Gregor József Általános Iskola
Rákosliget
Kedves Szülők!
Iskolánk 8 osztályos általános iskola, mely a rákosligeti Hősök terén található. A Rákosliget szívében - 2007 szeptemberétől
Gregor József Általános Iskola néven - működő intézmény több mint 110 éve tanítja-neveli a lakóterületen élők nemzedékeit.
Közülük sok sikeres, híres emberre lehetünk büszkék, akik egykor iskolánkban tanultak. Kiemelkedő jelentőségű a 61 éves
ének-zene tagozatunk, melynek évfordulóját 2017 tavaszán ünnepeltük a zene fellegvárában, a Zeneakadémián. Az 5. évfolyamtól bekapcsolódik az emelt szintű matematika és humán irányultságú képzés. Az intézmény kapui nyitva állnak az
iskola rendezvényein a szülők, nagyszülők, a volt diákok előtt is, akik rendszeresen visszalátogatnak programjainkra. Kiemelt helyet kap az állandó értékek átadásában a hagyományok ápolása, ugyanakkor nyitott az iskola az újdonságokra, korszerű ötletek integrálására.
A 2005 októberében átadott új, minden igényt kielégítő épületszárnyban kaptak elhelyezést az alsó tagozatos osztályok. Évfolyamonként 3-3 párhuzamos osztályt oktatunk: 1-8. osztályig évfolyamonként egy ének-zene tagozatos osztállyal. Ötödik
osztálytól (az ének tagozat mellett) egy matematika emelt szintű és egy humán irányultságú osztályban oktatjuk tanulóinkat.
Iskolánknak évek óta stabil a tanulói létszáma - jelenleg 693 gyermek -, ami figyelemreméltó értékmérő számunkra.
Az 2018/2019-es tanévben a következő osztályok indulnak:
 1.a - általános tantervű
 1.b - általános tantervű (tantárgycsoportos oktatási rendszerben)

 1.z - emelt szintű ének-zene (tantárgycsoportos oktatási rendszerben)

Februárban ismerkedő délutáni foglalkozásokat és nyílt tanítási órákat szervezünk. Ennek keretében bepillantást nyerhetnek a szülők az iskola életébe. A zenei osztályunkba jelentkezés alapján „zenei” képességvizsgálatot tartunk. Az érdeklődő
szülők mindezekről az iskolai honlapunkon (www.gregorsuli.hu), illetve az óvodákba kiküldött tájékoztatónkon kapnak felvilágosítást.
Az emelt szintű ének-zene osztályunkban folytatjuk a hagyományosan magas szintű zenei nevelést, amelynek eredményeként hosszú évek óta kiemelkedő kórusmunka folyik iskolánkban.
A színvonalas munkát jelzik:
 a kulturális, illetve minősítő versenyek arany fokozatai (a 2014/15. tanévben a KÓTA minősítő rendszerében arany diploma és az „Év kórusa” cím, a 2015/16-os tanévben a Kodály Zoltán VII. Magyar Kórusversenyen a gyermekkari kategóriában arany diploma), rádiófelvételek, zeneakadémiai szereplések, országos zenei versenyeken való szereplés, külföldi utazások, kapcsolatok kiépítése, fellépések (Művészetek Palotája, Nemzeti Színház, Stefánia Palota), ill. tanulók zenei pályán
való elindítása. Testvérkapcsolatok kialakítása pl. a Szegedi Gregor József Általános Iskolával, egy szlovákiai iskolával és
más ének-zene tagozatos iskolákkal.
Az angol vagy a német nyelv tanulására 4. évfolyamtól van lehetőség, bontott csoportban.
5. évfolyamtól emelt szintű matematika osztályt indítunk. Ennek megalapozása már az alsó tagozat matematika tehetséggondozó szakköreiben megkezdődik. A Zrínyi Ilona Matematika Verseny, a Nemzetközi Kenguru Matematika Versenyen, a
Bolyai Csapatversenyen évek óta nyújtott kiemelkedő csapat és egyéni eredmények a színvonalas pedagógusi munkát tükrözik. Alsó tagozaton matematikából évfolyamonként működik tehetséggondozó szakkör.
Sportolási lehetőségek adottak korszerű tornatermünkben és tornapályánkon különböző szakkörök formájában, ill. úszásoktatás keretében.
Napköziben, ill. a délutáni szabadidős időszakban biztosítjuk gyermekeink tartalmas időtöltését. A napközi iránti igény egyre nagyobb. Jelenleg 15 csoportban tudjuk elhelyezni a napközis tanulókat.
Pedagógiai programunkban megfogalmazott céljaink és feladataink:
Az oktatás területén képviselt értékek, az egységes, alapvető követelmények azt a célt szolgálják, hogy a tanulók - adottságaikkal, fejlődésükkel, iskolai és iskolán kívüli tevékenységükkel, tanulásukkal, egyéb szervezett és spontán tapasztalataikkal minél teljesebben bontakoztathassák ki személyiségüket. Képzésünk célja az alapkészségek magas fokú elsajátíttatása és a
középfokú képzésre való felkészítés.

a. Nevelési módszerek:
Iskolánkban a nevelési módszerek gyermek- és személyiségközpontúak és egyénre szabottak. A meggyőzés, példamutatás,
követelés és gyakoroltatás módszerével neveljük gyermekeinket. Nevelési célunk pedig az önálló gondolkodásra képes, kreatív, problémaérzékeny, problémamegoldó, toleráns, együttműködő, önálló véleményalkotásra képes személyiség kialakítása.
Fontos szempont a szülőkkel való jó együttműködés kialakítása, aminek alapja a kölcsönös tisztelet és segítőkészség.
b. Oktatási módszerek:
Kiemelten fontosnak tartjuk a szakmai módszertani megújulást, hogy minél több eszköz álljon rendelkezésünkre a hatékony
oktató-nevelő munkához. Valljuk, hogy az új évezred új szerepvállalást vár el tőlünk, pedagógusoktól. Sokszínű, a gyerekek
egyéni sajátosságaihoz igazodó módszerekkel, szervezési formákkal igyekszünk a tanítványainkban rejlő képességeket, tehetséget minél optimálisabb mértékben kibontani. A tanítási órákon mind nagyobb arányban jelennek meg a változatos
szervezési formák: a páros, kiscsoportos, ill. kooperatív munkaformák. Fontosnak tartjuk a gyermekközpontú, játékos, élményszerű tanítást, ezért sokat merítünk a drámapedagógia sokrétű kincsestárából is.
Fejlesztő foglalkozások keretében a rászoruló gyermekeink fejlődését iskolánkban fejlesztő pedagógusok és - szükség esetén
- utazó gyógypedagógusok, iskolapszichológus segítik, illetve a tanórai munka során nagy hangsúlyt fektetünk a differenciálásra.
Művészeti nevelés
Iskolánk kiemelt képzési területe a művészeti nevelés. Ennek legfőbb eleme az emelt szintű ének-zenei oktatás. Nagy hangsúlyt kap a képzőművészeti képzés (melynek fontos színterei a tanórákön kívüli rajz tehetséggondozó szakkörök). A
2017/18-as tanévtől az alsó tagozaton heti 1 órában (a testnevelés órák keretében) néptáncoktatás folyik egy kiváló
néptáncoktatóval. Irodalmi és musical szakkör is működik iskolánkban. Évek óta a kerületi és budapesti rajzversenyek, szavalóversenyek élvonalában teljesítenek diákjaink. A zenetagozatosok karácsonyi és évzáró hangversenyei, az évenkénti musical bemutatók, a tavaszi Vigyázó Ferenc Művelődési Házbeli rajzkiállítások, a farsangi ünnepkör osztályműsorai, az őszi iskolanap (Gregoriális), az „Autó nélkül a Gregorba!” projekthét, a hagyományőrző jeles napokhoz kapcsolódó programok, a
napközis „Ki mit tud?”-ok előadásai, a „Mesedélutánok” és még számtalan egyéb programunk sok száz emberben maradtak
meg felejthetetlen élményként.
Az eltérő képességű gyermekeinknek szakkörök, korrepetálások, fejlesztő, felzárkóztató és tehetséggondozó foglalkozások
segítenek tehetségük kibontakoztatásában.

Minden tanulónak rendelkezésére álló szabadidős kínálatunk:
 művészeti szakkörök (néptánc, rajz, színjátszó, énekkarok, népdalkör, drámajáték, kézműves, csengettyű, gitár,
furulya)
 elméleti foglalkozásaink (matematika, idegen nyelvi szakkörök, természetismereti, honismereti, helyesíró, társasjáték, stb.)
 sporttevékenységek (tenisz, úszás, görhoki, pingpong, tömegsport, floorball, stb.).
Tehetséggondozás
Számunkra minden gyermek egyformán fontos, de megkülönböztetett figyelemmel tekintünk a kiemelkedő képességűekre. A
művészeti tehetséggondozás mellett minden évfolyamon működnek különböző tantárgyi tehetséggondozó szakkörök. A tehetséggondozás legfontosabb színterének a tanórát tartjuk, ahol differenciált óraszervezéssel, képességeiknek megfelelő házi feladatokkal, kiselőadások lehetőségével, versenyeken való részvétellel fejlesztjük őket. Versenyeredményeink bizonyítják
az e téren folyó eredményes munkát. Iskolánk 2011-ben csatlakozott az országos „Tehetségpont” hálózathoz, 2018-tól pedig
akkreditált tehetségpontként működünk.
A tavalyi - 2016/2017-es - tanév jelentősebb kerületi, területi, fővárosi és országos szintű versenyeredményeinek
összesítése:
Kerületi tanulmányi versenyeken az első helyezések száma: 17 db.
Budapesti és területi versenyeken I.-V. helyezést 32 fő ért el.
Országos versenyeken I.-XV. helyezésig 5 alkalommal jutottak el tanulóink.
Büszkék vagyunk arra, hogy a középiskolai beiskolázásunk évek óta eredményes, tanulóink többsége jó nevű középiskolába nyert felvételt.
A 2016/2017. tanév beiskolázási adatai:
A 4. évfolyam végén 12 fő (az évfolyam összlétszámának 3,3%-a) iratkozott 8 évfolyamos gimnáziumba, 6. évfolyam végétől 3
fő (3,6%) folytatja tanulmányait a főváros jó hírű gimnáziumaiban. A 8. osztályos beiskolázási adatok 2017-ben:
gimnáziumban tanul tovább 37 fő (56%), szakközépiskolában és szakiskolában 29 fő (44%).
Reméljük, hogy e rövid ismertetővel sikerült a Kedves Szülők érdeklődését felkelteni. Biztosak vagyunk abban, hogy amenynyiben gyermeküket ránk bízzák, mi boldog, eredményes iskolai életet biztosítunk számára.

A bővebb tájékoztatás érdekében készséggel állunk rendelkezésükre a 258-0688 telefonszámon a titkárságon, illetve nyílt napjainkon Burjánné Joó Katalin igazgató-helyettes személyében. Ezek időpontja:
Nyílt napok szülők és gyermekek részére: 2018. február 19. (hétfő) és 21. (szerda) 16.00-18.00 óra között,
Nyílt bemutató órák csak szülők részére: 2018. február 22. (csütörtök) 10.05-11.45 között:
o magyaróra a 4.b osztályban
o magyaróra a 4.z osztályban
o matematikaóra a 4.a osztályban
o komplex (matematika/magyar) óra a 2.b osztályban
o énekóra az 1.z osztályban
Budapest, 2018. január 30.

Bella Tibor igazgató sk.

