ÖRÖKÖS ÖKOISKOLA

A Zipernowsky Károly Általános Iskola 2018. február 13-án
ünnepelte alapításának 40. évfordulóját. Nyolc évfolyamos
általános iskolaként működünk. 2010-ben megnyertük az
Ökoiskola elnevezést, és 2017-ben iskolánk átvehette az
Örökös Ökoiskola címet. Ez a minősítés intézményünket
még tudatosabb oktató-nevelő munkára kötelezi, kiemelten
a tanulók egészséges életmódra történő nevelésében és a
környezettudatos szemlélet kialakításában.

Intézményünk Pedagógiai Programjának mottója:
„Félig sem olyan fontos az, amit tanítunk gyermekeinknek, mint az, ahogy tanítjuk. Amit
az iskolában tanítunk, annak a legnagyobb részét elfelejtjük, de a hatás, amit egy jó
oktatási rendszer szellemi tehetségünkre gyakorol, megmarad.”
(Eötvös József)
Iskolánk modern nevelési célokkal kiegészített pedagógiai programjának lényege:
• az alapfokú tanulási készségek kialakítása,
• a helyes magatartásformák megismertetése és gyakoroltatása,
• az önálló tanulás és az önművelés megalapozása,
• az ismeretek tapasztalati elsajátítása, a kreativitás fejlesztése,
• a differenciált fejlesztés, tehetséggondozás és felzárkóztatás,
• a test és lélek igényeinek harmonikus erősítése,
• egészséget és környezetet védő szemlélet kialakítása.
Fő pedagógiai elvünk minden tanulási szakaszban a közismereti, gyakorlati, testi és művészeti készségek
fejlesztésének egyensúlya, melyet egységes szemléletű, lendületes pedagógus csapatunk valósít meg.

Intézményünk a 2018/2019. tanévben két első osztály indítását tervezi, melyek közül 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. Az informatika
oktatása is kiemelt szerepet kap. Albert Éva osztályfőnök várja szeretettel az új elsősöket.
Az 1. e osztály informatikai orientációval várja a leendő elsősöket. Életkoruknak megfelelő oktatási
módszerekkel, korszerű oktatástechnikai eszközökkel szabadon választható órák keretéből részesülnek
magasabb óraszámú képzésben. Alapszempontunk az ismeretek tapasztalati megalapozása a
felfedezés lehetősége. Az alsó tagozaton megalapozott fejlesztések a felső tagozaton a TALENTUM
tehetséggondozó programmal és ECDL felkészítéssel folytatódnak. Az érdeklődő szülőket és
gyermekeket Gaál Dorottya fogadja.
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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.

2018. március 21. 800-1000
Nyílt tanítási órák
2018. április 5. 1700 -1800
Szülői fórum
További információkért a honlapunkon vagy előzetes bejelentkezés után személyesen
érdeklődjenek.
Vezetőségi fogadóórák:
Herth Mariann mb. igazgató: hétfőn 900-1000
Pásztor Zsuzsanna iskolatitkár:  3886-556

Herth Mariann
mb.igazgató
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