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Iskolánk a Wekerletelepen, a tanuszoda mellett, csendes kertvárosi környezetben található. Jelenleg 18 

osztályban 498 gyerek tanul. Intézményünk 2012-től elnyerte a Madárbarát Iskola, 2014-ben pedig az Örökös 

Ökoiskola címet is. Csatlakoztunk a Mosolygó iskola programhoz. Tankert programunk keretében a 3-4. 

évfolyamosok az iskolai veteményes kert gondozását végzik. 

Alsó tagozatunkon hagyományos írás-, olvasástanítás folyik. A tanulók a mindennapos testnevelésórák 

keretében néptánc és népi gyermekjáték oktatásban részesülnek. Oktatásunkban kiemelt szerepet kap a 

drámapedagógiai módszer alkalmazása. Gyermekeink a tantervi órákon kívül úszásoktatáson vehetnek részt. 

Iskolánkban a nyelvoktatás alap és emelt szinten is folyik csoportbontásban. 

Az alapszintű nyelvoktatás (angol vagy német) óraszámai: 

1-2. évfolyamon  heti 1 óra 

3. évfolyamon  heti 2 óra 

4-8. évfolyamon  heti 3 óra 

Emelt szintű oktatást angolból biztosítunk a negyedik osztálytól heti 5 órában. Erre a harmadik évfolyam 

végén a tanulói teljesítmény alapján válogatjuk ki a jelentkezők közül a gyerekeket. Iskolánk komoly 

eredményeket mutathat fel az angol nyelvoktatás területén. Nyolcadik évfolyamon az emelt szinten nyelvet 

tanuló diákjaink alapfokú nyelvvizsgát tesznek. Felsőbb évfolyamokon, igény esetén, lehetőséget biztosítunk 

szakköri keretben második idegen nyelv tanulására is. 

 

Hagyományaink: Minden évben megrendezzük a „Kós-hetet”, melynek keretében iskolai versenyeken, 

karácsonyi hangversenyen, ünnepi megemlékezésen, kézműves foglalkozásokon, képzőművészeti kiállításon, 

Luca-napi vásáron vehetnek részt tanulóink és szüleik. Lehetőség szerint erdei iskolai programokat szervezünk. 

Iskolai tanulmányi és sportversenyeket rendezünk mind alsó, mind felső tagozaton, melynek győztesei évek óta 

sikerrel képviselik iskolánkat a kerületi, területi és országos versenyeken is. A tanév során több alkalommal 

szervezünk projektnapot természettudományi, irodalmi, művészeti stb. témákban. 

 

Délutáni foglalkozásokat biztosítunk színvonalas programokkal, pl. „csibeavatás”, szüreti mulatság, kézműves 

foglalkozások, színházlátogatások. Egyéni és csoportos foglalkozásokon gondoskodunk a felzárkóztatásról és a 

tehetséggondozásról. 

Szakköreink: angol, német (angolul tanulóknak), középiskolai előkészítő magyar és matematika tárgyakból, 

mese, rajz, énekkar, sakk. 

Sportköreink: futball, asztalitenisz, röplabda, sportjátékok, tollaslabda. Iskolánk sportudvara 2014-ben műfüves 

borítást kapott. 

A kerületi zeneiskolával együttműködve szolfézs-, fúvós hangszeres és gitároktatás folyik iskolánkban.  

Szabadidős programok: Németet tanuló gyerekeknek ausztriai utazást szervezünk. Nyaranta alsós, felsős és 

sporttábort (vízi túra), valamint az iskolában bejárós rajztábort rendezünk. A tanév során számos iskolán kívüli 

programot valósítunk meg (pl. színház-, könyvtár-, állatkert- és múzeumlátogatások, kerékpártúra, 

Hagyományok Háza stb.). 

 

A Kispesti Kós Károly Általános Iskola szeretettel meghívja a 2018/2019. tanévben első osztályba lépő 

kisgyerekeket és szüleiket a következő programjaira: 

 

2018. február 8. (csütörtök) 17 óra – Népi gyermekjáték - drámafoglalkozás  

2018. február 22. (csütörtök) 17 óra – Kézműves foglalkozás 

 

Ezeken a foglalkozásokon a gyerekek játszhatnak, és különféle ajándékokat készíthetnek, míg szüleik kötetlen 

beszélgetés keretében ismerkedhetnek iskolánk életével és a jövendőbeli elsős tanítókkal. 

 

2018. március 2. (péntek) 8-11 óra – Nyílt nap 

 

A nyílt napon bemutatót tartanak a jövendőbeli elsős tanítók: Fontos Zsuzsanna, Szedleczkiné Bajdó 

Krisztina (1.a) és Somogyváriné Márovics Erika, Zajti Gábor (1.b). Láthatnak idegen nyelvi órarészletet, 

valamint dráma- és táncfoglalkozást is. Utána az iskola igazgatója tart tájékoztatót az érdeklődő szülőknek. A 

bemutató órákra a zsúfoltság elkerülése érdekében csak a szülőket várjuk.  

 

Programjainkra mindenkit szeretettel várunk! 
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