Állandó programjaink:
Tisztelt Szülők!
A kisiskoláskor minden gyermek és szülő számára nagy
izgalmat és kihívást jelent, de egyúttal sok-sok kellemes
élményt is.
A tudásvágy, az érdeklődés, a kíváncsiság a világ dolgai iránt
alapvető gyermeki tulajdonság. Ezeknek ébren tartása,
fokozása fontos feladatunk.
Az olvasás és írás tudományát Meixner Ildikó által
kidolgozott
módszerrel
tanítjuk.
Tapasztalataink
megerősítenek bennünket abban, hogy ezzel a játékos,
tevékenységeket rejtő, színes programmal könnyebb és
alaposabb az olvasás és az írás tudományának elsajátítása.
Iskolánkban gyermekük is megtapasztalhatja, hogy nem
vagyunk egyformák, mindenki tehetséges valamiben. Hogy
megtaláljuk, ki miben sikeres, ehhez kínálunk sokféle
lehetőséget.
Célunk, hogy diákjaink tudásra vágyó, tanulni tudó, kreatív
gondolkodású,
derűs
és
egészséges
életszemléletű
felnőttekké váljanak. Olyanokká, akik a hagyományaikat
ápolják, s a megszerzett tudásukat alkalmazzák,
kamatoztatják.
Tisztelt Szülők!
Bízunk abban, hogy e sorok elolvasása után megerősödött
Önökben az elhatározás, hogy nálunk, a Dunakeszi Széchenyi
István Általános Iskolában indítják el gyermeküket a tudás
útján.

Induló 1. osztályaink:
Iskolaotthonos osztály:
Kovácsné Czvack Eszter-Veres Katalin
Napköziotthonos osztály
Eckert Szilvia-Bordán Ildikó
Pap Krisztina-Trunk Éva

Oktatási kínálatunk:
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

Ø
Ø
Ø

Választható napköziotthonos és iskolaotthonos
rendszer
Felzárkóztató és tehetséggondozó foglalkozások
biztosítása
Egyéni fejlesztés a rászoruló tanulóknak
Választható angol- és németnyelv-oktatás első
osztálytól
Emelt óraszámú matematika- és angolnyelv-oktatás
Könyvtár
Alsó tagozaton a mindennapos testnevelés keretében
néptáncoktatás
Örökös ökoiskola – ökoiskolai programok
ERASMUS pályázati lehetőségek
Változatos, sokszínű szabadidős foglalkozások
Sportágak alapjainak elsajátítása a mindennapos
testnevelés keretében: úszás, tenisz, korcsolya,
szivacskézilabda, judo, vívás
Magas szintű sportolási lehetőség: kosárlabda,
korfball, labdarúgás
Tanulmányi és sportversenyeken való részvétel
Ovifocipálya, sportudvar, játszótér

Osztálykirándulások

Mikulás

Karácsonyi
ünnepség

Anyák napja

Farsangi
mulatság

Színházlátogatások

Tanár-diák
találkozó

Márton-napi
lámpás felvonulás

Adventi
vásár

Széchenyinap

Családi nap

2020 perc
mozgás

Néptáncgála

Egészség
-nap
Diákönkormányzati
programok

Kedves leendő első osztályos Kisdiák!
Elképzelted már, milyen lesz majd iskolásnak lenni?
Kíváncsi vagy az írás, olvasás, számolás tudományára?
A tudás birodalmában rengeteg izgalmas kalandban lesz
részed.
Legyél Te is széchenyis!
,

„Engem ne emeljen a magasba senki,
ha nem tud addig tartani,
míg tényleg megnövök.
Guggoljon ide mellém,
ha nem csak hallani,
de érteni akar,
hogy közel legyen a szívdobogásunk.”
Birtalan Ferenc

Elérhetőségeink:

Telefon: +36 (27) 547-820,
+36 (27) 547-821
E-mail cím:
szechenyi.iskolatitkar@gmail.com
Honlap: www.alag.hu

