Sári Gusztáv Általános Iskola és
Alapfokú Művészeti Iskola
Kedves Szülők!
Szeretettel várjuk gyermeküket iskolánkba, ahol
o vidáman, játékosan,
o kellemes környezetben,
o modern felszereltségű tantermekben
tanulhatnak meg írni, olvasni, számolni.

Céljaink:
o
o
o
o
o
o
o
o
o

alapkompetenciák, készségek fejlesztése
biztos, szilárd alapok megteremtése
tehetséggondozás, felzárkóztatás
gyermekközpontú oktatás
a szabad idő hasznos eltöltése
egészséges életmódra nevelés
sikeres pályaorientáció
esélyegyenlőség
közösségépítés

Iskolánk sajátosságai:
o Az 1-2. osztályosok jól felszerelt, külön
épületben a Kultúr iskolában tanulnak.

o
o
o

Kisgólyatábor
a Kabai Óvodával közös programok
zökkenő mentes óvoda-iskola átmenet

o

Megyei-, országos versenyeredmények:
sport, tantárgyi, művészeti

o

Három korszerűen felszerelt informatikaterem áll gyermekeink
rendelkezésére.
o Két idegen nyelv tanulására van lehetőség
csoportbontásban, jól feleszerelt nyelvi laborban.
o Angol nyelvet harmadik évfolyamtól választhatnak heti
plusz 2 órában.
o Szülőkkel, partnerekkel való kapcsolat: nyitott iskolamodell
o Fejlesztőpedagógust alkalmazunk a BTMN-s tanulók
megsegítésére.

Eredményeink:
A központi felvételi- és a kompetenciamérések eredményei
alapján tanulóink jól teljesítenek. Tovább tanuló diákjaink az
általuk választott középiskolákba nyernek felvételt. Ennek
érdekében működik:
o tehetséggondozás,
o pályaorientációs nap,
o jó kapcsolat a középiskolákkal.

Művészeti iskola:
Évek óta jól működő művészeti oktatás folyik intézményünkben
zeneművészeti-, képző-és iparművészeti- és színművészeti ágon.

Szabadidős foglalkozások:
szakkörök
sportfoglalkozások
tehetséggondozások
felzárkóztató foglalkozások
témahetek programjai
osztályrendezvények
DÖK nap
nyári táborok

Hagyományaink:
Sári Gusztáv emléknap
megemlékezés nemzeti ünnepeinkről
átmenetek táborok
Sport-és családi nap
Gyermek-és családi nap
nyelvi hét
természettudományi hét
kertpedagógiai foglalkozások
múzeumpedagógiai foglalkozások
Meteorit-futáson való részvétel
bekapcsolódás a Nárcisz-futásba, TeSzedd! mozgalomba

Pályázataink:
o TOP-3.2.1-15-HB1-2016 Energetikai fejlesztés keretében
fűtéskorszerűsítés történt.
o EFOP-3.2.4-16 Digitális kompetencia fejlesztése keretében
tanulói tabletek, laptopok biztosítják a korszerű tanítást,
tanulást.
o Kodály II. Hangszercsere program keretében megújul a
művészeti iskola hangszer tára.
o Útravaló Ösztöndíjprogram: Út a középiskolába – segítjük
hátrányos helyzetű tanulóink továbbtanulását.

nyílászárócsere

és

Alapítványunk:
A Sári Gusztáv Általános Iskoláért Alapítvány folyamatosan segíti,
támogatja tanulóinkat. Az EFOP-1.8.5-17 Menő menzák az
iskolákban - Egészséges étkezést és életstílust népszerűsítő
programok című pályázat keretében 19,99 millió Ft vissza nem
térítendő támogatást kapunk.

Az iskola címe: 4183 Kaba, Kossuth utca 2.
Telefonszám: 06 54 460 362
E-mail cím: iskolatitkar@kaba-iskola.t-online.hu
Intézményvezető: Gyányiné Székely Viola
Honlapcím: http://altisk-kaba.sulinet.hu
Facebook elérhetőség: https://www.facebook.com/Iskola.Kaba
Alapítványunk: Sári Gusztáv Általános Iskoláért Alapítvány
4183 Kaba, Kossuth utca 2.
Adószáma: 19124564-1-09

