BOCSKAI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA
ÉS EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT
Képzési kínálat (felajánlott lehetőségek, az iskolahasználók igényei)
2009/2010
Évfolyam

Tanórai keretben
(emelt óraszámú okt.)

Tanórán kívüli tevékenység

- angol (tagozat)

- informatika

- emelt óraszámú testnevelés

- német

- néptánc oktatás

- angol

1.

- báb
- focisuli
- játszóház
- fejlesztő játékok

2.

- magyar

- angol

- matematika (csoportbontásban)

- informatika

- informatika

„Kis népi mesterségek”

- magyar / matematika

Néptánc

(csoportbontásban)

Angol

3.

Tehetséggondozás: Kis
matematikus
Kis Nyelvész, Kis fürkész
- népdalkör, furulya
- matematika

4.

Tehetséggondozás

- magyar
- angol / német
(Csoportbontásban)
Testnevelés óra keretén belül

Alsó tagozat

Úszásoktatás kezdő, haladó

tömbösítve úszásoktatás kezdő,
haladó

5.

- angol

- magyar

- „sportági osztály”

- énekkar

- matematika
- informatika
- magyar

a

tagozatos

arányban

a

osztály
fenti

fele-fele
kínálatból

legtöbbet választó 2 szaktárgyat
tanulná.
6.

- magyar

- honismereti szakkör

- matematika

- informatika

(csoportbontásban)
7.

- magyar

„Kis Felfedezők”

- matematika

(Természettudományos diákkör)

(csoportbontásban)

8.

Pályaválasztási előkészítő

- Környezetvédelmi szakkör

foglalkozások

- Nyelvvizsgára előkészítő

- magyar
- matematika

Pedagógiai Szakszolgálat bevonása intenzívebben a tanórai és a tanórán kívüli fejlesztésbe,
tevékenységbe pl.: (önismereti tréning), tanulási technikák, tanulásmódszertanok
(Kislétszámú osztály indítása)
Egyéb tanórán kívüli kínálat
Kirándulások
Anglia

Testvérkapcsolatok
Határon innen

Tanfolyamtábor
Nyelvi tábor

Szakkörök

Marketing

Önismereti

Honlap

Lehetőségek
eszközpark
Számítógép-

Történelmi

és túli

Sport- és

Drámakör

Bumeráng

park bővítése

emlékhelyek

iskolákkal

szabadidőtábor

Színkör

Kiadvány

Interaktív tábla

Tanulmányi

Úszótanfolyam Foci

Iskolai

Televíziók

Élményfürdő

1.o. tábora

Röplabda

előadások,

biztosítása

Erdei iskola

kosárlabda

kulturális gála,

minden

tornaünnepély

tanteremben

Szülőföldem-

Minden

Biharország

tanterembe

Nyári tábor

internet
elérhetőség

Tehetséggondozás kiemelten az 1. osztályos tanulóknak az óvodai tehetséggondozó csoport
munkájának folytatása az 1. évfolyamon. A Pedagógiai Szakszolgálat gyógypedagógus, logopédus,
fejlesztő pedagógus, pszichológus, gyógytestnevelő munkájának kapacitását kínálja fel a bejövő 1.
osztályosoknak is.
A 2009. március 26-án tartandó szülői értekezleten iskolai kiadványunkban tájékoztatást nyújtunk át a
szülőknek 2009. április 2-án (csütörtökön) a leendő 1. osztályos szülőknek mutatkoznak be a
várományos pedagógusok 1-1 bemutató órával Koszorus Gyuláné matematika, Venyigéné Vad Anikó
magyar, Kissné Tóth Edit angol, László Zoltánné informatika.
Játszóházi és kézműves foglalkozás a leendő 1. osztályosoknak a tanító nénik által meghatározott
időpontban és helyszínen.
Az 1. osztályosok beíratásának ideje 2009. április 6,7,8. (hétfő, kedd, szerda)

