Iskolánk Tápén található, mely jól megközelíthető a Mars térről induló 73 Y-os busszal.

Az osztály- és szaktantermek esztétikusan berendezettek. Rendelkezésünkre áll egy nagyon
modern számítástechnikai szaktanterem, természettudományos előadóterem, rajzterem,
technika tanterem, könyvtár, felújított tornaterem, bitumenes és füves sportudvar, tágas,
világos ebédlő, a Tanító téren lévő műfüves
pálya. Az átlagos osztálylétszám: 27 fő.

Diákjaink alsó tagozatban az Apáczai Tankönyvkiadó könyvei és munkafüzetei alkalmazásával az egyéni képességekhez igazodva hagyományos módszerrel
(szótagolva) tanulnak meg olvasni.
Felkészítjük tanulóinkat a városi tanulmányi versenyekre, részt veszünk levelező versenyeken (Bendegúz, Jonatán, Kis Vakond, Bonifert Domonkos matematikai levelező verseny) valamint pályázatokon.

Tervezett első osztály a 2017/2018-as tanévben
- Egész napos (iskolaotthonos) 8-tól 16 óráig.
Ez alatt az idő alatt sajátítják el a tananyagot,
illetve vesznek részt a különböző választott művészeti foglalkozásokon.
Az iskola előkészítő foglalkozásokat havonta 1
alkalommal októbertől kezdjük.

Emelt szintű oktatási lehetőségeink:
Nyílt nap:

Nevelőmunkánk során nagy gondot fordítunk
az egyéni bánásmódra, a differenciált képességfejlesztésre, a tehetséggondozásra.
Fejlesztő pedagógus segíti a dyslexiás,
dysgrafiás, dyscalculiás gyerekeket.

Alsó tagozatban alkalmazzuk azokat a technikákat, amelyek megkönnyítik az óvodából az
iskolába való átmenetet, segítik a gyerekek
beilleszkedését az új környezetbe. Kialakítjuk
bennük az önértékelés képességét és biztosítjuk az egyéni továbbhaladás feltételeit.
Biztosítjuk számukra a tanuláshoz szükséges
nyugodt, családias légkört.

5. osztálytól: választható az emelt szintű angol nyelv
(heti 5 óra)

2017. március 8 - 9-én 800 – 945 óráig
alsó és felső tagozaton.

Tanórán kívüli szabadidős tevékenységek:
·
·
·
·
·

focisuli
művészeti szakkörök,
énekkar
néptánc, társastánc,Hipp-Hopp,zeneoktatás,karate
Tanulóink jól megállják helyüket az általuk választott középiskolák mindegyikében.

Iskolánkba jelentkező gyermekeknek felvételi
vizsgát nem kell tenniük.

Ovis foglalkozások az első félévben:
·
·
·
·
·

2016.október 13. (csütörtök) 16.30 óra
2016.november 10. (csütörtök) 16.30 óra
2016.december 08. (csütörtök) 16.30 óra
2017.január 12. (csütörtök) 16.30 óra
2017. február 16. (csütörtök) 16.30 óra

Címünk:
6753 Szeged-Tápé, Majakovszkij tér 16.
Telefon: (62) 547-150
Fax: (62) 547-151
E-mail cím: balint.iskola@int.ritek.hu

http://www.psai-szeged.sulinet.hu/
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