Tátra Téri Általános Iskola
1204 Budapest, Tátra tér 1.
Telefon: 289-06-86; 285-30-46
Telefon/fax: 283-05-92
E-mail:
tatrater@freemail.hu
Honlap:
www.tatrater.hu
Facebook: Tátra Téri Általános Iskola
Emelt szintű oktatás: angol
Oktatott idegen nyelvek: angol
A XX. kerület iskolái közül a Tátra Téri Általános Iskola helyezkedik el a legideálisabb
környezetben, jól megközelíthető helyen, biztonságos forgalomtól elzárt területen, egy játszótérre
nyíló kapukkal.
Nagy előnyünknek tartjuk, hogy átlagosan kb. 18 fős osztálylétszámokkal, jelenleg 9 osztállyal
működő kicsi, barátságos iskola vagyunk. Családias légkörben minden tanuló és pedagógus jól
ismeri egymást.
A

tehetséges,

jó

képességű

tanulóink

mellett

törekszünk

a

segítségre

szorulók

képességfejlesztésére is. Munkánkat segíti logopédus, pszichológus és fejlesztő pedagógus is.
Alkalmazott

tanítási

módszereink

hatékonyan,

sokoldalúan

fejlesztik

a

gyerekek

személyiségét, képességeit. Az olvasást hagyományos, szótagoló módszerrel tanítjuk. Kiemelten
fontosnak tartjuk az idegen nyelvoktatást, ezért az angol nyelvet emelt szinten oktatjuk első osztály
második félévétől kezdődően.
Korlátlan,

ingyenes

internet

hozzáféréssel

rendelkezünk.

Valamennyi

tanteremben

biztosított a számítógép és internet használata. Ingyenes kézműves, számítástechnika, angol,
természettudományos,

tehetséggondozó

szakkör,

fejlesztő

foglalkozások,

valamint

változatos

sportfoglalkozások színesítik a szabadidős programokat.
Iskolánk pedagógusai folyamatos továbbképzések során elsajátították a korszerű pedagógiai
módszereket.

A

kooperatív

oktatás,

differenciált

tanulásszervezés

mindennapi

gyakorlat

iskolánkban. Könyvtárunk nyugodt környezetben várja az ismeretszerzésre vágyó tanulókat.
Pedagógusaink

felzárkóztató

foglalkozást (korrepetálást), tehetséggondozást tartanak az

általuk oktatott tantárgyból. Az iskolában folyó munkát támogatja a Tátra Alapítvány a Kultúráért
és a Környezetért.

A 2017/2018-as tanévben egy első osztály indítását tervezzük:
1.a napközis vagy hazajárós, angol nyelv emelt vagy normál szintű oktatása
- osztályfőnöke Francsics Tamásné Englert Krisztina tanító
Első osztály második félévétől heti egy, második osztályban heti két szakköri órában,
harmadik évfolyamon három, negyedik évfolyamtól heti öt tanórában tanulják a gyerekek emelt
szinten az angol nyelvet. Normál tantervű tanulócsoportban 4. osztálytól heti 3 órában tanulhatnak
angol nyelvet.
Iskola előkészítő foglalkozásokat tartunk:
2017. január 18. szerda 16 30 -17 00 -ig
2017. február 15. szerda 16 30 -17 00 -ig
2017. március 16. csütörtök 16 30 - 17 00 -ig
2017. április 10. hétfő 16 30 - 17 00 -ig
Nagyon várom az iskolát! címmel az alábbi napokon nyílt órákat tartunk.
2017. február 14-én 8 00 -8 45 -ig angol óra

2.a Felföldy Györgyi angol tanító

2017. március 9-én 8 00 - 8 45 -ig olvasás óra

4.a Francsics Tamásné tanító, osztályfőnök

2017. március 22-én 800 - 8 45 -ig matematika óra 4.a Francsics Tamásné tanító, osztályfőnök
2017. március 21-én 1700 -tól Tájékoztató szülői értekezletet tartunk a nagycsoportosok
szüleinek, bemutatkozik az elsős tanító néni.
Mindenről bővebben az iskola honlapján – www.tatrater.hu – olvashatnak.
E-mailen vagy a facebookon (Tátra Téri Általános Iskola) is szívesen válaszolunk minden
érdeklődő kérdésre
Szeretettel várjuk az érdeklődő óvodásokat és szülőket!

Forgács Anna
igazgató
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