TÁJÉKOZTATÓ
Iskolánk 1988-ban épült Budapest III. kerületének családi házas, zöldövezeti környezetében, a
Zay utcai lakótelep szomszédságában. Az épülethez hatalmas udvar, kosárlabda- és műfüves
focipálya, valamint játszó udvar tartozik. Évről-évre igyekszünk tárgyi feltételeinken javítani.
Tantermeinket folyamatosan felújítjuk, törekszünk az esztétikus, gyermekbarát környezet
kialakítására.
1989-ben vettük fel Krúdy Gyula író nevét, aki hozzánk hasonlóan szorosan kötődött
Óbudához.
Pedagógiai alapelvünk, hogy m i n d e n d i á k t e h e t s é g e s v a l a m i b e n . E tehetség
kibontakoztatásához igyekszünk minden személyi és tárgyi feltételt biztosítani. Szeretnénk
elérni, hogy tanítványaink örömmel járjanak iskolába és mindenki megtalálja azt a
tevékenységet, amiben sikeresnek, eredményesnek érezheti önmagát, legyen az tanóra vagy
tanórán kívüli szabadidős program.
2013-ban csatlakoztunk az Ökoiskolák országos és ezen keresztül európai hálózatához. Ennek
szellemében úgy végezzük pedagógiai munkánkat, hogy közben a lehető legnagyobb
mértékig megpróbáljuk tiszteletben tartani az élővilág érdekeit. 2018. szeptemberétől második
alkalommal is megkaptuk az „Ökoiskola” címet.
Partneriskolai kapcsolatban állunk a Művészetek Palotájával. Rendszeresen látogatjuk a
diákoknak szóló előadásaikat.
Nyolcadik éve veszünk részt a Szegedi Tudományegyetem Oktatáselméleti
Kutatócsoportjának felmérés-sorozatában. A longitudinális mérésekben 2 évfolyammal
támogatjuk a kutatást, matematika, olvasás-szövegértés és természettudományos gondolkodás
területein.
A magyartanítás során fontosnak tartjuk az olvasás megszerettetését. Alapos előkészítő
szakasz után a betűk felismerését, tanítását kezdjük, majd a betűk összeolvasását tanítjuk.
Olvasástanítási módszerünk a hangoztató-elemző-összetevő módszer.
A magyar nyelv és irodalom, valamint a matematika tantárgy tanításához az OFI-s
újgenerációs tankönyveket használjuk.
A pedagógiai munkát könyvtáros, fejlesztőpedagógus, és pszichológus és pedagógiai
asszisztens segíti. Mindent megteszünk azért, hogy tanulóinknak egyenlő arányban
biztosítsunk lehetőséget a tudományok és művészetek megismerése mellett a sportolásra,
játékra is.
Napköziotthonos ellátást és étkezési lehetőséget az alsó tagozatban a szülők igényei szerint
biztosítunk.
Ügyelet: reggel 700-730 óráig, délután 1700-1730 óráig kérhető.
A szabadidő hasznos eltöltését az alábbi programokkal támogatjuk:
Szakköreink, tanfolyamaink: foci, korcsolyázás, akrobatikus rock and roll, művészeti kör,
informatika, sakk, ékszerkészítés, háztartástan, énekkar, ECDL vizsgára felkészítő, ÖKO,
robotika, multimédia.
Hagyományőrző programjaink: tökfaragó verseny, Halloween, bolhapiac, karácsonyi
ünnepváróreggelek és műhely-foglalkozások, karácsonyi hangverseny, farsang, ÖKO-napok,
projekt-napok, olvasóverseny magyar és angol nyelven.

Táboraink: erdei iskola, sport táborok, napközis táborok, nyelvi táborok
Jó a kapcsolatunk az Aelia Sabina Zeneiskolával. Több kihelyezett tagozatuk működik
iskolánkban: zenei előképző, hegedű, gitár, zongora.
Minden évben 3 első osztály indul iskolánkban.
Az „a” osztályban angol-magyar kétnyelvű programot valósítunk meg a Szőlőtő Kétnyelvű
Oktatási Nonprofit Kft.-vel (www.bilingual.hu) együttműködve. Az emelt óraszámú angol,
mint idegen nyelv tanórák mellett a magyar nyelv és irodalmon kívül minden tantárgyat két
nyelven tanítjuk angol anyanyelvűek részvételével, az alapítvány akkreditált tanterve alapján.
A „b” két tanítási nyelvű osztályban heti öt órában tanítjuk az angolt, s angol nyelven a
testnevelést, a rajzot és az éneket.
A „c” osztályunkban a hagyományok ápolására fektetünk nagyobb hangsúlyt, tanítunk
néptáncot, bábozást. Emellett lehetőséget adunk az idegen nyelvvel való ismerkedésre is.
A kétnyelvű és két tanítási nyelvű osztályainkban tanító angol anyanyelvi pedagógusok
aktívan részt vesznek az iskolai élet valamennyi eseményén.
Az osztályokba jelentkező gyermekek részére j á t é k o s f o g l a l k o z á s o k a t szervezünk.
A foglalkozások 2019-ben (2 alkalommal) 1600 órától kezdődnek az alábbi napokon:
február 19., március 5.
Az első osztályaink iránt érdeklődő szülőknek 2019. február 18-án 1700 órakor, szülői
tájékoztatón adunk bővebb felvilágosítást, illetve részletesebben megismerkedhetnek a
nálunk folyó pedagógiai munkával.
Nyílt órákat 2019. február 19-én és március 5-én, 900 órától tartunk.
Kérdéseikre további tájékoztatást telefonon, vagy személyesen kaphatnak iskolánk vezetőitől.
Fogadóórák: Aulechla Anna intézményvezető
Holdampf Ágnes intézményvezető
helyettes
Dobos Beáta iskolatitkár
Elérhetőségeink:

szerda 14-16 óráig
csütörtök 14-16-ig
naponta 8.30-16.30-ig

Tel.: 250-2724
Fax: 454-1718
E-mail: titkarsag.krudygy@ebtk.hu
Honlap: www.krudyiskola.hu

Aulechla Anna
intézményvezető

