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VAJK-SZIGET ÁÁLLTTAALLÁÁNNOOSS IISSKKOOLLÁÁBBAANN !!
Épület, helyi adottságok, eszközök, felszereltség

Kis létszámú, családias iskola vagyunk: 2 osztály működik egy évfolyamon. Biztonságos, rendezett és tiszta
környezet veszi körül tanulóinkat. Nagy, gyermekbarát udvarokkal, sportpályákkal és jól felszerelt, nagyméretű
tornateremmel rendelkezünk. Fejlett oktatástechnológiai eszközeinkkel lépést tartunk a kor elvárásaival.
(Interaktív táblák, projektor, számítógéppark, több mint 3000-es példányszámú könyvtár.) Elektronikus, könnyen
kezelhető naplót használunk, ami segíti az információáramlást. Intézményünket a Vajk-sziget Társadalmi
Alapítvány segíti, rendszeresen támogatja programjainkat.

Oktatási és személyes értékek, eredmények
Biztosított a lehetőség az úszás oktatására. Diákjaink csoportbontásban
tanulhatják az idegen nyelv ( angol), az informatika és technika tantárgyakat.
Hangsúlyt fektetünk a környezeti nevelésre. Tanulóink rendszeresen végeznek
dobogós helyen az angol, irodalom, nyelvtan, természettudományi, sport rajz és
katasztrófavédelmi versenyeken.
A kerületi Diákolimpián 14 éve megszakítás nélkül a dobogó legmagasabb fokán
állunk.
Kis csoportokban oktatjuk az angol nyelvet . Házi tanulmányi versenyek bőséges
tárházát kínáljuk.
A gyermekek jó tanulmányi teljesítménye mellett az egyéni és közösségi fejlődése is kiemelt célunk. Összetartó
tantestületünkben barátságos, lelkes, következetes és megújulni képes, kreatív pedagógusok dolgoznak.
A szülőkkel jó kapcsolatot ápolunk. Nagyfokú rugalmasság, együttműködési készség jellemzi közösségünket. Jó
kedélyű, készséges és szorgalmas technikai személyzet segíti a hétköznapjainkat. A fejlesztőpedagógus,
pszichológus, védőnő, szolfézs, zenei előkészítő és hangszeres órák helyben elérhetőek.

Hagyományőrzés, programok, szabadidős lehetőségek
Évszakoknak, ünnepeknek megfelelően folyamatosan frissülő ízléses dekorációval tesszük harmonikussá
épületünket. Szabadidős tevékenységek színes tárházát biztosítjuk: szakkörök, sportkörök, tehetséggondozást
célzó és felzárkóztató segítő foglalkozások. Rendszeres a színház és múzeumlátogatások az osztályközösségek
életében, vagy akár szakköri munkához kapcsolódóan.
Minőségi, költségtérítéses sport-tanfolyamokat szervezünk: labdarúgás, kézilabda, sakk, karate.
Erdei iskola, tanulmányi kirándulások, nyári táborok színesítik programjainkat, melyekkel lehetőséget teremtünk
az aktív, tartalmas pihenésre, természetben tanulásra és közösségeink összekovácsolódására.
Családi rendezvényeket szervezünk évente több alkalommal: Adventi Tesz-vesz, Karácsonyi színház, Családi
nap, Kulturális gála, Szülők Akadémiája.
Történelmi és egyéb ünnepeinken változatos formában (diákprodukciók, meghívott művészek,
hagyományőrzők… stb.) adunk lehetőséget a megemlékezésre és várjuk rá az érdeklődő családtagokat is.

Intézményünkkel személyesen is megismerkedhet

2017. február 13-án, hétfőn 17 órakor kezdődő
szülői értekezleten.
Gyermekeik számára iskolanyitogató foglalkozásokat tartunk
az értekezlet utáni négy keddi napon 16.30 és 17.30 óra között:
Cím: 1183 Vajk utca 16-20.
Telefonszám: 06-1-292-24-71.
Honlap: www.vajk-sziget.hu

