Kedves Szülők!
Kedves Nagycsoportos Óvodások!
Szeretnénk Önöket / Titeket
közelebbről megismerni.
Ennek érdekében
az alábbi programokat kínáljuk:
Iskolaelőkészítő foglalkozások:
2017. január 18-án (szerda)1630 -1700 -ig
2017.február 15-én (szer)1630 -1700 -ig
2017. március 16-án (csüt)1630 -1700 -ig
2017. április 10-én (hétfő) 1630 -1700 -ig
Nyílt órák:
2017. február 14-én (kedd) 800- 845 -ig
angol óra – Felföldy Györgyi angol tanító
2017. március 9-én (csütörtök) 800- 845 ig
olvasás óra. Francsics Tamásné tanító,
osztályfőnök
2017.március 22-én(szerda) 800- 845 ig
matematika óra Francsics Tamásné tanító,
osztályfőnök
2017. március 21-én 1700 -tól tájékoztató
szülői értekezletet tartunk a
nagycsoportosok szüleinek, bemutatkozik
az elsős tanító néni.
Forgács Anna
igazgató

Elérhetőségeink:
Tátra Téri Általános Iskola
1204 Budapest, Tátra tér 1.
(A piac mögött)
telefon: 2830-592, ill. 2890-686
e-mail: tatrater@freemail.hu
honlap: www.tatrater.hu
A Facebookon: Tátra Téri Általános
Iskola

Szeretettel várjuk
a leend ő elsősök et
a Tátra Téri
Á ltalános Isk olában!

.

Iskolánk 1959-ben nyitotta meg kapuit családias
környezetben. Jól felkészült, gyermekszerető tanító nénik
nyújtanak segítséget abban, hogy zökkenőmentes legyen az
iskolába való beilleszkedés.
Egy első osztály indítását tervezzük. A tanulócsoportban
hagyományos, szótagoló módszerrel tanulnak olvasni a
gyerekek.
Első évfolyamtól van lehetőség emelt óraszámban angolt
tanulni (angol tagozatos iskola vagyunk). Aki a későbbi
nyelvtanulás mellett dönt, 4. osztálytól is tanulhat angol
nyelvet.

Francsics Tamásné Kriszti néni
tanító

Kiemelten fontosnak tartjuk a folyamatos képesség1.a osztályfőnöke,
fejlesztést, ami a tanulási problémák kiküszöbölésében is
Magyar nyelv és irodalom, erkölcstan,környezetismeret,
fontos, és a tehetséggondozást is.
technika , rajz,ének és testnevelés tantárgyakat tanít.
Budapesti Tanítóképző Főiskola technika szakkollégiumát
Szükség
szerint
logopédus,
fejlesztőpedagógus
és
végzett tanító. Kecskeméti Főiskola tanítóképző szakán német
pszichológus is segíti munkánkat.
nyelvet végzett.
Az Apáczai
Tankönyvkiadó tankönyvcsaládjából fogja
Tanulóink a mindennapos testnevelésen túl rendszeresen
tanítani az általa oktatott tantárgyakat. Sok játékos
mozoghatnak a délutáni tömegsport foglalkozásokon is: gyors
foglalkozással és vidámsággal várja az elsős nebulókat.
tollaslabda,
tollaslabda,
kézilabda,
kosárlabda,
foci,
A
gyermekközpontú
szituációs
játékokkal
tarkított
asztalitenisz, torna sportágakban.
oktatásban hisz.
Hasznos időtöltést kínálnak a tanítás utáni szakköreink,
differenciált
foglalkozásaink,
tehetséggondozásaink:
informatika , magyar, matematika, angol nyelv területén.
Tanáraik segítségével készülhetnek és bizonyíthatnak a
tanulmányi és sportversenyeken.

Elérhetőségeink:
tatrater@freemail.hu

a Faacebookon : Tátra Téri Általános Iskola

