak meg a 
nevezetes nappal 
kapcsolatban. 



Családi nap kertrendezéssel



Fodros-napok



„Vakáció, vagyis hurrá, nyaralok!

Nem titkolom, nagyon vártam.
Vakáció! Nincs tovább!
Júniustól igazoltan
kerülöm az iskolát.”


