Kedves Érdeklődő Szülők!
Iskolánkról
Gyermekük hamarosan iskolás lesz. Örömteli,
de nagy felelősséggel járó döntés előtt állnak,
amikor
gyermekük
számára
iskolát
választanak. Minden szülő szeretné, ha
gyermeke jól érezné magát a választott
iskolában, ahol olyan biztos alapokat kap,
amelyre további tanulmányai során építhet.
Nyílt napunkkal, játszóházi programjainkkal,
szülői tájékoztatóinkkal, iskolánk rövid
bemutatásával szeretnénk Önöknek segítséget
nyújtani e fontos döntésben.

Szeretettel várja jövendő első
osztályosait és szüleit a

Érdeklődni és jelentkezni lehet
a
420-5269-es vagy 06-30/831-89-57
telefonszámon.

A Herman Ottó Általános Iskola jól
megközelíthető helyen, a 35-ös, 36-os és a
159-es
busz
vonalán
található.
Gyermekközpontú iskolánk vonzó lehet
minden szülő és gyermek számára. Iskolánk
gazdag néprajzi gyűjteménye - mely
egyedülálló a fővárosban – különleges
környezetet
jelent
az
intézmény
közösségének.
Legfontosabb pedagógiai céljaink: a
személyiség és az általános alapkészségek
sokoldalú kibontakoztatása, a korszerű,
életkornak megfelelő mennyiségű szaktárgyi
ismeretanyag elsajátíttatása a tanulókal.
Pedagógiai tevékenységünk középpontjába
a személyre szabott tanórai és tanórán kívüli
személyiségfejlesztést és egyéni adottságokon
alapuló képességfejlesztést állítjuk. Iskolánk
regisztrált tehetségpont. A tehetséggondozás
keretén belül kiemelten foglalkozunk a
matematika, informatika és az idegen nyelv
iránt érdeklődő tanulókkal.
Mindennapjainkban meghatározó szerep jut a
környezetvédelmi nevelésnek. Törekszünk,
hogy a tanulók mindennapos igényévé váljon
közvetlen környezetük és a természet tudatos
védelme.

Nevelési - oktatási
kínálatunk
Normál óraszámú képzésben vehetnek részt
iskolánk tanulói.
Kiemelt területként kezeljük:
 Idegen nyelv (angol, német):
Tanulóink már az első évfolyamtól
kezdődően tanulják a választott
nyelvet.
 Matematika: Tehetséggondozó
foglalkozás keretében matematikai
képességek, logikai gondolkodás
fejlesztésére van lehetősége a
matematika iránt fogékony
tanulóinknak. 5. évfolyamtól
csoportbontásban tanítjuk tanulóinkat.
 Informatika: Diákjaink az első
évfolyamtól ismerkedhetnek meg az
informatika világával, a 3. évfolyamtól
a 3 D-s tervezéssel. 1. évfolyamtól
használjuk a Bee-Bot padlórobotot,a
programozás játékos elsajátításához.
 Pénzügyi alapismeretek: A 4.
évfolyamtól játékosan sajátítják el
tanulóink a pénzügyi-gazdasági világ
alapismereteit.
 Iskolánkban nagy hangsúlyt fektetünk a
jeles napok megismerésére.
 Tapasztalás útján szerzett tudást
támogatjuk erdei iskolák,
határtalanul programok, nyári
táborok szervezésével.

Bízunk benne, hogy rövid bemutatkozásunk
felkeltette az Önök figyelmét. Kérjük,
látogasson el gyermekével iskolánk nyílt
napjára, játszóházi foglalkozásaira!

ISKOLÁBA HÍVOGATÓ

Programjaink
Nyílt napunk, játszóházi foglalkozásaink
keretében
bepillantást
nyerhetnek
az
iskolánkban folyó munkába, a gyermekek,
szülők megismerkedhetnek a leendő elsős
tanítókkal, iskolánk pedagógusaival.
Programjainkról bővebben tájékozódhatnak
honlapunkon: http://www.hermanotto.hu vagy
érdeklődhetnek telefonon: 06-1/420-52-69
vagy 06-30/831-89-57
Nyílt nap:
2019.03.21. 8 óra
Játszóházi foglalkozások:
2019.02.07. 16 óra
2019.02.21. 16 óra
2019.03.07. 16 óra
2019.04.04. 16 óra
Szülői tájékoztatók:
A játszóházi foglalkozások alatt tájékoztatót
tartunk a szülők számára az intézménnyel, az
első évfolyammal kapcsolatos fontos
tudnivalókról.

További tájékoztatás:
Herman Ottó Általános Iskola
1214 Budapest, Dr. Koncz János tér 1.
Tel.: 06-1/420-52-69
06-30/831-89-57
E-mail: csepelherman@gmail.com
Weboldal: http://www.hermanotto.hu/

a Herman Ottó Általános
Iskolába

