
A Kispesti Pannónia Általános Iskola a Wekerle-telepen, barátságos környezetben műkö-
dő, nagy hagyományokkal rendelkező, a gyerekek és szülők körében rendkívül népszerű in-
tézmény.

Iskolánkban emelt  óraszámban oktatjuk felmenő rendszerben az  angol nyelvet.  Már első
osztályban elkezdenek ismerkedni a gyerekek az angollal, játékos formában, az életkoruknak
megfelelően. A második osztálytól csoportbontásban, emelt óraszámban folytatják a nyelvta-
nulást. A felső tagozaton mindennap vannak angolórák, ahol továbbra is a kommunikáción
van a hangsúly. Az eredményes nyelvtanulás mérésére  minden évben próbanyelvvizsgákon
adnak számot tudásukról tanulóink. 

Iskolánkban kiemelt sportág az úszás, a kosárlabda és a futball. A mindennapos úszást a Kő-
bánya SC szervezi. Itt egyesületi keretben illetve tanfolyamokon vehetnek részt a gyerekek.
A kosárlabdát kedvelők alsó tagozaton iskolai edzésen sajátíthatják el az alapokat, felső tago-
zattól a Zsíros Tibor Akadémián folytathatják a sportot. A Pénzügyőr SC Kőér utcai pályáján
biztosít focit az érdeklődő gyerekek számára a tanórák után.

Intézményünkben a gyerekek tanulását segíti a jól felszerelt informatika terem, a jól működő
könyvtár és a két tornaterem.

Tanulóinkat rendszeresen visszük színházba, múzeumba, erdei iskolába, gyakran járunk tú-
rázni, kirándulni. Téli és nyári táborozásokat szervezünk. (pl. edzőtábor, üdülőtábor, kézmű-
ves tábor)

Fontosnak tartjuk megőrizni hagyományainkat. Ezek közül kiemelkedik a Pannónia-díj, vala-
mint a Jó tanuló - jó sportoló díj, melyeket ballagó diákjaink közül a legkiemelkedőbbek
kaphatnak meg. Minden évben megrendezésre kerül a Pannónia-napok programsorozata, il-
letve a Pannónia-bál és a Pannónia Gála a Csiliben, a műveltségi- és sportvetélkedők, a nyel-
vi délelőtt, a karácsonyi alkotóház illetve a 12 órás kosárlabda mérkőzés.



Információk a jövendő első osztályosok szüleinek: 

Beiratkozás: 2023. április 20-21.

Induló első osztályok:
1. a: angol emelt   óraszámú   - kommunikáció osztály  
Tanító  k  :   Csikós Beáta, Remeczné Hunyadvári Melinda
Írás- és olvasástanítás: hagyományos, szótagoló módszer

1. b: angol emelt   óraszámú   - kommunikáció osztály  
Tanító  k  :   Mester-Szilágyi Alexandra, Szajkóné Molnár Ilona  
Írás- és olvasástanítás: hagyományos, szótagoló módszer

Kalandozás a Pannóniában   (iskolabemutató délután   az érdeklődő   gyerekek  nek,   
szülők  nek)  :   

2023. január 26., csütörtök 16-18 óráig.

Nyílt nap az iskolában   (az érdeklődő   szülők  nek)  :   

2023. március 22., szerda 8-11 óráig.

• 1-2. óra: A jövő évi első osztályos tanítónők bemutató órái a jelenlegi 
osztályaikban.

• 3. óra: Somogyi Gábor igazgató tájékoztatója

“Iskolás leszek” – ismerkedés az iskolával (foglalkozások a   gyerekek  n  e  k):   

• 2023. április 5., szerda 17-18  óráig.

• 2023. április 19., szerda 17-18  óráig. 

Előzetes jelentkezés osztályainkba  a beiratkozas@pannoniaiskola.hu címen, e-mailen.

Szeretettel várjuk a jövendő első osztályosokat az angol emelt óraszámú osztályaink-
ba!

Honlap: http  s  ://pannonia.  kispest  .hu  

mailto:beiratkozas@pannoniaiskola.hu

