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Iskolánk Csepelen, a Királymajorban található. Tágas aula, esztétikus
tantermek, informatika, tánc, dráma, tehetségfejlesztő, idegen nyelvi és kézműves
foglalkoztató termek, internetes nyelvi labor és könyvtár, tornacsarnok, játék- és
sportudvar, műfüves pálya várják a gyerekeket.
Az iskola nevelési alapelvét követve arra törekszünk, hogy a pedagógus
műveltsége, szaktudása, egyénisége példa legyen. Képzett iskolapszichológus,
fejlesztő és tehetségfejlesztő pedagógusok, drámatanítók segítik a gyermekek
egyéni fejlődését. Akkreditált Kiváló Tehetségpont iskola vagyunk, fejlesztjük
tanulóinkat a logika, a matematika, a sport, az idegennyelvek, a zene és a
képzőművészet területén. Logikai képességeket fejlesztő játszóházakat,
szakköröket szervezünk tanulóinknak és szüleiknek. Énekkart működtetünk, nagy
hangsúlyt fektetünk a sport és a képzőművészet iránt érdeklődő tanulók
fejlesztésére sportkörökön és képzőművészeti szakkörökön.
Célunk, hogy a szülőkkel együttműködve sikeres, jól nevelt, testileg és
lelkileg egészséges, hagyomány és értéktisztelő fiatalokat neveljünk. Tanulóinkat
gyermekközpontú légkörben sikeres és örömteli életvezetésre készítjük fel.
Iskolánk személyiség és kompetenciafejlesztő, értékközvetítő és szocializációs
feladatokat is ellát.
Oktatási kínálatunk Csepelen egyedüli, csak a mi iskolánkban van általános
iskolai magyar-német kéttannyelvű oktatás kiváló szakmai háttérrel,
anyanyelvi lektor segítségével. A „B” osztályainkban heti öt órában,
csoportbontásban oktatjuk a német nyelvet mind a 8 évfolyamon, ezen felül
bizonyos tantárgyakat magyar és német nyelven is tanítunk. Kéttannyelvű
osztályunkba körzeten kívüli gyerekek is jelentkezhetnek.
„A” osztályunkban az idegennyelv az angol, 1. osztálytól szaktanárok
tanítják bontott csoportokban. A matematikát emelt óraszámban oktatjuk,
fejlesztés, illetve tehetséggondozás céljából.
Érdeklődő tanulóinknak a tanórán kívül tudásgazdagító és tehetségfejlesztő
nemzetközi és hazai projekteket szervezünk, valamint felkészítjük és nevezzük
őket a tanulmányi, művészeti és sport, országos levelező és internetes versenyekre.
Büszkék vagyunk az eredményeinkre!

A tanulást a felzárkóztatók, a tanulószoba, a szakkörök, a tehetséggondozó
foglalkozások, a nyelvvizsga felkészítők segítik.
Lehetőséget kínálunk az iskola falain kívüli ismeretszerzésre is: erdei iskola, honés népismereti napok, múzeumi, városismereti- és színházi programok,
kiállításokon való részvétellel gyarapíthatják a tanulók a tudásukat.
Gazdag szabadidős kínálatunk: művészeti iskola, hangszeres zenetanulás,
báb-dráma, sakk, tánc, kézműves foglalkozás, könyvtár, internet, énekkar,
sportkör, kézilabda, foci, kosárlabda, kirándulás, nyelvi táborok, sport és zenei
tábor, sítábor.
Az iskola Királymajor Alapítványa pénzügyi hozzájárulásával ausztriai,
németországi nyelvgyakorló utakat, erdei iskolát, német és angol nyelvvizsgákat
támogat, és fejleszti az oktatás tárgyi feltételeit.
Kinek ajánljuk iskolánkat?
Annak, aki gyermeke jövőjét úgy tervezi, hogy széleskörű általános műveltsége
mellett a szaktudását német vagy angol nyelven – akár az Európai Unió
országaiban is – hasznosíthatja, és a sikeres felnőtt élethez az idegen nyelv
tanulását jól kamatozó befektetésnek tekinti. Akinek fontos gyermeke logikai
képességeinek fejlődése. Aki a minőségi oktatás mellett a sportolást, a mozgást is
fontosnak tartja. Aki szeretné, hogy gyermeke színvonalas középiskolában
folytathassa tanulmányait.
2020/2021. tanévben induló első osztályaink:
• MAGYAR-NÉMET KÉTTANNYELVŰ OSZTÁLY
• ÁLTALÁNOS TANTERVŰ OSZTÁLY ANGOL NYELVVEL BONTOTT
CSOPORTBAN, EMELT ÓRASZÁMÚ MATEMATIKÁVAL
Iskolakezdés harmonikusan, gondtalanul, jókedvűen!
Ismerkedjen meg a tanítóinkkal!
 OVI-SULI JÁTSZÓHÁZ
Anyanyelvi, matematikai, német és angol nyelvi játékos előkészítő keddenként
16.30-17.30 óra között:
2020. január 14.: leendő osztályfőnökök és az őt segítő tanítók
2020. február 18.: osztályfőnökök és idegen nyelvet tanító nyelvtanárok
2020. március 17.: fejlesztő játékok forgószínpadszerűen
2020. március 31.: osztályfőnökök és az őt segítő tanítók
2020. április 07.: sportfoglalkozás a nagy tornateremben szaktanárokkal
 Nyílt nap: 2020. március 10. (kedd) 8-11 óráig.
 Tájékoztató szülői értekezlet az iskolában: 2020. március 10. 17.00 óra.
"Iskola csak akkor létezhet, amikor az emberek nem kívülállónak, hanem
bentlévőnek érzik magukat, mintha otthon lennének.” (Peter Ouspensky)

