
   

PADÁNYI BIRÓ MÁRTON RÓMAI KATOLIKUS ISKOLA 
Cím: 8200 Veszprém, Szeglethy u. 6. 

Telefon: +36-88-420-011 

Email: iskola@padanyi.sulinet.hu 

Web: www.padanyi.uni-pannon.hu 

ÓVODÁSOKNAK ÉS SZÜLEIKNEK SZÓLÓ RENDEZVÉNYEINK 
2013. október 21. hétfő 17 óra  Iskolabemutató iskolába készülő gyerekeknek és szüleiknek 

2013. november 11. hétfő 17 óra  Padányi-napon Márton-napi lámpás készítése, 

lampionos felvonulás 

2013. december 10. kedd 17 óra  Adventi játszóház 

2014. január 23. csütörtök 8h -10h  Nyílt órák iskolába készülő gyermekek szüleinek 

2014. február 3. hétfő 17 óra  Ovis gyertyaszentelő 

2014. február 11. kedd 17 óra  Ovi-suli a leendő tanító nénik vezetésével 

2014. március 13. csütörtök 17 óra Ovi-suli a leendő tanító nénik vezetésével 

2014. június 2. hétfő 17 óra  Szülői értekezlet a leendő 1. osztályosok szüleinek 

Nagy szeretettel várunk minden kedves érdeklődőt!

NÁLUNK 
otthonra lel a gyermek 

mailto:iskola@padanyi.sulinet.hu


PPAADDÁÁNNYYII  KKAATTOOLLIIKKUUSS  GGYYAAKKOORRLLÓÓIISSKKOOLLAA  

NNÁÁLLUUNNKK  OOTTTTHHOONNRRAA  LLEELL  AA  GGYYEERRMMEEKK  

Iskolánk egyházi iskola, a nevelés keresztény 
szellemiségű. Nyitott minden család számára, - 
felekezettől függetlenül - aki ezeket az értékeket 
fontosnak tartja. 

Hiszünk a szülő és a pedagógus személyes példájának erejében, hogy 
így harmonikussá, s öröm-telivé tehetjük mindennapjainkat. A hit 
közösségben való megélésével tanítványaink lelkileg erősebbé, érzelmileg 
gazdagabbá válnak.  

Lehetőséget biztosítunk gyermekeinknek, hogy iskolába lépéstől az 
érettségiig a „Padányiban” nevelkedhessenek, tanulhassanak. 
 
Korszerű ismeretek átadásával magas színvonalú oktatást valósítunk meg: 

 emelt óraszámú magyar és matematika órákon; 
 az idegen nyelv tanítása (német vagy angol) első osztályban kezdődik; 
 az órákon számítástechnikai eszközöket alkalmazunk; 
 a mindennapos testnevelés egyik órája úszás 1-4. osztályig; 
 fejlesztőpedagógus és logopédus segíti gyermekeink tanulását. 

 
Iskolánkban a gyermekek személyiségének kibontakoztatását segíti:  

 gyermekeink védett helyen saját épületszárnyban tanulhatnak; 
 az osztályfőnök végig vezeti tanítványait elsőtől negyedik osztályig; 
 egy osztály egy napközis csoportot alkot 
 a szabad idő eltöltésére az alsó tagozat saját játszóterén van lehetőség. 

 

Szakköreink: szivacskézilabda, foci, falmászás, énekkar, 
furulya, néptánc, ministráns, kézműves, számítástechnika, 
sakk, rocky, cserkészet. 

 

SZERETETTEL VÁRJUK GYERMEKÜKET ÉS ÖNÖKET! 
 

Cím: 8200 Veszprém, Szeglethy u. 6., Telefon: +36-88-420-011 
e-mail: iskola@padanyi.sulinet.hu, web: www.padanyi.uni-pannon.hu 
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PPAADDÁÁNNYYII  KKAATTOOLLIIKKUUSS  GGYYAAKKOORRLLÓÓIISSKKOOLLAA  

NNÁÁLLUUNNKK  OOTTTTHHOONNRRAA  LLEELL  AA  GGYYEERRMMEEKK  
 

 

Óvodásoknak 

és szüleiknek szóló 

rendezvényeink 

 
 

2013. 

október 21. hétfő 17 óra az iskola bemutatása gyerekeknek, szülőknek 

november 11. hétfő 17 óra 

Padányi-iskolanap Márton napi lámpáskészítéssel, felvonulással 

december 10. kedd 17 óra adventi játszóház 

2014. 

január 23. csütörtök 8.00 - 10.00 

nyílt órák az iskolába készülő gyerekek szülei számára 

február 3. hétfő 17 óra ovis gyertyaszentelő foglalkozás 

február 11. kedd 17 óra ovi-suli a leendő tanító nénik vezetésével 

március 13. csütörtök 17 óra ovi-suli a leendő tanító nénik vezetésével 

június 2. hétfő 17 óra szülői értekezlet a leendő 1. osztályosok szüleinek 

SZERETETTEL VÁRUNK MINDEN KEDVES ÉRDEKLŐDŐT! 


