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DIÁKSPORTKÖR 

Délutánonként kosárlabda, labda-

rúgás, atlétika, pinpong  sportági 

edzéseken, játékos sportfog-

lalkozásokon mozoghatnak, ver-

senyezhetnek tanulóink. 

Úszásoktatás órarendi órában 2-

7. évfolyamon történik. 

 

KÖNYVTÁR 

Könyvtárunkban több mint tíz-
ezer könyv és egyéb dokumen-
tum várja a diákokat heti 40 nyit-
vatartási órában.  

 

OL CSA I -  
K ISS  ZO L TÁ N  
ÁL TA L ÁN OS  

ISK OL A  

„A nevelés egyet jelent 
azzal, hogy segítünk a 

gyermeknek valóra váltani a 
lehetőségeit!” 

Erich Fromm 

SZABADIDŐ 

 A szabadidő hasznos eltöltése érdekében túrá-
kat, táborokat, szakköri foglalkozásokat, játszó-
házakat, családi napokat szervezünk. 

Tanulóink nyári táborokban, külföldi tanul-
mányutakon, Erdei iskola programokban vesz-

nek részt. 

 

 

 

Hitvallásunk:  

„Jó szóval oktasd, játszani is engedd!” 
  

József Attila 



Tisztelt Szülők! 

Az Olcsai-Kiss Zoltán  
Általános Iskola 

a 2018/2019-es tanévben is  
szeretettel várja leendő  

elsős tanulóit. 
 

ISKOLÁNKRÓL 

 

ALSÓ  TAGOZAT 

 

Az elsős osztályfőnökök 4 évig tanítják a 
gyermekeket. Türelemmel, az egyéni adottsá-
gokat figyelembe véve, minden gyermeknek 
elég időt hagyva biztosítják, hogy az olvasás, 
írás, számolás alapjait kudarcok nélkül sajá-
títhassák el. Ha szükséges, jól felkészült fej-
lesztő peda-
gógusok ad-
nak támoga-
tást munká-
jukhoz.  

IDEGEN NYELV 

Német és angol nyelvet tanulhatnak diákjaink 1. 
osztálytól választásuk alapján. Az emelt szintű 
nyelvoktatás 5. osztálytól indul, heti öt órában. Ta-
gozatosaink 8. évfolyamban alap- és középfokú 
nyelvvizsgát tehetnek. Francia és orosz nyelvet 
szakköri keretben választhatnak diákjaink. 

A képességfejlesztő oktatás keretében tanulják a 
tanulók az idegen nyelvet  normál, a matematikát,  
nyelvtant és az informatikát magasabb óraszámban.  

 

INFORMATIKA  

Erősségünk a számítástechnika oktatása. 7., 8. osz-
tályban ECDL vizsgákra készítjük fel tanulóinkat. 
Minden évfolyam használja a digitális táblákat. 

 

TERMÉSZETTUDOMÁNYOK  

Természettudományi szaktantermünkben 
lehetőség van a kémia, fizika, biológia, földrajz 
élményszerű tanulására, kísérletezésre, IKT esz-

közök használatára. 

MŰVÉSZETEK, TECHNIKA 

Művészeti szaktantermünk ad otthont a rajz  és 
ének óráknak, képzőművészeti szakköröknek, 
és a népes számú énekkarnak. 

Technika tantermünkben kiscsoportos foglalko-
zásokat is tudunk tartani. 

Az iskola kiállítóterében rendszeresen megmu-
tatjuk gyermekeink alkotásait. 


