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Elérhetőségeink: 
1224 Budapest, Dózsa György út 84-94. 

Tel.: 362-4505;  honlap: www.barossiskola.hu   

Szeretettel várjuk a szülőket  
tájékoztató szülői értekezletre szülői értekezletre szülői értekezletre  

2015. jan. 29 - én, csütörtök 18 órakor, 
nyílt napunkra nyílt napunkra nyílt napunkra  2015. február 19-én, 8 - 10 óráig  

(10 - 1045 - ig ismerkedés a tanítókkal, iskolával). 

Az iskolába készülő óvodásoknak  
OVIKLUBOVIKLUBOVIKLUB---ot tartunk az alábbi időpontokban: 

2015. február 11., február 25., 
március 11., március 25. 

és április 8.  
1630 –1730-ig 

különkiadás 



Kedves Szülők! 

 

 A Baross Gábor Általános Iskola tantestülete egy nyitott, 
gyermekcentrikus iskola kialakítását és fenntartását tűzte ki célul, mely-
ben a tanulók érdeklődésének felkeltése, képességeik kibontakoztatása, a 
helyes tanulási szokások kialakítása áll előtérben.  

 

Minden évben egy kimagasló tanulmányi és 
közösségi munkát végző 8. osztályos tanulót 
alapítványunk „Baross Gábor díj”-jal jutalmaz. 

 

 

Iskolánk pedagógiai programjában a matematika tantárgy színvonalas 
oktatása a kiemelt feladatunk, melyet felső tagozaton az emelt szintű 
matematika tantervvel valósítunk meg. 

Választásunk okai a következők : 

 A középiskolákban felvételi tantárgy a matematika, ezért ennek 
oktatására különösen nagy hangsúlyt fektetünk a sikeres beiskolázások 
érdekében. 

 A tantárgy oktatása során olyan általános képességeket is fejlesz-
tünk (megfigyelés, figyelem, emlékezet, logikai készség, problémameg-
oldó gondolkodás, kreativitás stb.), amelyek elősegítik a többi tantárgy 
könnyebb elsajátítását is. 

 A fenti célok elérése érdekében a kerettantervben előírt óraszám-
okhoz képest minden évfolyamon magasabb óraszámot biztosítunk a 
tantárgy oktatására, így lehetőség nyílik a tapasztalati úton történő isme-
retszerzésre, az ismeretek elmélyítésére, begyakorlására. A tanulók ké-
pességek szerinti csoportbontásával tesszük lehetővé, hogy minden tanu-
ló a neki megfelelő ütemben haladjon és így sikerélményhez jusson. A 
csoportok kialakítására az 1. osztályban félévkor kerül sor. 

  



 

Mit biztosítunk a barossi diákok számára ? 
 
 A többi iskolához képest heti 1 ill. 2 órával több időt biztosítunk a mate-
matika és magyar tantárgy oktatására. 
 Elsős tanulóink szótagolva tanulnak olvasni, ami elősegíti az olvasási 
technika helyes elsajátítását, a szövegértés biztonságát és a jó helyesírást. 
 1-6. osztályig igény szerint napközit biztosítunk. 

 A szülők választhatnak az erkölcstan illetve a hit-és erkölcstan oktatása 
közül. Lehetőség van fakultatív hitoktatásra is. 

 2-8. osztályig az „Arany Kocka díj” elnyeréséért többfordulós matematika 

feladatmegoldó versenyt szervezünk és ösztönözzük tanulóinkat az országos 
levelező versenyeken való részvételre.  Ezen kívül felkészítjük tanulóinkat min-
den kerületi, megyei és országos versenyre is. 

 A 8. osztályosok számára felvételi előkészítőt tartunk matematika és ma-
gyar tantárgyakból. 

Az informatika oktatására korszerű gépekkel 
felszerelt informatika terem áll rendelkezé-
sünkre. 
 
Az igényeknek megfelelően angol vagy német 
nyelvet oktatunk, melynek hatékonyságát a 
nyelvi laborban tartott órák növelik. . 
Ezeknél a tantárgyaknál létszámtól függően 
csoportbontásra van lehetőség. 

  
 A kutató- és gyűjtőmunka valamint a 
szabadidő hasznos eltöltésének kiváló színte-
re az iskolai könyvtár. 
 A logopédiai foglalkozások segítséget 
nyújtanak tanulóinknak a beszédkészség, be-
szédértés javításában, az olvasási, szövegérté-
si nehézségek leküzdésében.   
  A mindennapos testneveléssel lehető-
vé vált tanulóink számára a rendszeres mozgás. A gyógytestnevelés foglalkozá-
sokat helyben tartjuk. 

 Délutáni sportolási lehetőséget (tömegsport, Góliát foci, BÉKÁK 
kosársuli)  kínálunk tanulóinknak. A testnevelés órák keretén belül a 2. évfolya-
mon görkorcsolya oktatásra van lehetőség, a 3-5. osztályosok úszás oktatáson 
vesznek részt.  
    



  

 Változatos szabadidős programokat (színház, mozi, múzeum, játszóház, , 
bolhapiac, stb.), szakköröket  (angol, néptánc, nyelvész, kézműves, hagyomány-
őrző, művészeti, kézimunka, társastánc) szervezünk az érdeklődők számára. 

 Kiemelt területként kezeljük a hagyományok őrzését és ápolását. Jelentő-
sebb, általunk teremtett, hagyománnyá vált rendezvényeink:  

Az 1. osztályosok „Mazsola-avatása”, Baross 
Gábor Napok, DÖK-Mikulás, Terítési és étke-
zési verseny, Karácsonyi Koncert, Farsang bál-
király és bálkirálynő választással, Bemutatko-
zunk. 

 

 

 

Diákjaink erdei iskolában, tanulmányi ki-
rándulásokon, táborokban vehetnek részt. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tapasztalataink a program beindítása óta: 

  

 A képességfejlesztés eredményeként javult a tanulók összteljesítménye 
évfolyam-szinten . 

 A tapasztalati úton történő ismeretszerzés, a játékos képességfejlesztés 
megkönnyíti és élvezetesebbé teszi a tanulók számára az ismeretek elsajátítását. 

 A helyes tanulási szokások kialakítása javulást eredményezett az önálló 
tanulás és önképzés terén.  

 A nyelvi laborban történő idegen nyelvi oktatás következtében nagymér-
tékben javult a tanulók kiejtése, szövegértése.  

 Tanulóink egyre nagyobb sikereket érnek el a kerületi, megyei és országos 
versenyeken. 

Mazsola‐avatás 

  Baross Gábor Napok 

  DÖK Mikulás    Farsang—Nyitótánc 


