
Gyakori kérdések 

 

Oktatás, nevelés 

Az alsó tagozaton egész napos, iskolaotthonos nevelés folyik, két tanító vezetésével. Délelőtti, 

délutáni tanítási órák és önálló órák követik egymást. Ez a forma szélesebb körű megismerést, 

nevelési lehetőséget, többirányú tanító-gyermek kapcsolatot jelent a pedagógusoknak. 

Az első négy évfolyamot az alapozás időszakának tekintjük. Az anyanyelvi oktatás 

hagyományos, szótagoló módszerrel indul az első osztályokban. 

Iskolánk katolikus iskola, így a tantárgyak között a hittan óra is megtalálható. Az első és 

második évfolyamon heti 1 óra. Harmadik és negyedik évfolyamon pedig heti 2 óra. 

Tanítási óra keretében a választott idegen nyelvet 4. osztálytól kezdődően heti 3 órában 

tanulják a gyerekek. Angol és német nyelv közül lehet választani. 3. osztálytól szakköri 

foglalkozáson belül ismerkedhetnek az angol, a német nyelvvel játékos formában. 

Elsőtől heti egy órában úszásoktatás biztosított a gyerekeknek, órarendi óraként szerepel a 

napjukban. Az iskolából külön busz viszi az osztályt az uszodába és hozza vissza. Az 

uszodabérletet az iskola alapítványa biztosítja. A busz költségét kell a szülőknek kifizetni.  

Elsőtől az órarendben néptánc órájuk is van a tanulóknak. 

Szervezett sportolási lehetőség: foci, kosárlabda 

Nagy segítséget nyújt a gyerekek sokirányú fejlesztéséhez a művészeti iskolánk, ahová első 

osztálytól lehet jelentkezni. Szolfézs illetve a választott hangszeres órákon vehetnek részt az 

ide jelentkező tanulók. 

 

Jelentkezési lap 

A jelentkezési lapok feltöltése megtörtént, a honlapon megtalálják. 

Jelentkezési határidő: 2022. február 19. 

 

Nyílt nap 

A járványügyi helyzetre való tekintettel most még nem tudjuk megmondani, hogy februárban 

tudunk-e nyílt napot szervezni az érdeklődő szülőknek. Terveinkben szerepel a nyílt nap, nem 

szeretnénk elhagyni. Amennyiben februárban nem lesz módunk megtartani, akkor a 

honlapunkon  január végén, február elején találhatnak egy linket, amelyre rákattintva egy-egy 



órarészletet találnak majd, amelyeket a leendő első osztályos tanítók tartanak. A tavalyi 

tanévben így tudtuk megoldani a nyílt napot. 

Ismerkedő beszélgetés 

A jelentkezési lapok beérkezése után egy személyes találkozásra hívjuk a családokat, ahol 

kölcsönösen megismerkedhetünk. Március közepére tervezzük ezt a délelőttöt. Pontos 

időpontot még nem tudok mondani, a járványügyi helyzettől függ. 

Az intézménybe történő felvételről való értesítés terveink szerint március végén várható. 

A beiratkozás április közepe után szokott lenni, azonos időpontban a városban működő  

iskolákéval.  

Más felekezetű jelentkezők 

Az iskolánk katolikus iskola, az iskolanővérek szerzetes rendje tartja fenn. Többségében 

római katolikus családok gyermekei járnak hozzánk, de más felekezetű családokat is nagy 

szeretettel várunk. 

Leendő osztályok 

A következő tanévben is három első osztályt tervezünk indítani. 

Az osztályok között nincs különbség. Az osztályok létszáma 26 fő. 

Terveink szerint a negyedik évfolyamon tanító kollégáink lesznek az új első osztályok tanítói. 

Terveinkben szerepel a velük való megismerkedés lehetőségének a biztosítása. Ha a 

járványhelyzet megengedi, akkor a nyílt nap keretében és egy iskolaismertető szülői 

értekezlet során találkozhatnak a tanítókkal személyesen.  

Ha a személyes találkozás nem lesz lehetséges, akkor január végén, február elején kerül fel a 

honlapra a leendő első osztályos tanítók által tartott órarészlet, amit meg tud mindenki nézni. 

 

Fejlesztő foglalkozás 

A pedagógusok munkáját gyógypedagógusok, logopédusok, konduktor és fejlesztő 

pedagógusok segítik.  

Gyógytestnevelést biztosítunk azoknak a gyerekeknek, akiknek szakorvosi papírjuk van.  

 

Külön foglalkozások 

Sportköreink, utánpótlás kosárlabda és foci első osztálytól. 

Művészeti iskolánkban szolfézs és hangszeres órák választhatók. 



Matematika szakkör minden évfolyamon. 

3. osztálytól:  

 természetvédelmi szakkör 

 szakköri foglalkozáson belül ismerkedhetnek a gyerekek angol, német nyelvvel 

játékos formában 

 cserkészfoglalkozás, az iskolánknak külön cserkész csapata van 

 

Egyéb 

Az iskolában nincs iskolabüfé. 

Az iskolában nem használható mobiltelefon. Kikapcsolt állapotban a gyerekek táskájában 

lehet a nap folyamán.  

 

Tisztelt Szülők! 

 

A felmerülő további kérdésekre a következő alkalommal válaszolunk. Abban az esetben, ha 

személyes találkozásra lehetőség nyílik, akkor ott újra feltehetik a kérdéseiket. 

A honlapunkon található elsősöknek szóló bemutatkozó hírünk alatt találnak egy linket, amely 

egy űrlaphoz vezet. Ennek az űrlapnak a kitöltésével további kérdéseket fogalmazhatnak meg 

az iskolával kapcsolatban.  

 

Tombáczné Kovács Mária 

                  igh. 

 

 

 

 

 

 

 

 


