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Mottónk:,,A gyermeket tiszteletben kell fogadni, szeretetben kell nevelni és szabadságban kell 

elbocsátani.”/Rudolf Steiner/ 

A 2015/2016-os tanévben három első osztály indítását tervezzük:  

 1.a: magyar-angol két tanítási nyelvű osztály, 

tanító: Szolnoki Balázsné 

 1.b: matematika vagy angol nyelv emelt óraszámban,  

tanító: Görtlerné Kocsis Andrea és Borza Renáta 

 1.c: művészetek (rajz, technika) emelt óraszámban , 

tanító: Kissné Adamik T ímea és Sitkeiné Kovács Beatrix  

Az iskolára hangoló programsorozat: rajzpályázat, játékos foglalkozások az óvodások számára, nyílt  órák,  

ismerkedő beszélgetés, pedagógiai tanácsadás az osztályválasztás megkönnyítéséhez a leendő tanító nénikkel.  

Mesejátékok a Vasas Művelődési házban:  (1085 Budapest, Kőfaragó u. 12.) 

 február 18-án és 19-én 10
30

-11
30

: Péter és a farkas (4.évfolyam előadása) 

 
Szülői tájékoztató, ismerkedő beszélgetés iskolánkról a leendő elsős osztályfőnökökkel:  

 2015. február 26-án  16
30

-tól. 

A tanítók nyílt órákat tartanak , ahova a szülőket és a gyermekeket egyaránt várják: 
 

2015. március 10. 

 8
55  

angol, tanít: Boda Réka ( 1.a)  

              angol, tanít: Müllerné Juhász Ágnes (4.a) 

 9
55 

 magyar, tanít: Szolnoki Balázsné (4.b) 

             
 
angol, tanít: Bolla Szimonetta (2 .a) 

2015. március  11. 

 8
55   

matematika, tanít: Görtlerné Kocsis Andrea (4.a) 

                   
 
rajz, tanít: Sitkeiné Kovács Beatrix. (4 .c) 

 9
55 

 magyar, tanít: Kissné Adamik T ímea (3 .b) 

                                   angol, tanít: Heim Jánosné (2.b) 

 

Játékos foglalkoz ások ,,Toborzás a Molnár Grundon” címmel az óvodásoknak:  

 Március 3-án 16
00 

-17
00

 óráig: „Sportolj velünk a Molnár Grundon!”  

 Március 10-én 16
00 

-17
00

 óráig: „Ügyeskedj  velünk a Molnár Grundon!”  

 Március 17-én 16
00 

-17
00

 óráig: „Mesélj , táncolj velünk a Molnár Grundon!” 

Pedagógiai tanácsadás a szülőknek és gyerekeknek az osztályválasztáshoz : 

 2015. március 30-án és 31-én 15
45

-17
00

 óra között. 

Amit még tudni érdemes iskolánkról:  

Napközi e llátás:  
 1 - 6. évfolyamon napközi, 

 7 - 8. évfolyamon tanulószoba, 

 napi háromszori vagy egyszeri étkezési lehetőség. 

Beiskolázási adatok: 

 továbbtanulási arány 100%, 

 7-8. évfolyamos tanulók 40%-a szerez ECDL-, illetve nyelvvizsgát. 

Pedagógiai program: A nevelői közösség legfőbb törekvése a gyermekek sokoldalú személyiségfejlődését 
biztosító tevékenységek tervezése, szervezése. Olyan iskolát szeretnénk, ahol mindenki előtt  nyitva áll a sikerhez 
jutás kapuja, ahol megtanulják egymás tiszteletét, elfogadását. Hangsúlyos pedagógiai feladatunk a tanulók 
korszerű ismereteinek bővítése és az ehhez szükséges képességek, készségek kialakítása. Legfőbb célunk a 

középiskolai tanulmányokra való felkészítés. 

Tanórán kívüli és szabadidős tevékenységek:  

 Tehetséggondozó szakkörök: angol (alapfokú, középfokú nyelvvizsgára felkészítő), német, 
matematika, számítástechnika (ECDL vizsgára felkészítő) földrajz, csillagászat, biológia, 

vöröskereszt. 

 Sportkörök: labdajátékok (labdarúgás, kosárlabda) mazsorett , sakk.  

 Művészeti: énekkar, néptánc, drámajáték, furulya, rajz. 

 Színház –, mozi –és hangverseny látogatások. 

 Állatkerti, vadasparki és múzeumi foglalkozások. 

 Osztályvetélkedők, tanulmányi, művészeti és sportversenyek, egész év során projekt jellegű 
tevékenységek. 

 Nemzetközi kapcsolatok: csereutak, projektek (jelenleg: francia, lengyel, olasz, bolgár 
iskolákkal). 

 Hagyományos iskolai rendezvények: Luca – napi vásár, Mindenki Karácsonya, Molnár Ferenc 

Napok, Angol Nyelvi Gála, Mese projekt . 

 Erdei iskolák: minden osztály számára biztosított  Magyarkúton, Káptalanfüreden . 

 Nyári táborok: Káptalanfüreden, valamint vándortábor különböző tájegységek felfedezésével. 

Művészeti oktatás: Kézművesség, képzőművészet, néptánc, dráma, színjátszás, furulya. 

Szeretettel várjuk a gyermekeket és szüleiket! 

További információ: 

Szegvári Zsuzsa igazgatóhelyettestől kérhető a  

484-06-59-es telefonszámon. 

 

mailto:grundsuli@gmail.com

