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Kedves Szülők! 

 

Egy idézettel köszöntöm Önöket iskolánk 

tantestülete nevében! 

 

„Az iskola arra való, hogy az ember 

megtanuljon tanulni, hogy felébredjen 

tudásvágya, megismerje a jól végzett munka 

örömét, megízlelje az alkotás izgalmát, és 

megtalálja a munkát, amit szeretni fog.” 

(Szent – Györgyi Albert) 

 
 

 
 

Iskolánk sokrétű tevékenységet folytató 

intézmény. Alapfokú képzésen túl kiemelt 

sport és művészeti oktatásban részesülnek 

tanulóink. Pedagógusaink tapasztalata, 

felkészültsége és technikai eszközeink mind 

ezt a célt szolgálják. A ránk bízott 

gyermekek mellett állunk, és segítjük őket a 

világ megismerésében, céljaik 

megtalálásában, elérésében. 

Sok szeretettel meghívom Önöket 

iskolánkba! 

Látogassanak el hozzánk! 

 

 

Kedves Nagycsoportos Óvodás! 
 

Nemsokára iskolás leszel. Szeretettel 

várunk iskolanyitogató rendezvényeinkre, 

ahol megismerkedhetsz a tanítónénikkel és az 

iskola épületével, szellemiségével. 

 

Bízunk benne, hogy elnyeri 

tetszésedet és téged is „Irinyis” diákként 

köszönthetünk szeptemberben. 

 

 

 

 

 

 

 

Ovi suli időpontok 
 

2020. február 11. Interaktív ovi 16:30 

Tanító nénik, intézmény bemutatása 

Iskolaérettségről másképp - 

iskolapszichológus előadása 

2020. március 17. Sport-ovi 16:30 

KRÉTA elektronikus beiratkozás 

megismerése 

2020. március 18. Nyílt órák szülőknek
 8:00-10:00 

2020. április 2.  Zene-ovi  16:30 

 

http://www.fuzfosuli.hu/
mailto:irinyi@fuzfosuli.hu
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Sportiskolai tanterv 
 

Azokat a 

gyermekeket 

várjuk, akik 

szeretnek 

mozogni és 

szívesen 

kipróbálnák magukat különböző 

sportágakban. 

A képzés előnye, hogy korán 

kapcsolatba kerülnek idegen nyelvekkel és 

alsó tagozaton stabil úszástudást szereznek. 

Intézményünkben az alábbi sportágak közül 

lehet választani: 

 Labdarúgás 

 Kosárlabda 

 Röplabda 

 Úszás 

 

Alkalmassági 

képességvizsgálat és 

orvosi vizsgálat 

időpontja: 

 

2020. március 24 16:30-17:30-ig 

Helyszín: az iskola tornaterme. 

 

Kérjük, hogy minden résztvevő 

sportfelszerelésben jelenjen meg. 

Művészeti Iskola 
 

Alapfokú 

művészeti 

iskolánkban 

a zeneművészeti és 

képzőművészeti 

tanszakok évek óta 

nagy népszerűségnek örvendenek. 

 

Intézményünk széles hangszerkínálattal, 

magánénekkel, valamint kórus és csengettyű 

szakkörrel várja a zene iránt érdeklődőket. 

 

Képzőművészeti foglalkozásainkon 

korosztálynak megfelelően, heti egy-két 

alkalommal, kiscsoportban foglalkozunk a 

gyerekekkel, igazodva igényeikhez 

(fejlesztés, tehetséggondozás). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Általános képzés, kompetencia alapú 

oktatás, KIP módszer 
 

Nevelőtestületünk pedagógiai 

hitvallása, hogy minden gyermek tehetséges 

valamiben, ezért 

célunk, hogy a 

sokoldalú 

képességfejlesztés 
mindenki számára 

elérhető legyen. 

Pedagógiai 

programunkban 

kiemelt helyet 

kapott az 

alapkompetenciák magas szintű fejlesztése.  

 

Tanórai keretek között a diákok 

informatikai és idegen nyelvtudásukat már 

korán fejleszthetik.  
 

„Módszertani megújulás” 

A KOMPLEX ALAPPROGRAM 

célja a tanulók aktív tanórai részvételének 

támogatása, mely a pozitív élményeken 

keresztül valósul meg. Ennek mozgatórúgója 

az interaktív, a tanulók bevonásán alapuló 

kreatív feladatmegoldás, az együtt tanulás 

élménye. 


