ÉSZAK-BUDAPESTI TANKERÜLETI KÖZPONT
FODROS ÁLTALÁNOS ISKOLA
1039 Budapest, Fodros u. 38-40.
 240-1070
E-mail: titkarsag.fodros@ebtk.hu
Honlap: fodros.hu
OM azonosító: 034832
Köszöntjük Önöket az iskolaválasztás alkalmából. Ehhez a nehéz, felelősségteljes
döntéshez szeretnénk segítséget nyújtani tájékoztatónkkal.
Iskolánk Csillaghegyen, a gyerekek számára ideális, nyugodt, családi házas környezetben
található. Az ötszintes épületben az alsó és felső tagozat osztályain kívül a tetőtérben
szaktantermek, a földszinten tornaterem, az alagsorban kistornaterem, technika terem, DÖKszoba és tágas ebédlő fogadja az ifjúságot.
A tanórák közötti szünetekben az udvar és a tágas folyosók adnak mozgásteret a gyerekeknek.
Kicsik és nagyok kedvelt tartózkodási helye a nagyméretű, többfunkciós kert. A
kimeríthetetlen mozgásigényt sportpálya, műfüves pálya, játszótér szolgálja. Romantikus
romkert és park szépíti és teszi hangulatossá a környezetet. A szabadtéri órák tartására ÖKO
pavilon áll a pedagógusok és tanulók rendelkezésére.
Évfolyamonként három párhuzamos osztály a jellemző.
Iskolánk nevelőtestülete elkötelezett a minőségi és magas színvonalú oktatás iránt. A
tehetség- és a képességek kibontakoztatása mellett törekszünk tanítványaink minél teljesebb
megismerésére, a személyiségük fejlesztésére is. Ehhez a tanórai differenciált módszereken
túl számos tanórán kívüli programot is szervezünk. A pedagógusokra a gyermekszeretet, a jó
együttműködő-képesség, a segítőszándék a legjellemzőbb.
A képesség- és készségfejlesztést fejlesztőpedagógus és pszichológus is segíti.
Iskolánkban kiemelten kezeljük a környezettudatos életmód kialakítását. Örökös
Ökoiskolaként – mely címet 2014-től viseli iskolánk - ehhez több tevékenységünk
kapcsolódik.
A 2021/2022. tanévben három első osztály indítását tervezzük.
Osztályaink nem tagozatosak. Pedagógiai meggyőződésünk szerint ebben az életkorban még
nem szükséges a gyerekek elköteleződése semmilyen irányban, hiszen ösztönös
kíváncsiságuk nyitottá teszi őket sokféle tevékenység iránt. Évfolyamonként egységes a
követelményrendszer és a tantárgyi struktúra is. Az 1-4. évfolyamon a mindennapos
testnevelés keretében heti egy alkalommal néptánc oktatáson vesznek rész tanulóink.
A képesség- és készségfejlesztést fejlesztőpedagógus és pszichológus is segíti.
Írás- olvasás tanítási módszerünk
Hangoztató-elemző-összetevő módszerrel tanítjuk az olvasást. A hathetes előkészítő időszak
alatt a gyerekek ismerkednek a szótagolással, a hangokkal, a betűelemek írásával. Ezután
következik a betűtanítás időszaka. A betűk olvasásával párhuzamosan történik az adott
kisbetű írástanulása. Az összes kisbetű begyakorlása után kerül sor a nagybetűk írására. Csak
a biztos szótagoló olvasás után térünk rá a folyamatos olvasásra.

Idegen nyelvek
Diákjaink első évfolyamtól tanulnak angol vagy német nyelvet. A kezdő évfolyamokon a
tanulás játékossága van előtérben. A negyedik évfolyamon emelkedik az óraszám, a tanulás
intenzívebb formát ölt (csoportbontás).
Délutáni elfoglaltságok
Alsó tagozaton 17 óráig, a felső tagozat 5-6. évfolyamán 16 óráig napközit, 7-8. évfolyamon
igény szerint 16 óráig tanulószobát biztosítunk, mely látogatása alól az intézményvezető adhat
felmentést. A tanulóknak 1730-ig ügyeletet biztosítunk.
Hagyományaink
A hagyományápolás keretében ünnepélyek, közösségi programok tesznek emlékezetessé egyegy tanévet (évnyitó, Márton-nap, tökfesztivál, sulibuli, Mikulás, jótékonysági vásár és
koncert, cserebere, farsang, Alapítványi est, anyák napja, olvasó-éj, ÖKO napok, Fodros
napok, akadályverseny, kirándulás, pódium, családi nap, évzáró-ballagás).
Tanulmányi kirándulások, kézműves- és sporttáborok színesítik a tanévet.
Tanévenként szinte minden tantárgyból versenyeken mérhetik össze tudásukat a gyerekek, s
bekapcsolódhatnak a különféle feladatmegoldó levelező versenyekbe is. A felső tagozaton, a
tanév végén egy-egy tantárgyból kötelező vizsga van.
A Klebelsberg Központ támogatásával megújult iskolánk informatikai eszközparkja, korszerű
számítógépek, monitorok, laptopok, tabletek és projektorok segítik az oktatást, a differenciált
tanulásszervezést interaktív táblák is támogatják.
Az Alapítvány támogatásával, az informatika termekben elhelyezett számítógépekkel valósul
meg az informatikaoktatást. A szervezett tanórai oktatás a negyedik osztályban kezdődik, és
csoportbontásban folyik.
A kötelező tanítási órákat sokféle szabadidős tevékenység követi. Szakkörök, korrepetálások
és tehetségfejlesztő foglalkozások (dráma, rajz, angol, zenei, informatika, sakk), változatos
sportfoglalkozások (úszás, vívás, judo, futball, kosárlabda, röplabda, akrobatikus rock & roll)
várják az érdeklődő gyerekeket. Közösségeink rendszeresen részt vesznek kulturális
programokon: színház és mozi látogatásokon, állatkerti sétákon és interaktív
múzeumpedagógiai órákon.
Az Aelia Sabina Alapfokú Művészeti Intézmény keretein belül iskolánkban művész tanár
vezetésével képzőművészeti oktatás folyik.
Programokat abban az esetben rendezünk a beiratkozás előtt, amennyiben azt az érvényes
járványügyi helyzet lehetővé teszi.
További információk a titkárságon 7.30-16.00 óráig.
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