


AMIT FONTOSNAK TARTUNK! 

•  Az iskola a tudás és sikerélmény forrása legyen 
•  Átmenet biztosítása az iskola és az óvoda között 
•  Gyerekek biztonságban érezzék magukat 
•  Fontos a tanítók személye – kötődés kialakítása 
•  A gyermek ösztönzést és irányítást kapjon az iskolában 
•  Alapkészségek erősítése – számolás, olvasás, írás 
•  Játékos nyelvtanulás – nyelv mint kommunikációs eszköz 



MIÉRT VÁLASSZON BENNÜNKET? 

• Magas szintű, de gyermekre szabott oktatás, elkötelezett 
   és felkészült tanítókkal 
• Oktatás anyanyelvi és magyar tanárokkal 
   teamteaching formában 
• Kompetencia alapú oktatás, kooperatív tanulási formák 
• Kis létszámú osztályok és csoportbontás 
• Modern, jól felszerelt iskolaépület, szép, rendezett iskolai      
   környezet, ritmizált napi beosztás, egész napos nevelés 
• Tandíjmentes 



ÚJDONSÁG! 

• 2020 szeptemberi tanévtől lehetőség nyilík a MBS keretein belül 
   1-12. osztályig a tanulmányokat elvégezni. 
• 2020-as tanévtől kettő első osztály indítása.  
• Az újonnan induló első osztályosaink már az érettségi vizsgát is 
   itt tehetik le. 
• Nyelvi előkészítő osztály indítása a 8. osztályt végzett tanulók részére. 
   (Heti 20 németóra + szakszókincs németanyanyelvű tanárokkal) 



•   Hangsúlyok 
•  Nyelvtanulás – német nyelvű program – német bizonyítvány 
•  Tantervi harmonizáció: 

•  Magyar nyelv és irodalom tantárgy oktatása 
•  7. osztálytól magyar történelem oktatása 
 

•  Távlatok 
•  Pályaorientáció - szerteágazó gazdasági kapcsolatrendszer 
•  Praktikum/gyakorlat lehetősége a MBMH KFT-nél 
•  Továbbtanulás külföldön 

HOGYAN TOVÁBB? 



Einschulungsfeier / évnyitó 



Deutsch / német 



Mathematik / matek 



Neue Medien / médiahasználat 



Jahreszeitlicher Unterricht / évszakok 



Feste und Feiern / ünnepeink 



Außerschulische Lernorte / házon kívül 



Museumsbesuche / múzeumlátogatás 



Ausflüge und Wandertage... / 
                        kirándulás 



Pausen / szünetben 



Ritmizált nap / órarend minta 

Teamteaching órák két tanító vezetésével 
Csoportbontásban tartott órák (anyanyelv, idegen nyelv) 
Délutáni szakkörök, művészeti nevelés stb. 
 

  Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek 

7.00 – 7.45 Ügyelet 

8.00 – 8.45 Anyanyelv Anyanyelv Matematika Matematika Anyanyelv 

8.50 – 9.35 Anyanyelv Matematika Anyanyelv Idegen nyelv Idegen nyelv 

09.55 – 10.40 Idegen nyelv Ének/Körny. ism. Idegen nyelv Ének/Körny. ism. Etika 

10.45 – 11.30 Matematika Sport Ének/Körny. Ism. Sport Matematika 

11.45 – 12.30 Ének/Körny. Ism. Felzárkoztatás Ének/Körny. Ism. Anyanyelv Ének/Körny. Ism. 

12.30 – 13.05  Ebédidő ( Menza )  
13.20 – 13.50 Irányított tanulás / házi feladatok elkészítése  

13.55 – 14.40 Szakkör/Napközi Idegen nyelv Szakkör/Napközi Idegen nyelv Szakkör/Napközi 

14.45 – 15.30 Szakkör/Napközi  Napközi  Szakkör/Napközi  Napközi Szakkör/Napközi 

15.40 – 17.10 Ügyelet 



Felvételi kritériumok 

• A német nyelv kiemelt jelentőséget foglaljon el a gyermek 
életében. Előnyt jelent, ha a gyermek már találkozott a német 
nyelvvel, érti és esetleg beszéli is azt. 
 

• Felvehetők köre: 
  

– Testvér gyerekek 
– Az MBMH dolgozói kör gyermeke 
– Az MBMH beszállító köréhez tartozó gyermekek 
– Kecskeméten és környékén élő német családok gyermekei 
– Kecskeméten és környékén élő magyar anyanyelvű és 

állampolgárságú, németül tanulni akaró gyerekek 
 



Felvételi eljárás / időpontok 
január 28.  iskolahívogató – tájékoztató szülői értekezlet 

február 21.  jelentkezési lapok leadása 

február 18.  nyílt nap (általános iskola) 

február 25.  bemutatkozó elbeszélgetésre meghívók kiküldése 

március 4–5.  bemutatkozó elbeszélgetés 

március 11.  értesítések felvételről  

április  beiratkozás 

június 12.  beiskolázási szülői értekezletre meghívók kiküldése 

augusztus 27.  első szülői értekezlet 

augusztus 28.  tanévnyitó ünnepség 

augusztus 31.  első tanítási nap 



Köszönjük a figyelmet! 


