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"Mosolyogni tessék! Persze nem szüntelenül, nem reggeltől estig, de
bujkáljon bennünk a mosoly - minden eshetőségre készen -, hogy
bármikor felragyoghasson." (Janikovszky Éva)

Kedves Szülők!

A szülő számára rendkívül fontos döntés, hogy kikre, milyen közösségre bízza legdrágább kincsét,
legféltettebb értékét: saját gyermekét. A feladat komoly mérlegelést kíván, hisz döntésükkel egész életre
szóló élmény kezdetét alapozzák meg.
Szeretnénk segíteni iskolaválasztásukban, mely csak személyes látogatással válhat bizonyossággá, ezért
nagyon várjuk Önöket iskolánkba.
2019. február 25- én 17:00 - tól 18:30 - ig játékdélutánon vehetnek részt a jövendő elsősök, ahol
közelebbről is megismerkedhetnek a tanító nénikkel. Ez idő alatt a szülőket az iskola vezetője
személyesen tájékoztatja a képzéseinkről.
Bemutató óráinkra március 1- től regisztrálhatnak honlapunkon:
március 05.
március 05.

8:00
9:00

március 05.
március 06.

10:00
8:00

március 06.

9:00

Németh Márta
Dr. Hámoriné Makai
Zsuzsanna
Nagy Melinda
Dr. Hámoriné Makai
Zsuzsanna
Németh Márta

magyar
matematika

fsz. 19 tanterem
fsz. 18 tanterem

ének- zene
magyar

fsz. 28 tanterem
fsz. 18 tanterem

matematika

fsz. 19 tanterem

Az emeltszintű képzéssel működő ének-zenei osztályban zenei meghallgatást tartunk a jelentkezőknek.
A meghallgatás időpontjai: 2019. március 18. hétfő 15.00-18.00
2019. március 20. szerda 15.00-18.00
és a beiratkozás egyik napján, melynek pontos időpontját később a honlapunkon olvashatják majd.
A zenei meghallgatás zökkenő mentesebbé tétele érdekében honlapunk felvételi menüpontjában
feltüntettük azokat az időpontokat, amelyekre a szülők előre bejelentkezhetnek zenei meghallgatásra.
Jelentkezni iskolánk titkárságán lehet e-mailen koskaroly@koskaroly.sulinet.hu. Jelentkezéskor kérjük,
hogy adják meg a gyermek nevét, a várhatóan vele érkező felnőtt nevét és telefonszámát. A
jelentkezéseket visszaigazoljuk. A meghallgatás napjára legyenek szívesek kitöltve magukkal hozni a
honlapunkról letölthető zenei meghallgatási adatlapot. A tanuló felvételnek, illetve osztályba
sorolásnak nem feltétele a bejelentkezés vagy a bejelentkezés sorrendje.
A Városmajor parkja mellett, zöld környezetben áll iskolánk több, mint 100 éves műemlék épülete, amely
ma is hangulatos, és harmóniát sugárzó esztétikus belső tereivel, korszerű felszereltségével várja a
diákokat.
Tanítóink, tanáraink nagy tanítási tapasztalattal rendelkeznek, szakmai kérdésekben nyitottak,
felkészültek, gyermekközpontú szemlélettel oktatnak-nevelnek.

A 2019/2020-as tanévben két első osztály indítását tervezzük
1.a osztály: emeltszintű ének-zenei osztály, (sokirányú művészeti oktatással kiegészítve)
Bizonyított tény, és ezt saját tapasztalataink is megerősítik, hogy a zene az egyik legalkalmasabb eszköz a
kreatív gondolkodás fejlesztésére, a harmonikus személyiség kialakítására.
Ebbe az osztályunkba a muzsika és a művészetek iránt kiemelten érdeklődő tanulókat várjuk.
Zenei nevelésünk Kodály Zoltán elvein alapszik. A 2014/15-ös tanévtől kezdve a Liszt Ferenc
Zeneművészeti Egyetem mintaiskolája vagyunk. Szoros a kapcsolatunk a kerület Solti György
Zeneiskolájával.
Az énekkar és a hangszeres zene megismerése révén lehetőségük nyílik zenei tehetségük fejlesztésére és
sokrétű kibontakoztatására. Iskolánkban alsó és felső tagozaton is működik kórus. Mindkettő magas
minősítésekkel rendelkezik, nagy sikerrel szerepel versenyeken és fellépéseken, országos szinten is.
Számos külföldi felkérésnek tett eleget a Kós Gyermekkar és a Kicsinyek Kórusa.
A zenei képzés előkészíti és lehetővé teszi az ének-zenei tanulmányok természetes folytatását a
Városmajori Gimnázium zenei tagozatán.

Iskolánkban a bábozás, mint művészeti tantárgy önálló órát kap az 1.-2. osztályban, bontott
csoportban. Ezeken az órákon játékos gyakorlatok során elsajátítják a gyerekek a legalapvetőbb
bábos és drámai kifejezésformákat. Eközben gyermeki fantáziájuk kibontakozik, gátlásaik
oldódnak, érzelmi életük gazdagodik. A sok vers, mese, mondóka előadása során
beszédkészségük és mozgáskoordinációjuk is fejlődik. A közös élmény öröme és varázsa nagy,
hiszen együtt hoznak létre valamit, és megtapasztalják együtt az alkotás örömét.
A bábozás mellett néptánc és dráma foglalkozások is jelentős szerepet kapnak az alsó
tagozatosok formálásában.
Célunk, hogy a zenében jártas, énekelni szerető, az érzelmi nevelésre, művészeti értékekre fogékony
tanulók hagyják el iskolánkat.

1.b osztály: matematika- természetismeret irányultságú osztály
A matematika a reáltudományok alapja. A logikus, kreatív gondolkodást játékos feladatok megoldásával
fejlesztjük. Fontos számunkra, hogy tanulóink ne csak tárgyi tudással rendelkezzenek, hanem jártasságot
szerezzenek a gyakorlati problémák matematikai értelmezésében, örömüket leljék a kreatív gondolkodást
igénylő feladatok megoldásában.
Ebben az osztályban a harmadik évtől kezdve a tehetséggondozás érdekében csoportbontásban tanítjuk a
matematikát. Természetes átjárhatóságot biztosítunk a csoportok között évközi mérésekkel. Elsőtől
kezdve emelt óraszámban tanítjuk a természetismeret tárgyat. Felső tagozaton is nagyobb óraszámban
tanulnak természettudományos tárgyakat a b osztály tanulói.
Célunk, hogy a tanulók matematikai és problémamegoldó képességeiket fejlesszük, különböző
tehetséggondozó szakköreinkkel pedig biztosítsuk a tanulóink eredményes szereplését a tantárgyi
versenyeken.
Az első osztályokban a magyar nyelv és irodalom tanítása hagyományos írás- és szótagoló
olvasásoktatásra épül. A tanórákhoz kapcsolódva személyiségfejlesztő drámapedagógiai foglalkozásokon
vesznek részt tanulóink.
Az oktatást fejlesztő pedagógus és iskolapszichológus segíti.
Idegen nyelv (angol vagy német) tanulására első, második és harmadik évfolyamon tanfolyami
keretekben van lehetőség, negyedik évfolyamtól tanrendben, csoportbontásban.
Angol és német nyelvi programunk figyelembe veszi a gyermekek életkori sajátosságait, érdeklődési
körét. Nyelvi oktatásunk középpontjában beszédközpontú kommunikációs tevékenységek állnak.
Célunk: megalapozni a nyelvi ismereteiket, a tanult nyelv kultúrája iránti érdeklődésüket felkelteni,
melyeknek érdekében nyelvi táborokat is szervezünk.
A mindennapos testnevelés órákon nagy gondot fordítunk tanulóink fizikai fejlődésre. Kihasználjuk a
Városmajor adta lehetőségeket, és az időjárásnak megfelelően, igyekszünk a gyerekekkel minél több időt
tölteni a szabadban. A testnevelés órák keretében úszásoktatáson vesznek részt a második osztályosok, a
ötödik osztályban a harcművészetekbe nyújtunk betekintést, hatodik osztályban pedig a társastánc és az
etikett szabályaival ismerkednek a tanulók. A hetedik és nyolcadik osztályban a heti 5 testnevelés órából
kettőt a délutáni idősávban tartunk.
Az emelt szintű ének-zene és a matematika irányultságú képzéseken túl a következő programokban
vesznek részt tanulóink.
Művészeti oktatás:
 néptánc (1-4. évfolyamon)
 dráma/bábjáték (1-5. évfolyamon)
 rajz (1-8. évfolyamon)
 énekkarok (3-8.évfolyamon)
 hangszeres képzések Solti György Zeneiskolában (1-8. évfolyamon)
Egészség-és környezettudatos nevelés:
 1-8. évfolyamokon változatos tevékenységekkel fejlesztjük a gyerekek szemléletét és
gondolkodását.
 Iskolánk 2009 óta ÖKO – iskola, így nemzetközi és országos programokba is bekapcsolódhatnak
diákjaink.
 A Városmajorban bio-kertet működtetnek, gondoznak alsósaink.

Napközi otthoni és tanulószobai ellátás
A tanórák után tanulóink részére napközi otthoni és tanulószobai ellátást biztosítunk. Szakképzett
pedagógusok irányításával készülnek másnapra, tanulnak tanulni, és élvezhetik a Major jó levegőjét,
sportpályáját és játszóterét.
A tanulás utáni időben változatos szabadidős tevékenységben (manuális foglalkozások, múzeum,
bábszínház stb.) vehetnek részt.
Nyitott polcos könyvtárunk szeretettel várja az olvasni vágyókat, és jó lehetőséget kínál színvonalas
könyvtári foglalkozásokra is.

Tehetséggondozás

Iskolánk erőssége a tehetséggondozás. 2011-ben elnyerte a Városmajori Gimnázium és Kós Károly
Általános Iskola az „Akkreditált Kiváló Tehetségpont” címet. A gimnázium és az általános iskola
szorosan együttműködik a tehetségek felismerésében, a tehetséges és kiváló képességű tanulók
képzésében.
Eredményesen teljesítő diákjaink a gimnázium megfelelő tagozatain folytathatják középiskolai
tanulmányaikat.
A tanulmányi versenyekre tanórán kívüli foglalkozásokon készítjük fel tanulóinkat, ezen kívül
ösztönözzük őket egyéni pályázatok készítésére, valamint az éves feladatmegoldó versenyekbe való
bekapcsolódásra.
Felső tagozaton, hetedik évfolyamtól kezdődően a hatékony munka elősegítésére csoportokat alakítunk
matematikából, valamint magyar nyelvtan és irodalomból.

Iskolai élet

Az intézményünkbe beiratkozó gyermekeket hagyományos erkölcsi elvek alapján neveljük.
Azt valljuk, hogy az emberi közösség építő ereje a kölcsönös tisztelet, egymás értékeinek elfogadása.
Törekvésünk a magas szintű tantárgyi tudás mellett a közösségi élet emberi tartást kialakító formáinak
megteremtése.

A Kós Károly Tagiskolában gazdag és sokszínű rendezvények követik egymást. Különös gondot
fordítunk hagyományaink ápolására.













Zenei Világnap
Kós-okos-nap (vetélkedőkkel)
Karácsonyi hangverseny
Farsang
Iskolanap
Túrák, kirándulások
Sport-és gyereknap
Múzeumi nap
Kiállítások az iskolában működő Majori Galériában
Projekt napok
Táborok
Kós-plakett a legkiválóbb végzős hallgatóknak

Az intézmény külső megjelenési formája







Ünnepi alkalmakkor sötét szoknya/nadrág, fehér blúz/ing, nyakkendő
A zenei tagozat szereplésekor iskolai emblémával ellátott nyakkendő
Szabadidőben iskolai emblémával ellátott póló – ugyanezt viselik tanulóink sportversenyeken is
Iskolajelvény
Iskolai honlap
Iskolaújság, iskolarádió

Sikereink egyik záloga a tantestület és a szülői közösség együttműködése. Szerencsésnek mondhatjuk
magunkat, mert sok ötlettel, konkrét programokkal segítik a szülők az iskola munkáját. (Családi nap,
tanév végi ünnepi találkozó)
A szülői támogatás legfőbb bizonyítéka az 1989-óta hatékonyan működő Kós Károly Iskola-Alap
Alapítvány. Az alapítvány anyagi segítségével valósulhatnak meg gyermekprogramjaink, illetve
legkiválóbb tanulóink Kós Ösztöndíjban részesülhetnek.
Iskolánk az országos kompetencia-mérések szerint kiemelkedő színvonalon készíti fel a diákokat a
továbbtanulásra, a középiskolákban eredményesen teljesítő, és az életben is boldoguló fiatalokat nevel.
Ha eljön és meggyőződik iskolánk értékeiről, reméljük, hogy gyermekét is tanulóink között
köszönthetjük az új tanévben!

