
Ebben az iskolában jó, hogy van interaktív tábla. A termünkben 

van csap és gyönyörű a berendezés. Jó, hogy színes az új suli. 

Szuper a kilátás, és tökéletesen biztonságos az épület. Csodás 

dolgok vannak itt, és jól érzem magam. A legjobb pedig az, hogy 

ebbe a király suliba járhatok!

Kopácsi Kincső (4.b)

Én azért szeretek ide járni, mert jól lehet tanulni és sportolni is. 

Nagy az udvar, jókat lehet játszani. A tanár nénik segítőkészek és 

kedvesek. Az órák érdekesek és izgalmasak. Ebben az iskolában 

nagyon nehéz unatkozni.

Lampert Ádám (7.a)

Azért szeretem ezt az iskolát, mert nagyon jó fejek a tanárok és jól 

tanítanak. Itt választhatunk két nyelvet és több tantárgyat is. A mi 

iskolánk a legmodernebb és a legjobb!

Schneider Ákos (6.a)

Nagyon örülök, hogy megépült az új iskola, tetszik a termünk. 

Szeretném azt kívánni, hogy mindenki jól tanuljon!

Abdai Vanda (4. b.)

Azért szeretem ezt az iskolát, mert itt vannak a barátaim, kedvesek 

a tanárok. Vannak választható tantárgyak. 

Kandár Zsófia (6.a)

Azért szeretek ebbe az iskolába járni, mert találkozhatok a 

barátaimmal. Na meg azért, mert találkozok a tanárokkal, és 

megtanulok mindent, ami az életben segít.

Haas Áron (7.b)

Digitális témahét

Petőfi hét

Új épületünk

Sakk- logika órán



MEGHÍVÓ

Kedves leendő Kisdiák!

A 2019/2020-as tanévben 
2 első osztályt indítunk,

szüleiddel együtt nagyon sok szeretettel 
várunk iskolánkba, hogy megismerhess 

minket!

Néhány programunk:

Nyílt tanítási órák, majd kötetlen beszélgetés:
november 29., január 17.

Nyitott kapuk: február 16.

Rendezvényeinkre szeretettel várnak a 
leendő 1. osztályos tanító nénik: 

Freyné Kovács Tímea, Vinczéné Kovács Gerda  
és

Braun Barbara, Szajkó Zsuzsanna

Groszeibl Andrea
igazgató

„Was nicht in die Wurzel geht, 
geht nicht in die Krone"

- F. G. Jünger -

… Gyere velem, fogd a 
kezem!...

Cím:
8060 Mór, Lovarda u. 7.

Telefonszámok:
Tel./Fax.: 407-097

Internet:www.morpetofi.hu
e-mail:morpetofi@datatrans.hu

Kedves Szülők!
A  Móri Petőfi Sándor Általános Iskola 

…….. mert jó ide járni!
Iskolánk a város egyik legrégebbi, több évszázados múlttal
rendelkező intézménye.
Intézményünk képzési kínálatának alapja az idegen nyelv
oktatás: a német nemzetiségi nyelv mellett a 2018/2019.
tanévtől már első osztálytól lehetőség lesz az angol nyelv
nagyobb óraszámban való tanulására is. Mindkét esetben
már egészen kis korban akár két idegen nyelvet is
tanulhatnak diákjaink életkoruknak megfelelően, játékos
formában.
A főtantárgyak (magyar, matematika) magasabb
óraszámban tanulhatók a felső tagozaton, ezzel segítjük az
ismeretek elmélyítését, a tehetséggondozást és
megkönnyítjük a felkészülést a középiskolai felvételire.
A természettudományok területén is bővítettük
kínálatunkat: alsóban logika-sakk, felsőben
természettudományos gyakorlatok nevű választható
tantárgyakat kínálunk órarendi keretekben.
Rengeteg szakkör, szabadidős elfoglaltság között
választhatnak a petőfis diákok: elsősegélynyújtás, német
nyelvvizsga felkészítés (DSD), olasz és francia nyelv,
szórakoztató-tan, énekkar, kamarakórus.
Uniós pályázati támogatással bevezettük a kompetencia
alapú oktatást, melynek lényege az élményszerű tanulás,
játékosság. 2010 óta vagyunk ÖKO iskola, 2017.
szeptemberében elnyertük az ÖRÖKÖS ÖKO iskola címet.
Az Educatio Kht. által minősített referencia intézmény
vagyunk. Nagy örömünkre 2017-ben felépült új alsó
tagozatos épületünk, így modern, gyermekbarát
környezetben várjuk a kis elsősöket!
Nyertes pályázataink:
TIOP 1.1.1-2012-0001 „Intézményi infrastuktúra-fejlesztés a 
közoktatásban”
EFOP 3.2.4-2016-0001 „Digitális kompetencia fejlesztése”
EFOP 3.2.3-2017-00052 „Digitális környezet a közoktatásban”

Üdvözlettel:
Groszeibl Andrea 

igazgató 

MÓRI PETŐFI SÁNDOR
ÁLTALÁNOS ISKOLA

GRUNDSCHULE
„PETŐFI SÁNDOR”

MOOR

Iskolánk honlapja:    www.morpetofi.hu

Minősített referencia intézmény

http://www.morpetofi.hu/

