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Kedves Érdeklődő Szülők! Kedves Gyerekek! 

 

 
Ezúton szeretne Önöknek, Nektek bemutatkozni a szigetszentmiklósi Kardos István Általános Iskola, 

és Gimnázium. 

Rövid tájékoztatónkból megismerhetik az iskolánkban folyó oktató–nevelő munkát, valamint a 

lehetőségeket, melyek közül a szülőknek – gyermekeik adottságait figyelembe véve – módjuk van 

választani. 

Iskolánk a Tököli úton található. 

A régi épületrészben 28 tanteremben tanítunk. Az új épületben 4 tanterem 3 nyelvi terem áll a tanulók 

rendelkezésére. A számítástechnika oktatása 3 szaktanteremben történik. A testnevelés órákat egy 

tornateremben, tornaszobában, az udvaron, illetve a műfüves pályán tartjuk. Az iskolánk udvarán található 

konténer iskola, nyolc alsó tagozatos osztály számára biztosít tanulási lehetőséget. 

1998-ban indult középiskolánk. 2018. szeptemberétől gimnáziumi képzés lépett a szakképzés 

helyére. 

Iskolánkban jelenleg 1010 diák tanul. 

Alsó tagozatunk létszáma 408 fő.16 tanuló, 10 napközis csoportban foglalkoztatjuk őket. 

Évfolyamonként 1-1 sport tagozatos osztályunk van. Sporttagozatunk a kézilabda és a futball 

irányába szakosodott. Megyei és országos bajnokságon eredményesen szerepelnek gyermekeink. 

4. osztálytól minden kisgyermek számára lehetőség van megismerkedni a számítógépek 

használatával. 

Nyelvtanulásra ugyancsak 4. osztálytól van mód, mikorra tanulóink megismerik anyanyelvük 

használatát, szabályait. Heti 2 órában angol nyelvet tanulhatnak diákjaink. 

Nem hanyagoljuk el a beszédhibás, tanulási zavarokkal, írásmozgás fejletlenségével küzdő tanulókat 

sem. Utazó gyógypedagógusok külön fejlesztő foglalkozásokat tartanak számukra. 

A lassabban haladók vagy a betegség miatt lemaradtak felzárkóztatására korrepetálásokat 

szervezünk. 

Segítséget nyújtunk a tanulók szabadidejének hasznos eltöltésében is: könyvtár-, mozi-

színházlátogatásokkal. Hagyománnyá váltak az 1hetes erdei iskolák, Erzsébet táborok is hazánk gyönyörű 

tájain. 

A tanulóknak lehetőségük van, hogy 6 éves koruktól 19 éves korukig hozzánk járjanak, érettségit 

szerezzenek. Ugyanakkor 4. 6. és 8. évfolyam után kiléphetnek a nyolc-, hat-, négy évfolyamos 

gimnáziumokba. 

 

Alsó tagozatunk két alkalommal vett részt nemzetközi országok közötti Erasmus programban. Legutóbbi 

projektünk feladatainak teljesítésével segítettük tanulóink programozási-, logikai készségének, kreativitásuk, 

algoritmikus- és problémamegoldó gondolkodásuk fejlődését. Mindezt programozható robotok segítségével, 

élményalapú oktatással. 
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A 2023/2024-es tanévben három első osztályt indítunk: 

Az „a” osztályban testnevelés tagozat nyújt lehetőséget a tehetséges sportoló gyermekeknek.  

A „b”  és „c” osztályok általános képzést fognak nyújtani.  

Minden osztályban napközis ellátást biztosítunk tanulóink számára. 

 

Milyen program szerint tanítunk? 

Olyan program szerint tanítunk, amely a gyermekek érdeklődésére épül, ahol a játékosság, könnyedség és a 

komoly gondolkodás egyszerre van jelen. 

Fontos, hogy a gyerekek késztetést érezzenek a tanulásra, amit ők játékként éljenek meg. Félelem nélkül 

oldottan járják az olvasni, írni, számolni tanulás nehézségekkel teli lépcsőfokait. 

 

Kívánjuk, hogy valóban körültekintően válasszák ki azt az iskolát, ahová boldogan jár a leendő 

kisdiák és a kezét fogó anyuka, apuka. 

 

Ha a mi iskolánkat választják Kedves Szülők, bízunk benne, hogy az gyermekük számára a legjobb 

lesz. Bízunk benne, azonosulni tudnak majd iskolánk elveivel, módszereivel, magával az iskolával. 

 

A kisember neveléséhez, taníttatásához, jellemének és erkölcsi életének formálgatásához szerető 

türelmet kíván: 

Az iskola nevelőtestülete képviseletében: 

  

 

 Duleba Éva Gábor Melinda 

 intézményvezető-helyettes intézményvezető 

  

 
 

mailto:igazgato@kardosiskola.hu
mailto:titkarsag@kardosiskola.hu
http://www.kardosiskola.hu/

