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Iskolánk 8 évfolyamos általános iskola, évfolyamonként egy ének-zenei és egy normálspeciális labdarúgó tantervű osztállyal. Alapvető célunk és feladatunk, hogy képessé tegyük a
tanulókat a valóság sokoldalú és tárgyilagos megismerésére, megszerzett ismereteik gyakorlati
alkalmazására. Ehhez nyújt segítséget iskolánk magasan képzett tantestülete.
Tárgyi feltételek: Az iskolaépület a város központjában helyezkedik el, könnyen és gyorsan
megközelíthető. Felújított iskolaépület, nagy udvar, zöld terület, műfüves és bitumenes
sportpályák, multifunkcionális játszótér, fitnesz eszközök, szabadtéri tanterem,
strandröplabdapálya és ebédlő áll a gyerekek rendelkezésére.
Értékeink: Napi munkánkban központi szerepe van a művészetekkel való
személyiségformálásnak. Az emelt szintű ének-zenei tagozaton külön gondot fordítunk a
tanulók zenei képességének kifejlesztésére, zeneszeretetének, zenekultúrájának és
műveltségének megalapozására. Ennek eszköze a zenével való aktív, élményszerű, alkotó
találkozás. Gyerekeink 4. osztályra megtanulnak alapszinten furulyázni. Aranydiplomás
énekkaraink országos hírnevet szereztek városunknak. Tanórai keretek között tanítjuk a
táncot.
Labdarúgó osztályunkba felvett gyerekek személyiségét, alapkészségeit heti 5 órában
speciális labdarúgó képzéssel fejlesztjük.
Az idegen-nyelv tanulását játékos formában, képzett szaktanár vezetésével első osztálytól
biztosítjuk angol vagy német nyelven, amit 3. osztálytól emelt óraszámban tanulhatnak a
tanulók. Idegen nyelvekből és matematikából csoportbontással biztosítjuk a képesség szerinti
haladást. A nívócsoportos matematika-, teljesítménycsoportos magyar nyelvtan-oktatás
mellett középiskolára előkészítő foglalkozások is segítik a gyerekek fejlődését. Ennek
köszönhetően matematikából és magyarból is az országos szint felett teljesítenek diákjaink az
összehasonlító mérések alapján. Kiemelkedők tanulmányi versenyeredményeink is. Alsóban
napközit, felsőben tanulószobát biztosítunk.
1  4. osztályokban osztályonkénti (homogén) napközis csoportot alakítunk ki. A hátrányos
helyzetű és lemaradó tanulóink felzárkóztatását fejlesztő pedagógusok egyéni foglalkozások
keretében segítik.
Tanórán kívüli programjaink: A tehetséggondozást ingyenes szakköreink biztosítják.
Tanulóink 4. osztálytól kezdve órarendbe építve tanulnak informatikát. Kalendáriumi
délutánok, játszóházak keretén belül játékos formában megismertetjük a gyerekeket népi
hagyományainkkal. Szervezett keretek között színház- és hangverseny-látogatást biztosítunk.
Szakképzett gyógytestnevelő közreműködésével igényesen kialakított tornaszobában
biztosítunk lehetőséget az órarendbe illesztett gyógytestnevelésre. Igény szerint Erzsébet- és
sítábort szervezünk diákjainknak. Az elsősök gólyatáborban, a nagyobbak erdei iskolában
vehetnek részt. A környezetvédelem fontosságát számtalan programmal kívánjuk tudatosítani
(pl.: ÖKO iskola, papírgyűjtés, madárbarát iskola, erdei iskola…). Évente hat alkalommal
megjelenő, országos hírű iskolaújságunkban, az Alabárdosban rendszeresen olvashatnak az
iskola életéről.
Családi nap: 2022. április 2. szombat 900 -1200
játékos foglalkozások (ének, tánc, sport,
kézműves)
Lehetőség nyílik arra, hogy a szülők és a gyermekek is kötetlenül beszélgethessenek,
ismerkedhessenek az iskolával és a leendő tanító nénikkel
Szijártó Miklósné Márti nénivel (az 1. a osztályfőnökével) és
Szijártóné Lovász Gabriella nénivel (az 1. z osztályfőnökével).
Várjuk önöket és gyermekeiket a Bárdos székhelyintézményében!

