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Kedves Iskolánk iránt Érdeklődő!
A Kispesti Bolyai János Általános Iskola csendes sétálóutcában található, 1983-ban épült. Több
mint 35 éve őrzi iskolánkat a Dog, Boldogfai Farkas Sándor alkotása.
Jelenleg minden évfolyamon két osztály tanul. Barátságos, szakmájuk iránt elhivatott
pedagógusok, otthonos tantermekbe várják diákjaikat.

Korszerű tudás
Bontott csoportban, kis létszámban tanítjuk az angolt, informatikát, felső tagozaton a
matematikát is, magasabb óraszámban tervezzük az angolt, a matematikát, a természetismeretet
és a fizikát, hangsúlyozva a természettudományok fontosságát, IKT-eszközökkel támogatva.
Klubkönyvtárunk jól ellátott könyvállománnyal, olvasókuckóval, társasjátékokkal várja a
tanulókat. Változatos szakköri életünk minden évben a pedagógusok vállalásai alapján újul.

Felzárkóztatás és tehetséggondozás
Hagyományos színterein túl (iskolai, iskolán kívüli foglalkozások, napközi/ tanulószoba
korrepetálások, versenyek, stb.) iskolánkban logopédus, fejlesztő pedagógusok, pszichológus és
gyermekvédelmi munkatárs is segítik a gyermekek iskolai életét, a pedagógusok munkáját.
Továbbtanuló diákjaink számára ingyenes felvételi előkészítőt szervezünk.

Sokszínűség- nyitott iskola
Rendszeresen járunk túrákra, erdei iskolába, nyaranta szervezünk álló- és vándortábort,
„Határtalanul!”-ságunknak nagy hagyománya van már. Kicsik-nagyok évente kétszer eljutnak
színházba, a Budapesti Fesztiválzenekar és a Művészetek Palotája partneriskolája vagyunk.
Tehetséges tanulóink munkáiból kiállításokat szervezünk, iskolai színpadon mutatják meg
tudásukat évente többször. Ökoiskolai létünk a mindennapok része.
Tematikus heteket tartunk, mert fontos, hogy változatos formában és interaktív módon rendszeresen, színvonalasan tanítsuk és foglalkoztassuk a gyerekeinket: Bolyai-hét,
Kisiskolások hete, Bolyai-gála, Egészségmegőrző hét, Gyereknap, Templomi karácsonyi műsor,
Kulturális Örökség Napjai, Nagy Könyv-hét, Környezetvédelmi hét, Ifjú zenebarátok napja,
Digitális témahét, A pénzügyi tudatosság és gazdálkodás hete.
Programjainkat meghívott vendégek, művészek előadásai is gyakran színesítik.

2019 tavaszán elnyertük a Fogyasztói Tudatosságra Nevelő Iskola címet.

•
•
•

Egyesületi keretben: foci, U11, U13/ RG/ kick-boksz/ röplabda/ tollaslabda
Tömegsportok: labdarúgás, futsal, röplabda, kosárlabda, kézilabda, szertorna, atlétika,
aerobik
Felújított, indukciós világítással rendelkező osztható, nagy tornateremmel (620 m2), az
udvaron műfüves focipályával büszkélkedhetünk.

Családi(as) hangulat, élénk diákélet
Néhány évvel ezelőtt Bolyai-mosolyrendet alapítottunk; évente egyszer a pedagógusok
megjutalmazzák a kiváló emberi értékeket képviselő diákokat. Új és új ötleteket kérünk a
gyerekektől, szülőktől, tanároktól, hogy a hozzánk járó majd’ négyszázötven diák szeressen
iskolába járni, hogy jó közösséget hozzunk létre, amiben mindenki fontos szerepet játszik,
iskolaújságot, iskolarádiót diákságunk szerkeszti.
Ebben a tanévben rendhagyó módon online felületen tartjuk a kapcsolatot az
érdeklődőkkel. Regisztráció után ezekkel a foglalkozásokkal várjuk a gyerekeket!
A járványhelyzet függvényében a II. félévben bővülhetnek a programok. Kérjük, kísérjék
figyelemmel iskolánk honlapját!

Az 1.a tanítója: Szabó Andrea
Az 1.b tanítója: Fenyvesi Katalin

