
 

 

Elsőtől az érettségiig! 

Pécsi Árpád Fejedelem 
Gimnázium és 

Általános Iskola 

Szerkezeti felépítésünk 

Általános iskola: 1-8. évfolyamon 

Nyolc évfolyamos gimnázium: 5-12. évfolyamon 

 Iskolaváltás nélküli haladás lehetősége az 

érettségiig 

 Angol nyelvi emelt szintű képzés 

 Informatika  emelt szintű képzés 

 Info-kommunikációs emelt szintű képzés 

 

 Iskolánk Akkreditált Kiváló TEHETSÉGPONT 

 Három párhuzamos, azonos tantervű osztályt 

indítunk minden évben.  (2 egésznapos, 1 

napközis rendszerű) 

  Az alsó tagozaton nagyfelmenő rendszerben 

folyik a tanítás: az osztályfőnök tanító négy évig 

foglalkozik a gyerekekkel.  

  Első osztálytól informatikát és idegen (angol vagy 

német) nyelvet tanítunk.  

 Második osztálytól emelt óraszámú képzés 

választható angol nyelvből. 

 Változatos szabadidős foglalkozások. Színes 

iskolai élet: kézműves és  hagyományőrző 

foglalkozások, Boldog péntek”, mozi- és 

színházlátogatás, játszóház, sportkörök, 

projektmunka, szakkörök, farsang, Mikulás-nap, 

Árpád-nap... 

 Versenyek : városi, megyei, országos szinten; 

tantárgyi, versmondó, sport, népdaléneklési.  

 Többféle sportolási lehetőség. 

 Gyermekközpontúság, személyre szóló 

gondoskodás 

 ÖKOISKOLAként: környezettudatos magatartásra 

nevelés 

Alsó tagozat: 1 - 4. osztály 



 Egy tanító négy évig osztályfőnök. 

 Óvodából az iskolába: sok játékos foglalkozás a 
beszoktatási időszakban. 

 Türelem, odafigyelés, szeretet. 

 Kapcsolat az óvodákkal, a családdal. 

 Esztétikus, barátságos osztálytermek. 

 Folyamatos ellenőrzés, értékelés. 

 A taneszközök mértéktartó és gondos 
kiválasztása. 

 Szótagoláson alapuló olvasástanulás. 

 Nyílt tanítási órák, osztályműsorok a szülőknek. 

 Játszóházak, könyvtárlátogatások, 
projektmunkák. 

 A gyorsabban haladó tanulók differenciált 
fejlesztése. 

 Korrepetálás, felzárkóztatás, alapozó terápia. 

 Fejlesztő pedagógusok, iskolapszichológus. 

1. osztályban 

Az Árpád olyan szerethető, humánus 
iskola, amely nagy odafigyeléssel és 

az alapvető értékek közvetítésével 
végigvezeti diákjait a kisiskolás kortól 

a felnőtt korig.  

Szakkörök, sportkörök 

 kosárlabda 

 labdajátékok 

 atlétika 

 kiskórus  

 táblajátékok 

 dráma ... 

 

Alapítványi művészeti iskolák 

 Zenetanulás (sokféle hangszer, szolfézs oktatás) 

 Képzőművészeti (rajz) oktatás 

 

 

 

Az iskola hivatalos címe: 7632 Pécs, Aidinger  János út  41. 

A tanítás ideiglenes helyszíne: 7632 Pécs, Anikó utca 1. 

OM azonosító: 203204 

Igazgató: Takáts-Kaposi Laura  

Alsó tagozat  igazgatóhelyettese: Szappanos Rita 

Tel.: 30/560-3259  

E-mail: afg@arpad-pecs.hu 

Web: www.arpad-pecs.hu 

Facebook: www.facebook.com/arpad.pecs 

Milyen tájékozódási lehetőségek 
állnak a szülők rendelkezésére? 

Pécsi Árpád Fejedelem  
Gimnázium és Általános Iskola 

Adószám: 18329993-1-02 

 Alsós Diákjainkért Alapítvány  

 Személyes tájékoztatást ad  az alsó tagozat 

igazgatóhelyettese 

 Óvodák faliújságai 

 Iskolánk honlapja, Facebook oldala 

 Iskolanyitogató foglalkozások 

 Nyílt napok 

 Igazgatói tájékoztató fórum 


