
 

 

          Programjaink 

 

                     Márton nap 

           2017. november 15. 1630 
 

 

                      Nyílt órák 

                2018. február 14. 

                    7.45  - 9.25 

 

 

                       Nyílt nap 

            2018. március 3. 0900 

 

Ismerkedés a leendő első osztályos tanítókkal,    

akik szeretettel hívják az iskolába a 

nagycsoportos gyermekeket és szüleiket. 

 

Virágvasárnap 

           2018. március 21. 16.30 

 

 

 
 

  Hívunk és várunk minden  

        kedves érdeklődőt! 

 

 

 

 

 

"Olyan embereket kell az iskoláknak 

kibocsátaniuk, akik megtalálják helyüket 

az életben, és szemüket a táguló horizontra 

függesztve szilárdan megállnak a lábukon. 

Ez a feladat az iskolát minden szinten a 

legfontosabb közintézménnyé, és a tanítót 

a legfontosabb közéleti alakká teszi. 

Ahogyan ma tanítunk, olyan lesz a 

holnap." 

/Szent-Györgyi Albert/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iskolánk a belvárosban található.  

Két patinás épület áll az oktatás 

szolgálatában: a Dayka Gábor utcai 1875-

től (alsó tagozat), a Kis-Hunyad utcai 

1909-től (felső tagozat). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kossuth Lajos Evangélikus Óvoda,  

Általános Iskola,Gimnázium és  

Pedagógiai Szakgimnázium 

 

 Beiskolázási tájékoztató 

 a 2018/2019. tanévre 

    

 

Miskolc, Dayka G. utca 4. 
 

Telefon: (46) 345-830 
 

  Tagintézmény-vezető: 

Beluzsárné Torkos Erzsébet 

klevai.altalanos@gmail.com 

 

www.klevai.hu 

mailto:klevai.altalanos@gmail.com


 

Tisztelt Szülők! 

Az iskolaválasztás minden szülőt nehéz feladat elé 

állít, hiszen mindenkinek fontos, hogy gyermekét       

jó helyen,biztonságban, ideális környezetben tudja.  

Meg kell találniuk azt az iskolát és tanítókat, ahol 

gyermekük tehetségéhez és képességeihez mérten 

leginkább ki tud bontakozni,ahol legjobb kezekben 

lesz. Döntésükhöz az alábbiakban nyújtunk 

segítséget. 

Az általános iskolánk képzési programja, célja: 

 Iskolánkban keresztény értékeken alapuló 

gyermekközpontú nevelés folyik. Minden 

tanuló felekezetének megfelelő hitoktatásban 

részesül heti 2 órában. 

 Minden gyerekről feltételezzük, hogy 

valamiben tehetséges. Lehetőséget biztosítunk 

számára, hogy sokféle tevékenység közül 
válasszon. 

 

Tanórai foglalkozások keretében: 

 

 1-8. évfolyamon matematika tantárgyból 

emelt óraszámú oktatás folyik heti 5 órában, 7. 

osztálytól pedig nívó csoportban. 

 

 A magyar nyelv és irodalom tantárgyat alsó 

tagozatban heti 8 órában tanítjuk. 

 Az olvasás és írás tanítása a helyes ejtésre 

alapozott, hangoztató- elemző - összetevő 

módszerrel történik. 

 A kor igényeihez igazodva 1. osztálytól 

oktatunk informatikát. 

 Lehetőség van művészeti alapképzésre: 

néptánc, festészet és zene tanszakokon. 

 

 

 Az idegen nyelv oktatását már az első 

osztály 2. félévétől megkezdjük játékos, 

alapozó módszerekkel. 4. osztálytól erre épül a 

felső tagozat emelt szintű idegen nyelv 

oktatása. 

 A SAKKPALOTA és a LEGO program 

egyedülálló módszerével fejlesztjük tanulóink 

algoritmikus, illetve problémamegoldó 

gondolkodását, kreativitását. 

 Sportolási lehetőséget biztosítunk: 

kosárlabda, vívás, judo, modern tánc. 

Alsó tagozatunkban egész napos iskola 

működik. E mellett szóló érveink: 

 Átmenetet biztosít az óvoda és iskola 

között. 

 Az iskolába érkező kisgyermeknek azt 

az érzelmi biztonságot nyújtjuk, amit az 

óvodában 3-4 év alatt megkaptak. 

 Fontos számunkra, hogy az óvodában 

kialakított étkezési rendet az iskolában is 
megtartsuk. Felújított, tágas ebédlőnkben 

háromszori étkezést biztosítunk a 

gyermekeknek. 

 Lehetőség van arra, hogy a gyerekek a 

táskát és tanszereket az iskolában hagyják 

hétköznap.  

 A tanulókkal két tanító foglalkozik, 

egyikük délelőtt, a másik pedig délután, heti 

váltásban. 

 A tanulás folyamatát interaktív táblák 

is segítik. 

 A tanítás 7:45-16:00-óráig tart. 

 

 

Várjuk leendő első osztályos 

tanulóinkat a 2018/19. tanévben: 

 

 1.a osztály 

Dudás Anikó 

  Kóródiné Csomós Anikó 

 

1.b osztály 

    Sisári Ágnes 

Képes Andrea 

 

Erős vár a mi Istenünk! 

 


