Bolyai
Iskolába hívogató
1.”Nyitott Kapuk
Ovisoknak”
Szeretettel várjuk leendő
kisdiákjainkat szüleikkel,
vagy óvó nénikkel egy játékos délelőttre.

2020. március 2. hétfő
9:00

2.”Oviolimpia”
Játékos Matekolimpia

Ha szereted az ügyességi
feladatokat és a matekot,
gyere el iskolánkba szüleiddel sportos öltözetben!
2020. március 11. szerda
16 óra

3.”Bemutató órák

Szülőknek”
Szeretettel várjuk a kedves szülőket, hogy betekintést nyerjenek tanóráink
rejtelmeibe.
2020. március 19. csütörtök
1.óra 8:00 Matematika
Boáné Brunner Melinda

1.óra 8:00 Magyar
Nagyné Pirka Beáta
2.óra 9:00 Magyar

Wiszt Henriett
3.óra 9:55 Matematika
Nagyné Pirka Beáta

Kertvárosi Bolyai János Általános Iskola
2800 Tatabánya, Hadsereg utca 40/a
Telefon: 34/311-772 Emal: titkarsag@bolyaitbanya.sulinet.hu
Web: http://www.bolyai-tabanya.hu

2018-ban intézményünkben komplex felújítás valósult meg. Megújult épületekkel és udvarral várjuk
leendő diákjainkat.

Bolyai

Az 1-2.osztályosoknak a „kisiskola” biztosít helyet.
Külön épületben, saját udvarral rendelkezik, ahol
családias légkör várja a kis elsősöket.

Iskolába hívogató
Étkezés a nagyépület ebédlőjében: reggeli, ebéd,
uzsonna kérhető a gyerekeknek.
Napközi: önálló tanulás, levegőzés, játék 16:00

Tanítási rend:8 órától kezdődő
hagyományos órák.
Interaktív táblákkal és interaktív
felülettel 18 tanteremben tesszük
élvezetesebbé a tanulást

óráig, ügyelet: 16:30-ig.
Iskolaotthon: délelőtt és délután is vannak tanítási órák, vagyis a szabadidő és a tanulás váltja
egymást.
A tanulási nehézséggel küzdő gyerekeket felzár-

kóztató foglalkozásokkal segíti gyógypedagógus
Idegen nyelv:angol, német
választható már első évfolyamtól
Informatika oktatás
3.évfolyamtól, LEGO robotokkal is dolgozhatunk
Emelt szintű matematika
oktatás:5. évfolyamtól heti 6 órában
csoportbontással

és logopédus, ahol játékos formában sajátítják el
az alapképességeket.
A beiratkozás időpontjáról az óvódákban, iskolákban kihelyezett plakátokon tájékozódhatnak.
(április)

A beiratkozás feltételei:


A gyermek születési anyakönyvi kivonata

Változatos szakköri kínálat, sportolási
lehetőség(kosárlabda Alba Fehérvár
utánpótlás, karate, tánc), osztályprogramok.



A gyermek nevelési tanácsadói szakvélemé-



A gyermek lakcímkártyája

Igény szerint: sítábor, nyári számítástechnika tábor,balatoni, pilismaróti táborozás, erdei iskola



A gyermek TAJ kártyája

nye(amennyiben van)

A diákigazolvány igényléséről tájékoztatást beiratkozáskor kapnak.

Intézményvezető: Váraljainé Vasecz Mária
Intézményvezető-helyettes: John Gabriella
Cím: Hadsereg u. 40/a
Tel./Fax: 34/311-772;0630/691-6715
Igazgató:34/510-026
E-mail:titkarsag@bolyai-tbanya.sulinet.hu

Honlap: www.bolyai-tatabanya.hu
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Szeretettel várjuk a kedves
szülőket, hogy betekintést
nyerjenek tanóráink rejtelmeibe.
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Nagyné Pirka Beáta
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