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Az Ady Endre Református Általános Iskola a 2018/19-es tanévre felvételt hirdet azoknak az óvodát befejező gyerekeknek, 

akiket szüleik szívesen járatnának konzervatív elveket hirdető, nevelésközpontú, a református értékrendet képviselő egyházi 

iskolába. 

A 106 esztendős iskolánk a lakótelepet és a kertes családi házakat elválasztó Ady Endre úton található. Jól megközelíthető Kispest 

bármely pontjáról és a 2017/18-as tanévtől az iskola felvételi körzete a teljes XIX. kerület. Barátságos, otthonos környezetet 

kínálunk tanulóink számára. Igényes szakmai munkával, szoros kapcsolatban a diákokkal és szüleikkel, a meglévő technikai 

felszereltség folyamatos fejlesztése mellett biztosítjuk a nevelő-oktató munka hatékonyságát.  

Minden gyermeket szeretettel fogadunk az iskolába, ha a szülők elfogadják az iskola értékrendjét és az órarendbe épített hit- 

és erkölcstan oktatást. Meggyőződésünk, hogy a hit- és erkölcstan oktatása kizárólag lelki-szellemi előnyt jelent a tanulóink 

számára. Mindezeknek későbbi tanulmányaikban is nagy hasznát fogják venni tanulóink.  

Várjuk azokat a gyermekeket, akiknek már van kapcsolatuk az egyházzal; református közösséghez, vagy másik keresztyén 

felekezethez tartoznak; egyházi óvodába járnak. 

Várjuk azoknak a családoknak a gyermekeit is, akik nem tartoznak egyházhoz, de úgy érzik, hogy az iskolánk által közvetített 

értékeket szívesen adják útravalóul. 

Erősíteni akarjuk az iskola és az otthon, a szülő és a gyermek kapcsolatát a kölcsönös bizalom jegyében, melynek alapja a 

nevelési-oktatási programmal való egyetértés. Ezt legjobb tudásunkkal igyekszünk megvalósítani. 

Profilunk az angol nyelv és az informatika (emelt szinten, első évfolyamtól, lehetőség szerint csoportbontással, 

szaktantermekben, junior nyelvvizsga lehetőséggel, utazással Londonba stb.). Az évfolyamok ’b osztályaiban az angol nyelv 

mellett a matematikát helyezzük előtérbe. Iskolánkban elkezdtük bevezetni Polgár Judit Sakkpalota programját. 

2012-ben iskolánk elnyerte az Örökös Ökoiskola címet, intézményünkben központi helyen áll a gyermekek környezettudatos 

szemléletmódjának kialakítása, a szelektív hulladékgyűjtés fontossága. Létrehoztuk udvarunkon öko-kertünket, ahol a tanulók 

pedagógusok irányításával gondozzák, ápolgatják a növényeket. 

Kiemelt szerepet szánunk a művészeti nevelésnek: vizuális nevelés, kézművesség, zene és modern táncok.  

A ránk bízott tanulók fejlődését stabil, gyermekközpontú nevelőtestület biztosítja. A pedagógusok korszerű ismeretekkel 

rendelkeznek, rendszeresen továbbképzik magukat.  

Feladatunknak tekintjük, hogy a gyermekek a tanulás mellett a szabadidő helyes és hasznos eltöltésének módját is megismerjék, 

mindezt változatos délutáni programokkal, szakkörökkel, sportkörökkel biztosítjuk. 

Hagyományteremtő rendezvényeink színesítik a diákéletet: családi napok, Mikulás, kézműves délutánok, Adventi hangverseny, 

karácsonyi műsor, farsang, kirándulások, nyári táborok, erdei iskolák stb. 

Felső tagozatos tanulóink közreműködésével aktív Diákönkormányzat működik. Jól felszerelt könyvtár áll tanulóink 

rendelkezésére. 

 

MIT KÍNÁLUNK LEENDŐ ELSŐ OSZTÁLYOSAINKNAK? 

 

Kedves tanítókkal, családias hangulatban, barátságos, tágas, világos tantermekkel, ideális osztálylétszámmal várjuk a 

jelentkezőket.  

Munkánkat több fejlesztő pedagógus, logopédus, pszichológus és pedagógiai asszisztens segíti. 

1.a osztályban 

o olvasás írás tanítása   hangoztató-elemző-összetevő (szótagoló, Meixner)  módszerrel 

o angol nyelv, informatika 

1.b osztályban 

o olvasás írás tanítása hangoztató-elemző-összetevő (szótagoló, Meixner) módszerrel 

o angol nyelv, matematika 

 

Nyílt napot tartunk 2018. február 21-én (szerdán) 9- 12 óráig, amelyre szeretettel várjuk az érdeklődőket. 

4 x 20 perces óraszeleteket mutatnak be a leendő első osztályok tanítói, majd szülői fórum keretében válaszolunk kérdéseikre. 

 

Iskolakóstolgató programjainkra várjuk a leendő elsősöket 2018. február 27-én, március 13-án, március 27-én, április 10-én 

és április 17-én keddenként, 17.00 – 18.00 óráig. 

 

Iskolánk életével kapcsolatos további információk elérhetők intézményünk honlapján (ady.kispest.hu) és facebook oldalunkon. 
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