Fontos célunk a nevelés-oktatás, művészet, sport
egységének megteremtése. E célt szem előtt
tartva a következőket kínáljuk:











Hangszeres oktatás (zongora, hegedű,
citera,
furulya) a Veresegyházi
Lisznyai Szabó Gábor Zeneiskola
tagozataként
Premier Alapfokú Művészeti Iskola
tagozataként(modern
tánc,magánének,gitár, dob, szintetizátor)
Kaláris Népi Énekegyüttes
Kékpántlika Néptánccsoport
Délutáni
sportolási
lehetőségek:
birkózás,
foci,
tenisz,
kézilabda,
kosárlabda, taekwondo, kick-boksz,
akrobatikus rock and roll, hip-hop
A Komplex Alapprogram alprogramjai
Kirándulások, színház-, mozi-, koncert-,
múzeumlátogatások

A közösséggé
mányaink is:












formálódást

erősítik

hagyo-

Suliváró a leendő elsősöknek
Apródavatás - az elsős diákok Szent
László-s diákká avatása, az ötödikesek
Szent László lovaggá avatása
Szent László-díj
Halloween-i ill. farsangi suli-buli
Luca-napi ajándékkészítés
Adventi koncert
Nyelvi hét
Szent László gála
Szent László-nap
Gyereknap

MOGYORÓDI SZENT LÁSZLÓ
ÁLTALÁNOS ISKOLA
„Az iskola dolga, hogy megtaníttassa velünk,
hogyan kell tanulni, hogy felkeltse a tudás iránti
étvágyunkat, hogy megtanítson bennünket a

Az évek során kiváló együttműködés alakult ki a
szülői közösséggel. Programjaink szervezésében,
iskolánk szebbé, jobbá tételében mindig számíthatunk rájuk.

jól végzett munka örömére és az alkotás izgalmára,
hogy megtanítson szeretni, amit csinálunk, és
hogy segítsen megtalálni azt, amit szeretünk csinálni.”
Szent-Györgyi Albert

https://facebook.com/mogyorodisuli
www.mogyorodiiskola.hu
Mogyoródi Szent László Általános Iskola
2146 Mogyoród, Gödöllői út 17.
+36-28/540-425
mogyisk@gmail.com
mogyorodiskola@sztlaszlo-mogyorod.sulinet.hu

Kralovicsné Káplár Judit intézményvezető

Amit kínálunk:




















Optimális létszámú osztályok
Tapasztalt és magasan képzett pedagógusok
Angol és német nyelv oktatása első
osztálytól
Negyedik osztálytól emelt óraszámú
nyelvoktatás csoportbontásban
Házi- illetve Junior Nyelvvizsga a nyolcadik
évfolyamon
Alsó tagozaton hagyományos- és
iskolaotthonos oktatás
Alsó tagozaton néptáncoktatás
Hatodik osztálytól magyar, és matematika
csoportbontás
Felvételi előkészítő magyar, és matematika
tantárgyakból
Jó felvételi eredmények
Tehetséggondozás – felzárkóztatás
Versenyeken való részvétel
Számítógépekkel, projektorokkal felszerelt
tantermek, tanulói tabletek
Sportorientáció
Sportcsarnok és tornaterem
Tágas udvar, modern játszótér
Az iskola területén működő pedagógiai
szakszolgálat és utazó gyógypedagógiai
ellátás
Digitális tanterem interaktív táblával

A 2019-2020-as tanévben bevezettük a

KOMPLEX ALAPPROGRAM-ot








új nevelési – oktatási program
korszerű pedagógiai módszerek
élményalapú tanítás
képességfejlesztő alprogramok:
digitális, művészet, logika, testmozgás
és életgyakorlat alapú
Élménysuli – Tanulni élmény!
bevezetése alsó tagozaton, felmenő
rendszerben

A harmonikus személyiségfejlesztés
Pedagógiai Programunk egyik kiemelkedő célkitűzése.
Iskolánk a 2019-2020-as tanévre ismét
elnyerte a Boldog Iskola címet.
A program a boldogságórák keretében
játékos formában nyújt segítséget a boldogságra való képesség fejlesztéséhez.
boldogsagora.hu

A programról tájékozódhatnak:
a https://komplexalapprogram.hu,
oldalon és a Sulivárón.

A 2018-2019-es tanévtől működik
iskolánkban
a
VITT
program
(Viselkedés Támogató Tanítása).
A program a helyes viselkedés jutalmazására helyezi a hangsúlyt.
www.vitt.hu

