Veszprémi Báthory István Általános Iskola
és Köznevelési Típusú Sportiskola
8200 Veszprém, Halle u.10.
Tel./Fax: 88/561-915, 561-916

KEDVES NAGYCSOPORTOS
ÓVODÁS!
Hamarosan iskolás leszel. Mint
Te is, mi is izgatottan várjuk az első találkozást.

E-mail: bathory@vpbathory.sulinet.hu
www.vpbathory.sulinet.hu
OM 037034
“Az egyetlen igazi tanulás: a lényünkben
szunnyadó tudásnak tevékeny ébresztése.”
(Weöres Sándor)

KEDVES SZÜLŐK!
Szeretettel köszöntjük Önöket a
Veszprémi Báthory István Általános Iskola és Köznevelési Típusú Sportiskola
tantestülete nevében. Szeptemberben
gyermekük iskolás lesz, ezért szeretnénk segítséget nyújtani fontos döntésükben, az iskolaválasztásban.
Hívjuk és várjuk Önöket gyermekeikkel együtt iskolanyitogató foglalkozásainkra, amelyeknek célja, hogy bepillantást adjunk intézményünk mindennapi életébe, és hogy megismerhessék
azt a szeretetteljes, nyugodt légkört,
amelyet tanulóink számára biztosítunk.

Intézményünkben rendelkezésre
áll tanuszoda, tornaterem, sportpályák,
számítástechnika termek. Könyvtárunk
a megye egyik legjobban felszerelt iskolai könyvtára.
Büszkék vagyunk arra, hogy tanulóink a városi, megyei, országos és
nemzetközi tanulmányi, művészeti és
sportversenyeken évről évre kiemelkedő eredményeket érnek el. Iskolánk
fennállása óta szoros kapcsolatot tart
fenn erdélyi, vajdasági (Sepsiszentgyörgy, Bezdán) iskolákkal. Gyermekeink csereprogramok keretében ismerkednek egymás kultúrájával, életével.

Foglalkozásainkon megismerkedhetsz az elsős tanító nénikkel. Bízunk benne, hogy iskolánk elnyeri tetszésedet, és szeptemberben báthorys elsősként köszönthetünk Téged.

Ovi-Suli időpontok
2016. november 30.
2017. február 15.
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A feladatmegoldó verseny és a
rajzpályázat eredményhirdetése
2017. március 18.

1000

A 2017/2018-as tanévre tervezett osztályaink:

Az A osztály sportiskolai osztály
Azokat a gyerekeket
várjuk, akik ügyesek, mozgékonyak,
és szeretnének a későbbiekben
sportolni, vagy már most
is sportolnak.
Lehetőséget biztosítunk az idegen
nyelv mielőbbi játékos megismerésére.
Iskolánkban az alábbi sportokra van
lehetőség: labdarúgás, kézilabda,
röplabda, úszás,
atlétika, íjászat,
aerobik,
asztalitenisz.
Az alkalmassági vizsga időpontja:
2017. február 22 - én szerdán 17 órakor a fiúknak,
2017. február 23 - án csütörtökön 17
órakor a lányoknak.
Helye: iskolánk tornaterme
Kérjük, hogy minden résztvevő
sportfelszerelést hozzon magával.

A B osztályban általános tanterv
alapján tanítunk.

A C osztályunk Kék Madár gyermekközpontú program szerint halad.

Az egyéni képességfejlesztéshez felhasználjuk a számítástechnika
lehetőségeit, tantárgyakhoz kapcsolódó oktatóprogramokkal. Tanórai
keretek között a gyerekek sakkoktatásban vesznek részt. Tanulóink az 14. osztályban úszásoktatásban részesülnek.

Alapvető érték a gyermekek nevelése,
fejlődése során az önállóság, tolerancia,
kreativitás és a gyermeki boldogság,
miközben siker- és teljesítményorientált a tevékenység.
Megtanítjuk őket egymással bánni és
együttműködni, a gyerekek megtanulnak tanulni, és a tanulást élvezve fejlődhetnek egyéni ütemük és lehetőségeik szerint.
A programban a szülő – gyermek - pedagógus megbecsülik egymást és a kölcsönös épülést tekintik alapvető céljuknak.

Kiemelt tehetséggondozásra
a délutáni idősávban nyújtunk lehetőséget szaktanári irányítással a képzőművészet, testnevelés és egyéb tantárgyakhoz kapcsolódó foglalkozások keretében. A továbbtanulás, a
minél sikeresebb eredmények érdekében a felső tagozaton csoportbontással tanítjuk az idegen nyelveket és
a matematikát.

Óvodás programjaink:
2016. november 9. 17 óra
Márton-napi játszóház
2016. december 14. 17 óra
Adventi játszóház
A programról szülői tájékoztatót tartunk:
2017. január 11-én 17 órakor
az iskola aulájában.

