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KÜLDETÉSNYILATKOZAT
A XVII. kerületi Podmaniczky Evangélikus Általános Iskola és jogelőd intézménye több mint
50 esztendeje tesz eleget alapfokú oktatási-közművelődési funkciójának. Kiszolgálja a vele
kapcsolatba került családok igényeit, megpróbál megfelelni, és elébe menni az egyre
sokrétűbb társadalmi igényeknek.
A 2012 augusztus 31-én újjá alakult iskola az Evangélikus Egyház oktatási intézménye, a
Biblia szellemében, a Lutheri tanítások szerint és az iskola hagyományaihoz híven kívánja
tanulóit nevelni. Vállalja a felekezeti elkötelezettséget, azonban – az ökumenizmust szem
előtt tartva – nyitott más keresztény egyházak felé is.
Intézményünkben alapvető feladataink mellett különös gondot fordítunk a keresztény
világnézet, világkép és értékrend gyermekeinkben való kialakítására és megerősítésére.
Ezen felül hangsúlyt fektetünk tanulóink idegen nyelv oktatására és egészséges
életszemléletének kialakítására is. A kerület sokszínű közoktatási kínálatát mi a kiemelt
művészeti neveléssel is gazdagítjuk.
Iskolánk hagyományainak ápolása és új hagyományok teremtése egyaránt fontos
számunkra. Büszkék vagyunk értékeinkre és eredményeinkre.
Fő oktatási feladatunknak tekintjük, hogy a 6-14 éves korosztály elsajátítsa azt az
alapműveltséget és tájékozódási készséget, amely biztosítéka annak, hogy tanulóink
sikerrel feleljenek meg a középfokú oktatás követelményeinek, és nyitott szemlélettel
forduljanak az élet kihívásai felé.

Podmaniczky János Evangélikus Óvoda és Általános Iskola

Küldetésnyilatkozat

Székhely:1173 Budapest, Ferihegyi út 115.
Telephely:1173 Budapest, Gyökér u. 5.

Kiemelt céljaink közé tartozik:








A keresztény világnézet, világkép és értékrend kialakítása
Az értékálló tudás biztosítása, amelyet
o az esztétikai-művészeti tudatosság, a művészetek iránti fogékonyság
felkeltésével
o az élő idegen nyelv tudásának megalapozásával
o a digitális kultúra gyakorlati lehetőségeinek megismertetésével
o az önálló tanulási módszerek elsajátíttatásával
o gyakorlatorientált, egészséges életszemléletű és az ÖKO-iskola
céljainak megfelelő neveléssel nyújtunk.
Az egymást – gyermeket és felnőttet kölcsönösen – szerető és tisztelő iskolai
légkör megteremtése.
A magyar és más nyelvek, kultúrák megismerésére, megbecsülésére való igény
kialakítása.
A hátrányos helyzetből és az anyagi nehézségekből fakadó hiányosságok
csökkentése, és – partnerintézményeinkkel közösen – hatékony
gyermekvédelem biztosítása.
A hátrányos helyzetből fakadó tanulási nehézségek kiküszöbölése; a tanulási
esélyegyenlőség növelése.

Mindezen célok és feladatok megvalósítását hivatásuknak elkötelezett, jól képzett
pedagógusok, a világ megismerésére nyitott tanulók, az iskolai munkát támogató szülők
és a társintézmények közös munkája teszi lehetővé.
Budapest, 2012. szeptember 1.

