
 

A 2023/2024-es tanévben is várhatóan 3 első osztályt indítunk. 

A ,,a” osztályban hagyományainknak megfelelően emelt szintű ének-zene (tagozatos) 

oktatásban részesülnek a tanulók. Ebbe az osztályba jó hangú, jó ritmusérzékű, szépen és 

szívesen éneklő gyerekeket várunk. A ,,b” és ,,c” osztályunk általános tantervű osztály 

lesz, emellett lehetőséget biztosítunk az idegen nyelv (angol/német) tanulására már az 

első évfolyamtól kezdődően heti 2 órában.  

A „b” osztályunkat a nyelvtanulás lehetőségén kívül sportosztályként tervezzük indítani, 

amelyben a heti 5 testnevelés órából kettőt szakedző tartana futball és kosárlabda 

területen. Szívesen sportoló, ügyes mozgású fiúkat és lányokat várunk ebbe az osztályba.  

Mindegyik osztályunkban a tanítási órák délelőtt lesznek, délután hagyományos napközit 

biztosítunk. 

A leendő elsőseinket ebben az évben is kedves, sokéves tapasztalattal rendelkező tanító 

nénik várják. 

Osztályfőnökök: 

1.a osztály: Szikoráné Prediger Ildikó 

1.b osztály: Konyáriné Mezei Éva 

1.c osztály: Németh Katalin 

 

NYÍLT NAPOK A KŐRÖSIBEN 

PROGRAMOK SZÜLŐKNEK – NYÍLT ÓRÁK, SZÜLŐI FÓRUM 

Kedves Anyukák, Apukák! 

2023. február 15-én, szerdán nyílt órákra várjuk Önöket, szülőket a Budapest XVII. 

Kerületi Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Gimnázium „fehér” épületébe. 

8-10 óráig tanítási órákat lehet megtekinteni, 10 órától szülői fórumot tartunk, ahol 

megismerkedhetnek a leendő elsős tanítókkal és tájékoztatást kaphatnak iskolánkról, a 

leendő első osztályokról és az első osztályba jelentkezés módjáról. 



PROGRAMOK GYEREKEKNEK 

Az iskolába készülő gyermekeket a leendő elsős tanító nénik várják mesehallgatásra, 

közös játékra, dalolásra, kézműveskedésre 2023. február 3-án, 10-én, 17-én és február 

24-én, péntek délután 15 órától. 

A foglalkozások díjmentesek. 

Kérjük, ha lehetséges, ezt hozzák magukkal a gyerekek: színes ceruza, mozgásra alkalmas, 

kényelmes öltözet, tornacipő. 

Hogyan lehet jelentkezni a programokra? 

Ha a programok bármelyike felkeltette az érdeklődésüket, és szívesen részt vennének 

azokon, kérjük, hogy jelezzék számunkra az alábbiak szerint: 

A 257 – 0020-as telefonszámon, munkanapokon 8 – 16 óra között, vagy a 

kcssjelentkezes20232024@gmail.com e-mail címre írt levélben, amely tartalmazza a 

gyermek nevét, lakcímét, szülő elérhetőségét (e-mail, telefonszám). 

Jelentkezési határidők 

Gyermekprogramokra 2023. február 1-ig. 

Nyílt órákra, szülői fórumra 2023. február 13-ig. 

Ének meghallgatásra 2023. február 20-ig. 

 

Ének meghallgatás időpontjai: 

2023. február 21 – 22., (kedd-szerda) délután 

Jelentkezés: 

A 257-0020-as telefonszámon, munkanapokon 8 – 16 óra között, vagy a 

kcssjelentkezes20232024@gmail.com e-mail címre írt levélben, amely tartalmazza a 

gyermek nevét, lakcímét, szülő elérhetőségét (e-mail, telefonszám). 

 

Szeretettel várunk minden kedves érdeklődőt! 
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