Hagyományos rendezvényeink és a szabadidő hasznos eltöltése képekben

Gyere! Legyél Te is Lilás!

Gyulai Implom József Általános Iskola

5. Számú Általános Iskola és
Sportiskola Tagintézménye

Színezd ki!

Elérhetőségeink:
Honlapunk: www.implom.hu/sportiskola
Személyesen és telefonon Szabadosné Bécsi
Katalin tagintézmény-vezető,
 06-30-692-73-57;
Bor Gáborné tagintézmény-vezető helyettes,
 66/362-197

Beiskolázási tájékoztató a
2018/2019-es tanévre

Kedves Szülők!
Kisgyermekük felcseperedett, felelősségteljes döntés előtt állnak: iskolát kell választaniuk. Ezzel a kiadvánnyal figyelmükbe
ajánljuk a mi „Lila iskolánkat”.

Miért éppen mi?
-

-

mert tanulóink a többi intézményhez hasonlóan jó eredményeket érnek el, (kompetenciamérések, felvételi-és versenyeredmények tekintetében)
mert családias légkört nyújtunk gyermekeik számára
kis létszámú osztályokban, csoportbontással hatékonyabban tanulhatnak diákjaink
emelt szintű nyelvoktatást biztosítunk (alsóban heti 3-4, felsőben 5 óra)
hatalmas udvarunkon egészséges tere van
a mozgásnak, játéknak
gazdag a közösségi élet, amibe jó beletartozni, jó dolog LILA sulisnak lenni
tartalmas a diákélet, amely elősegíti a szocializációs folyamatok fejlődését
mert magas óraszámban történik a felzárkóztatás és a tehetséggondozás.

„A sport a test útján nyitja meg a lelket”
(Szent-Györgyi Albert)

Az iskola bemutatatása
Iskolánk köznevelési típusú sportiskola, ahol a
sport prioritást élvez. Mely az egészséges életmód kialakításán túl, megtanít becsületesen,
kitartóan küzdeni, megélni a sikert, kudarcot,
segítő kezet nyújtani, felelősen, önállóan, illetve csapatban dolgozni is. Speciális tantárgyaink is ezt segítik: küzdelem és játék, sporterkölcstan, sportágválasztó, tanulásmódszertan.

Alsó tagozatban iskolaotthonos nevelés, oktatás folyik:
- az olvasástanítás szótagoló módszerrel történik,
- választható az angol vagy német nyelv,
- matematika órán lehetőség van a szorobán
eszköz használatára.
Felső tagozatban általában
szaktantermekben
modern
tanulást segítő eszközöket (interaktív táblákat, tanulói laptopokat) használunk. A kor
követelményeinek megfelelő,
jól felszerelt torna- és edzőterem, műfüves pálya, fogorvosi
rendelő, ebédlő és büfé áll rendelkezésünkre. Nyelvi labor segíti az emelt angol és
német nyelv oktatását.

Beiskolázási rendezvényeink
1630 –
1730
1630 1730
1400 –
1500
1630 –
1730

Január 17.
(szerda)
Február 14.
(szerda)
Február 15.
(csütörtök)
Március 7.
(szerda)
Március 14.
(szerda)

1100

OVI SULI (1.)
OVI SULI (2.)
Alsós farsang

OVI SULI (3.)
Iskolai ünnepség nemzeti

ünnepünk alkalmából
Beiskolázási szülői értekezlet
Nyílt tanítási nap

Március
19. (hétfő)

1700

Március
19. (hétfő)

800 1000

Március
20. (kedd)

800 1000

Nyílt tanítási nap
Szülői fórum a leendő elsősök szülei részére

900

Sportiskolai alkalmassági
szűrés

1630 –
1730

OVI SULI (4.)

1500

Lékó Ilona környezetvédelmi emlékverseny óvodás rajzpályázatának eredményhirdetése

Március 26.,
27. (hétfő,
kedd)
Április 11.
(szerda)
Április 23.
(hétfő)

A 2018/19-es tanévben két tanulócsoportot
indítunk: 1.a - sportiskolai és 1.b - általános
tantervű osztály.
Mindkettőben lehetőség van az emelt angol
választására, informatikát szakkör formájában
kínálunk számukra.
A leendő első osztályos tanítók:
Kovácsné Fábián Andrea
Kiss Andrásné
Hartmann Anikó
Ruszné Geréb Edit

