
SZERETETTEL VÁRJUK A LEENDŐ ELSŐ 

OSZTÁLYOS GYERMEKEKET A KAPOCS MAGYAR-

ANGOL KÉT TANNYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLÁBA! 

 

Iskolánk Pestszentimrén, kellemes környezetben, családi házas övezetben, erdővel 

szegélyezve helyezkedik el. Az utóbbi két év nagyszabású felújítási munkái során megújult 

iskolánk épülete, tornatermünk és ebédlőnk. 

Alsó tagozatos diákjaink részben egésznapos nevelésben, oktatásban részesülnek. A 

gyermekek megfelelő szintű oktatásáról jól képzett, szakmailag felkészült pedagógusok, 

fejlesztőpedagógus, iskolapszichológus, utazó gyógypedagógus gondoskodik. 

Az iskola nevelőtestületének célja, hogy minden tanuló egyéni képességeinek és 

adottságainak megfelelő terhelést kapjon, s eljusson a tantervi követelményekben előírt 

minimum, lehetőség szerint az optimum szintre. Ennek érdekében differenciált foglalkozás 

keretében figyelmet fordítunk a tehetséggondozásra, a gyengébb eredményt elért tanulók 

felzárkóztatására. 

Az oktatás hagyományos osztálykeretben történik. Az angol nyelvet és az informatikát, 

valamint az angol nyelven tanított tantárgyakat csoportbontásban tanítjuk.  

Az oktatás eredményességét segíti az iskolánkban működő hálózat nélküli internet, így 

bármelyik tanteremben lehetőség van használatára. Tantermeink projektorral, 

számítógéppel felszereltek, több laptop, tablet segíti az oktatást. 

Tanulóink számára színvonalas szabadidős programokat biztosítunk: szakköröket, 

sportköröket, témanapokat, kirándulásokat, mozi-, színház- és múzeumlátogatásokat 

szervezünk. Tanév végén egyhetes erdei iskolában szerezhetnek új ismereteket negyedik 

évfolyamos tanulóink, a nyári szünidő alatt pedig táborozásra igyekszünk alkalmat 

teremteni. A szülőkkel közös programokat is szervezünk – Zöldítő napok, Adventi nap, 

Karácsonyi koncert, Szülők-Nevelők bálja -, amelyeken alkalom nyílik a kötetlen 

beszélgetésekre is. 

A második nyelv ismerete – különös tekintettel az angol nyelvre – általános igénnyé vált, 

ezt a célt legkorszerűbben egy angol két tanítási nyelvű iskola képes megvalósítani. 

Iskolánkban 1999. szeptember 1-jétől került bevezetésre az új program. 1-2. évfolyamon a 

nyelvtanulás Bevezető szakaszában minden kisdiákunk részt vesz angol nyelvi órákon 

emelt szintű oktatás keretében valamint a készségtárgy órákon is ismerkednek az idegen 

nyelvvel.  A heti négy nyelvórából egyet anyanyelvi tanárral töltenek.  A gyerekek első és 

második osztályban nem tanulnak olvasni és írni angolul, a nyelvoktatás játékokon, 

dalokon és szituációkon alapul, különös tekintettel a tanulók tevékenykedtetésére. 

Harmadik osztálytól válik ketté oktatásunk két tannyelvű illetve emelt óraszámú angolos 

csoportokra a pedagógusok és a szülők kérése konzultációja alapján. 

 

 



Kedves leendő elsős Szülők! 

 

A járványügyi intézkedések miatt iskolánkkal jelenleg személyesen nem tudnak 

megismerkedni. Szeretettel várjuk Önöket programjainkra, amelyek segítenek megkönnyíteni 

az iskolakezdést. 

A leendő első osztályok tanítóival és az iskola vezetőségével online szülői értekezleten 

találkozhatnak 2021. február 1-jén 17 órakor.  

Az első osztályba készülő gyermekek és szüleik számára fontos, az iskolakezdéssel 

kapcsolatosan megfogalmazódott kérdésekre 2021. február 8-án 15-17 óra között rövid 

egyéni konzultációk keretében az iskolavezetés és a leendő elsős tanító nénik szívesen 

válaszolnak.  

Mindkét alkalomra előzetes regisztrációra van szükség az alábbi email címen: 

kapocs.leendoelso@gmail.com. 

Kérjük, hogy küldjék el a nevüket, a gyermekük nevét, valamint azt a gmailes címüket, ahová 

a belépéshez szükséges Google Meet-linket küldhetjük. 

Amennyiben a korlátozásokat feloldják, március hónapban szívesen tartunk iskolacsipegető 

foglalkozást.  

A beiskolázással kapcsolatos minden információt megtalálnak iskolánk honlapján. Kérjük, 

kísérjék figyelemmel az új bejegyzéseket. 

Elérhetőségeink: 1188 Budapest, Kapocs utca 56. 

Telefonszám: 295-4629, 03-30-3576296 

Honlap: www.kapocsiskola.hu 

Email: kapocs.leendoelso@gmail.com 
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