
 

Kedves Szülők! 

Kisgyermekük felcseperedett, felelősségtel-

jes döntés előtt állnak: iskolát kell válasz-
taniuk. Ezzel a kiadvánnyal figyelmükbe 
ajánljuk a mi „Lila iskolánkat”. 

 

Miért éppen mi? 

- mert tanulóink folyamatosan jó eredmé-
nyeket érnek el, (kompetenciamérések, fel-
vételi-és versenyeredmények tekintetében) 

- mert családias légkört nyújtunk,  

- kis létszámú osztályokban, csoportbontás-
sal hatékonyabban tanulhatnak diákjaink, 

- emelt szintű nyelvoktatást biztosítunk   
(alsóban heti 3-4, felsőben 5 óra), 

- hatalmas udvarunkon és korszerű sportlé-
tesítményeinken egészséges tere van a 
mozgásnak, játéknak, 

- gazdag a közösségi élet, amibe jó beletar-
tozni, jó dolog LILA sulisnak lenni, 

- tartalmas a diákélet, amely elősegíti a szo-
cializációs folyamatok fejlődését, 

- mert magas óraszámban történik a felzár-
kóztatás és a tehetséggondozás, 

- saját szervezésű járási, megyei és országos 
versenyeink tanulóink megmérettetését is 
szolgálják. 

Az iskola bemutatása 

Iskolánk köznevelési típusú sportiskola, ahol a 
sport prioritást élvez. Ez az egészséges életmód 
kialakításán túl, megtanít becsületesen, kitar-
tóan küzdeni, megélni a sikert, kudarcot, segí-
tő kezet nyújtani, felelősen, önállóan, illetve 
csapatban dolgozni is. Speciális tantárgyaink 
is ezt segítik: küzdelem és játék, sporterkölcs-
tan, sportágválasztás, tanulásmódszertan. 
Ökoiskolánkban több évtizedes hagyománya 

van a környezettudatos nevelésnek. 
 

Alsó tagozatban iskolaotthonos nevelés, ok-
tatás folyik: 

- az olvasástanítás szótagoló módszerrel tör-
ténik, 

- választható az angol vagy német nyelv, 

- matematika órán lehetőség van a szorobán 
eszköz használatára, 

- boldog iskolai programmal segítjük        
kisdiákjaink pozitív személyiségfejlődését. 

 

Felső tagozatban általában 
szaktantermekben modern 
tanulást segítő eszközöket (in-
teraktív táblákat, tanulói lap-
topokat, tableteket) haszná-

lunk. A kor követelményeinek 
megfelelő, jól felszerelt torna- 
és edzőterem, műfüves- és ké-

zilabdapálya, fogorvosi rendelő, 

ebédlő és büfé áll rendelkezésünkre. Új nyelvi 
labor segíti az emelt angol és német nyelv ok-
tatását. 

A 2022/2023-as tanévben két tanulócsoportot 

indítunk: 1.a - sportiskolai és 1.b - általános tan-

tervű osztály. Mindkettőben lehetőség van az emelt 

angol választására. 

 

 

A leendő első osztályos tanítók: 
 

Kovácsné Fábián Andrea 
„Kovácsné Fábián Andrea taní-
tónő vagyok. A Lila iskolában 
már 23 éve igyekszem a gyere-
kekkel a magyar nyelv és iroda-

lom, ének-zene és testnevelés 
tantárgyakat megszerettetni és 
ezek szépségeit megláttatni. 
Nagy szerepet játszik az éle-

temben a néptánc, így a moz-
gás és a zene világa igazán 
közel áll hozzám. Két csodála-

tos fiúgyermek édesanyjaként 
(volt lila iskolás szülőként) 
különösen fontosnak tartom a 
bizalom és a következetesség 

kialakítását a nevelés során. Nyugodt, családias légkört szeretek 
teremteni a tanítványaim körül, ahol a tanítás jó hangulatban, 
játékosságra építve telik. A tehetséges gyermekek fejlődését 
támogatom. Egyik kiemelt feladatomnak tekintem a környezet-

tudatos életmód kialakítását apró lépésenként. Sokfélék va-
gyunk, a türelem és a figyelem mindenkinek jár. Hiszek abban, 
hogy nem kell tökéltesnek lenni, a világ sem az, szabad hibázni, 
de képesek vagyunk együtt javítani. Várom szeretettel a leendő 

elsős gyerekeket!” 
 

Szatmári Anikó 
„Szatmári Anikó vagyok, előbb 
szülőként, majd tanítóként 

lettem Lila iskolás. Boldog 
vagyok, amiért egy ilyen össze-
tartó, családias közösségnek 
lehetek a tagja, és hogy itt 

taníthatom, nevelhetem a legki-
sebbeket. Szeretettel várom a 
leendő elsős gyermekeket, 

akikkel együtt fedezzük majd 
fel az olvasás izgalmát és az 
írás tudományának rejtelmeit. 
Ének-zenét, etikát, sportágvá-

lasztást és – Polgár Judit Sakk-
palota programja alapján – 
sakkot tanítok az alsó tagozat 
négy évében. Hiszem és tapasz-

talom, hogy a tanulás elsősor-
ban kaland, és hogy újat elsajátítani öröm. Sok-sok játékkal, a 
társakkal együttműködve tanulni pedig a legjobb dolgok egyike 
a világon. Játsszunk, fejlődjünk nap mint nap közösen itt, a Lila 

Suliban.” 
 

 


