Intézményünk a 2021/2022. tanévben két első osztály indítását tervezi. :
Az 1.a osztály angol orientációval várja a leendő elsősöket.
Ebben az osztályban magasabb óraszámban tanítjuk az angol nyelvet a négy alapkészség elsajátíttatása –
hallott szövegértés, beszédkészség, olvasott szöveg értése és íráskészség – céljából. A digitális kultúra
szakkör jelleggel jelenik meg.
dr. Benyó Zoltánné osztályfőnök várja szeretettel az új elsősöket.
dr. Benyó Zoltánné (Nóra néni) vagyok. 35 éve dolgozom tanítónőként, főiskolai
tanulmányaim után megszereztem a fejlesztő pedagógiai képesítést is. 1998 óta tanítok
Békásmegyeren, 2018 óta napközis munkavezetőként is tevékenykedem.
Sok éves szakmai tapasztalatom során több módszer, tankönyvcsalád segítségével is
tanítottam. Az utóbbi tizenöt évben az olvasás elsajátíttatásához Meixner-módszert is
használok, hogy a gyengébb képességű gyermekek is probléma nélkül tanulják meg az
olvasást.
Fő célom, hogy a gyermekek kíváncsiságát és érdeklődését felkeltsem az olvasás és számolás iránt, s ezt a
tudásvágyat fenn is tudjam tartani négy éven keresztül. Szeretném elérni, hogy az első iskolás évek, a
tanulás számukra ne teher, hanem öröm legyen!
Tanítási óráimat különböző oktatási módszerek és digitális eszközök alkalmazásával igyekszem érdekessé
és izgalmassá tenni. Fontos feladatomnak tartom a tehetséggondozást- és fejlesztést, különösen a tanulási
problémával küzdő gyerekeknél. Azok esetében, akiknél komolyabb tanulási nehézségek merülnek fel,
gyakori korrepetálással, illetve fejlesztőpedagógus bevonásával dolgozom a minél jobb eredmény
eléréséért.
Diákjaimat rendszeresen indítom iskolai és kerületi versenyeken, ahol – nagy örömömre - szép
eredményeket érnek el. A gyerekek mentális és fizikai egészségének fejlődéséhez elengedhetetlen a
szülőkkel való szoros együttműködés, melyre a négy év során kiemelten törekedni fogok. Mindig figyeltem
arra, hogy olyan osztályközösséget alakítsak ki, ahová a gyerekek minden nap szívesen járnak tanulni és
játszani – és a célom a jövőben is ez lesz!
Várom azoknak a szülőknek a jelentkezését, akikben még a beiskolázással kapcsolatban kérdések merülnek
fel. Az iskolában előzetes időpontegyeztetés után lehetőség van személyes találkozásra is.
email címem: nora@benyo.hu
Kis elsőseimet szeretettel várom!

Nóra néni

Az 1. b osztály digitális kultúra-művészeti orientációval várja a leendő elsősöket.
Nagy hangsúlyt fektetünk a matematika és a digitális kultúra oktatására, melyet a gyerekekhez igazodó
tanítási módszerekkel, korszerű oktatástechnikai eszközökkel valósítunk meg. Ebben az osztályban a
művészeti oktatás is kiemelt szerepet kap. Életkoruknak megfelelően a mozgás szeretetére alapozva, az
egészséges életmódra nevelést előtérbe helyezve változatos mozgásformákkal valósítjuk meg a
mindennapos testnevelést.
Kovács Piroska osztályfőnök és Harag Tiborné osztályfőnök helyettes várják szeretettel az új elsősöket.
Kovács Piroska a leendő 1.b osztály osztályfőnökeként szeretnék bemutatkozni. 25 éve
tanítok ebből 10 éve a Zipernowsky Károly Általános Iskolában. Jelenleg negyedikes
az osztályom, akikkel elsős koruk óta foglalkozom osztályfőnökként, tanító párommal
Harag Tiborné, Rózsa nénivel. A fő tantárgyakat és készségtárgyakat felosztva tanítjuk
az osztályunkban most is és a leendő elsősöknél is így tervezzük.
A számok világával ismertetem meg a gyerekeket, amin belül törekszem a logikus,
gondolkodás valamint a problémamegoldó képességük fejlesztésére.

Harag Tiborné (Rózsa néni) vagyok. Több mint 30 éve a gyerekek nevelésével és
oktatásával foglalkozom, ebből 25 éve a Ziperben. Piroska nénivel együtt egy
összeszokott párost alkotunk.
Az olvasás és írás rejtelmeibe vezetem be a gyerekeket. Sok éves fejlesztőpedagógusi
munkám során tudom mik azok a nehézségek, amire fokozottan oda kell figyelni,
esetlegesen segítséget adni, hogy a későbbiekben könnyebben vegyék az akadályokat.
A gyerekeket életkorukhoz, érdeklődési körükhöz és képességeikhez igazodva
differenciáltan oktatjuk. Nagy hangsúlyt fektetünk a tehetséggondozásra, versenyekre való felkészítésre, a
fejlesztésre, valamint az önállóságra nevelésre is. Törekszünk olyan kompetenciák kialakítására, amelyek
a továbbiakban segítik a tanulókat a tanulásban.
Célunk egy olyan közösség kialakítása, ahová örömmel jönnek a gyerekek. Ehhez elengedhetetlen a
szülőkkel együtt, kölcsönös együttműködés, egymás megbecsülése, tisztelete.
Várjuk azoknak a szülőknek a jelentkezését, akik a beiskolázással kapcsolatban kérdéseik lennének.
Lehetőség van az iskolában előzetes időpontegyeztetés után személyes találkozásra is.

Piroska néni és Rózsa néni

Magunkról
A hagyományos szótagolással történő olvasás elsajátítása a legfőbb célunk, ehhez kapcsolódó taneszközök
kiválasztásában alapszempontunk az életkori jellemzők figyelembevétele.
A tanulási, magatartási problémákkal küzdő gyermekek felzárkóztatását integrált oktatás keretében
gyógypedagógusaink, fejlesztő pedagógusaink és utazó logopédusunk segítségével látjuk el.
Amennyiben a szülők elfoglaltsága miatt a kisgyermeknek hosszabb felügyeletre van szüksége, akkor
igénybe vehető a reggeli 6.30 órától délután 17.00 óráig tartó ügyeletünk. Délutánonként napközis
foglalkozások, a felső tagozaton tanulószoba várja a gyerekeket.
Szakköreink, tanfolyamaink: Talentum szakkör, ECDL vizsgára felkészítés, Mesevarázs foglalkozás,
Pénzügyi ismeretek, Angol, Német, Rajz, Drámajáték, Néptánc, Énekkar, Úszás, Szivacskézilabda,
Röplabda, Karate, Kosárlabda, Korfball, Foci, Majorette, Túraszakkör
Hagyományőrző programjaink: Magyar népmese napja, Idősek világ napja, Danubia-koncertek,
Simonyi Zsigmond kerületi helyesírási verseny, Márton napi lámpás felvonulás,
Halloween, Pancake day, Irodalmi teaház, olvasókuckó, Mikulás műsor óvodások
meghívásával, Karácsonyi vásár és ünnepély, Zipi hívogató óvodásoknak, Farsangi
karnevál, Iskolánk születésnapja, Nyílt tanítási hét, Ki miben tudós?, Családi Nap,
Ziper Est, Ziperkupa- labdarúgás, Tanár –Diák mérkőzések, Luca napi vásár
Táboraink: Erdei iskola, Öko tábor, Napközis tábor,
Sóstói tematikus táboraink: nyelvi és sport
További információkat előzetes bejelentkezés után személyesen kaphatnak.
Intézményvezető fogadóórája: Herth Mariann mb. igazgató: hétfőn 900-1000
Ügyintéző elérhetősége: Pásztor Zsuzsanna iskolatitkár: 3886-556

Iskolánk utcajegyzéke, körzete
Barátpatak u. Bálint György u. 6-20., 5-19. Budakalász u. Gyűrű u. 1-15., 2-32. Hadrianus u.1-7. Hatvany
Lajos u. 10-14. Jós u. 2-16., 1-15. Juhász Gyula u. 2-10. Kelta u. Madzsar József u. 7-43. Sarkadi Imre u.
Szilke u. Zipernowsky Károly u. Újmegyeri tér

Beiratkozáshoz szükséges iratok
Születési anyakönyvi kivonat, TAJ kártya, gyermek és a szülő lakcímkártyája, a honlapunkon található
beiratkozási nyomtatvány kitöltve, nyomtatva, óvodai szakvélemény. Ha van Nevelési tanácsadó által
kiadott szakvéleménye.

