Rendszeresen megemlékezünk nemzeti
ünnepeinkről, jeles napjainkról és
hagyományainkról.

Várjuk szeretettel gyermekét
a 2023/2024-es tanévben induló
első osztályainkba!
A jelentkezéshez szükséges
dokumentumok:

„Arról tudják majd meg rólatok, hogy
tanítványaim vagytok, hogy szeretettel vagytok
egymás iránt.”
(Jn 13,35)

– kérelem az igazgatónak címezve
– lelkipásztori ajánlás
– nyilatkozat a gyermek törvényes képviseletéről
Az első évfolyamos beiskolázás legfontosabb
eseményei és dátumai:
Jó felszerelt tornatermünkben és iskolánk
udvarán testnevelőink gondoskodnak
tanulóink mozgáskészségeinek és motoros
képességeinek fejlesztéséről.

2022. október 12.

2022. október 21.

Iskolanyitogató foglalkozás a
Szent Margit Katolikus Óvoda
és a Szent Család Katolikus
Óvoda nagycsoportos óvodásai
számára

Nagyboldogasszony

Sportos játszóház

Római Katolikus Gimnázium,

2022. november 16. A jelenlegi 1. osztályban tanuló
diákok volt óvónőinek
meghívása

Általános Iskola és
Alapfokú Művészeti Iskola

2022. december 09.

Adventi játszóház

2023. február 10.

Farsangi játszóház

2023. február 20-21.

Bemutató órák

2023. február 24.

Jelentkezési határidő

2023. március 02-03.

Felvételi beszélgetés

telefon. 82/511-805

2023. április 20-21.

Beiratkozás

honlap: www.katgim.hu

2023/2024-es tanév
Elérhetőségek:
cím: 7400 Kaposvár, Zárda u. 2.

e-mail:katgim@katgim.hu

Iskolánkról

Hangsúlyt fektetünk a tehetséggondozásra is.
Tanulóink ezért nagyon szép eredményeket
érnek el iskolai, városi valamint országos
versenyeken is.

Intézményünk keresztény értékrend szerint
működik. Mindennapjainkat átszövi az ima, a
Krisztushoz tartozás élménye. Heti egy alkalommal
közös szentmisén vesznek részt tanulóink, ahol a
templomi szolgálatot is ők
látják el.
Diákjaink barátságos környezetben
tanulhatnak. Iskolánk jól felszerelt, minden
alsó tagozatos osztályteremben digitális
tábla segíti munkánkat. Új munkaformákkal,
módszerekkel, kooperatív technikákkal
és csoportmunkák alkalmazásával
színesítjük a tanórákat.

Diákjaink első osztálytól több tanórán
kívüli elfoglaltság közül választhatnak:
sportszakkörök (futball, röplabda,
kosárlabda, atlétika, tollas),
kézműves szakkör, tehetséggondozó
matematika szakkör. Második évfolyamtól
angol és német szakkörön játékos
formában ismerkednek meg a gyermekek
az idegen nyelvekkel.
Fontos szerepet tölt be iskolánkban a
művészeti nevelés is. Zeneiskolánkban a
hangszeres zenei képzést magas
színvonalon, elismert zenepedagógusoktól
sajátíthatják el tanulóink.

Nevelő-oktató munkánk alapja a személyre szóló
szeretetteljes bánásmód, a következetesség és
türelem.
A játék mindennapjaink része, a tanórákon és a
tanórákon kívüli tevékenységekben is építünk a
gyermekek aktivitására.

Figyelembe vesszük tanulóink egyéni
képességeit, egyéni és kiscsoportos formában
történik a tanulási problémákkal rendelkező
gyermekek fejlesztése.

