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Iskolánk a Wekerletelepen, a tanuszoda mellett, csendes, kertvárosi környezetben található. Jelenleg 16
osztályban 430 gyerek tanul. Intézményünk 2012-től elnyerte a Madárbarát iskola, 2014-ben pedig az
Örökös Ökoiskola címet is. Korábbi tanévekben csatlakoztunk a Mosolygó iskola, és a Boldog iskola
programokhoz és az Iskolakert-hálózathoz. Tankert programunk keretében a 3. évfolyamosok az iskolai
veteményes kert gondozását végzik.
Alsó tagozatunkon hagyományos olvasás- és írástanítás folyik. A tanulók a mindennapos
testnevelésórák keretében néptánc és népi gyermekjáték, valamint teniszoktatásban részesülnek.
Oktatásunkban kiemelt szerepet kap a drámapedagógiai módszer alkalmazása. Gyermekeink a tantervi
órákon felül is részt vehetnek úszásoktatáson az iskolánkhoz tartozó tanuszodában.
Iskolánkban a nyelvoktatás alap- és emelt szinten is csoportbontásban folyik.
Az alapszintű nyelvoktatás (angol vagy német) óraszámai:
1-2. évfolyamon heti 1 óra, 3. évfolyamon heti 2 óra, 4-8. évfolyamon heti 3 óra.
Emelt szintű oktatást angolból biztosítunk a negyedik osztálytól heti 5 órában. Erre a harmadik
évfolyam végén a tanulói teljesítmény alapján válogatjuk ki a jelentkezők közül a gyerekeket. Iskolánk
komoly eredményeket mutathat fel az angol nyelvoktatás területén. Nyolcadik évfolyamon az emelt
szinten nyelvet tanuló diákjaink alapfokú nyelvvizsgát tesznek. Felsőbb évfolyamokon igény esetén
lehetőséget biztosítunk szakköri keretben a német és angol, mint második idegen nyelv tanulására is.
Az iskolai oktatás eredményességét élménnyel támogatott tanítással igyekszünk erősíteni, ezért
kiemelkedően sok iskolai és iskolán kívüli programmal egészítjük ki a gyermekek tanulásának
lehetőségeit (pl. színház-, könyvtár-, állatkert- és múzeumlátogatások, kerékpártúra, Hagyományok
Háza, hangverseny látogatások, rendhagyó órák stb.). A tanév során több alkalommal szervezünk
projektnapot és projekthetet természettudományi, irodalmi, művészeti témákban. Partneriskolája vagyunk
a Budapest Fesztiválzenekarnak és a Művészetek Palotájának. Elsősorban a felső tagozaton
rendszeresen használunk tabletet a tanórákon.
Hagyományaink: Minden évben megrendezzük a „Kós-hetet”, melynek keretében iskolai versenyeken,
karácsonyi hangversenyen, ünnepi megemlékezésen, kézműves foglalkozásokon, képzőművészeti
kiállításon, Luca-napi vásáron vehetnek részt tanulóink és szüleik. Iskolai tanulmányi és sportversenyeket
rendezünk mind alsó, mind felső tagozaton, melynek győztesei évek óta sikerrel képviselik iskolánkat a
kerületi, területi és országos versenyeken is.
Hetedikeseinkkel évek óta rendszeresen erdélyi kiránduláson veszünk részt a Határtalanul program
keretében. Az idegen nyelv tanulását angliai utazással és ausztriai kirándulással támogatjuk. Lehetőség
szerint erdei iskolai programokat szervezünk. Nyaranta alsós, felsős és sporttábort (vízi túra), valamint
az iskolában bejárós táborokat rendezünk.
Délutáni foglalkozásokat biztosítunk színvonalas programokkal: pl. „csibeavatás”, szüreti mulatság,
kézműves foglalkozások, tematikus délutánok. Egyéni és csoportos foglalkozásokon gondoskodunk a
felzárkóztatásról és a tehetséggondozásról.
Szakköreink: angol, német (angolul tanulóknak), középiskolai előkészítő magyar és matematika
tárgyakból, rajz, énekkar, sakk, „főzőcske”, informatika-robotika. Térítéses tanfolyamok az iskolában:
szivacskézilabda, gyeplabda, ritmikus gimnasztika.
Sportköreink: futball, asztalitenisz, röplabda, sportjátékok, tollaslabda. Iskolánk sportudvara 2014-ben
műfüves borítást kapott.
A kerületi zeneiskolával együttműködve szolfézs, fúvós hangszeres és gitároktatás folyik iskolánkban.
Iskolánk mindennapjaiba, a tanítási órák menetébe a februártól honlapunkon (kosiskola.hu) elérhető
kisfilm segítségével tekinthetnek be.

Az iskolára vonatkozó kérdéseiket online tájékoztatón tehetik fel, itt ismerkedhetnek meg a
leendő elsős osztályfőnökökkel is: Fejesné Domaföldi Csilla (1.a) és Knolmajer Viktória (1.b).
A tájékoztatók időpontjai: 2022.02.23. 16.00 óra és 2022.03.09. 16.00 óra.
További információkért kövessék honlapunkat (kosiskola.hu) és Facebook oldalunkat
( https://www.facebook.com/KosKarolyAltalanosIskola ).
Szeretettel várjuk leendő elsőseinket!

