Tisztelt Szülők!
Kedves Gyerekek!
Szeretettel üdvözlöm Önöket és a leendő első osztályos gyermekeiket!
A kiadvány, amit Önök most a kezükben tartanak, átfogó információkat
nyújt a város általános iskoláiról. Iskolát választani, jó döntést hozni nem
könnyű, hiszen legféltettebb kincsüket, gyermeküket bízzák rá a tanítókra,
tanárokra, az intézmények dolgozóira. Zavarba ejtően színes a kínálat, amiből
választhatnak. Az önkormányzati és az egyházi fenntartású intézmények, a
különféle speciális képzések, mind megtalálhatók az ajánlatban.
Kérem, a döntésnél a gyermekeik mindenek felett álló érdekét vegyék
figyelembe, kérjék és fogadják el a szakemberek segítségét. Minél többen
keressék fel gyermekükkel az intézmények rendezvényeit, ismerkedjenek
meg, és beszélgessenek a tanítókkal, iskolavezetőkkel. Minden bizonnyal
ők tudják a legtöbb segítséget nyújtani abban, hogy a gyermekük számára
leginkább megfelelő programot válasszák.
Remélem egy év múlva mindannyian elégedettek lesznek, gyermekeik
örömmel indulnak reggelenként az iskolába!

Kiadja:
Veszprém Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Oktatási és Sport Irodája megbízásából
a Viza Kft., Veszprém, Hajlat utca 31., E-mail: info@vizastudio.hu
Felelős kiadó:
Szauer István, oktatási és sport irodavezető
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Szauer István
oktatási és sport irodavezető
Veszprém Megyei Jogú Város
Polgármesteri Hivatal

BÁRCZI GUSZTÁV ÁLTALÁNOS ISKOLA
Speciális Szakiskola
és Egységes Gyógypedagógiai
Módszertani Intézmény
8200 Veszprém, Batthyány u. 12.
Tel./Fax: 88/424-612
Igazgató: 424-622
E-mail: barczi@chello.hu
www.barcziskola.blogspot.com
Iskolánkban sajátos nevelési igényű gyermekek nevelése oktatása folyik 12
évfolyamon. Kijelölt iskolaként működünk körzeti jelleggel. Veszprémből és
10 településről fogadjuk a Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság szakvéleménye alapján a gyerekeket.
1-8. osztályig iskolaotthonos rendszerű oktatás keretében napi 8 órában foglakozunk tanulóinkkal. 10-12. osztályban felkészítjük tanulóinkat a szakmatanulásra, munkábaálláshoz, életvezetéshez szükséges ismereteket nyújtunk
számukra. Biztosítjuk mindenki számára az optimális fejlődést, a terápiákat
(logopédia, konduktív pedagógia, gyógytorna, gyógyúszás), a szabadidős tevékenységeket, valamint mentesítjük a családot az otthoni tanulás terheitől.
Pedagógiai tevékenységünk jellemzője a sérülésspecifikus, differenciált,
egyéni képességfejlesztés, a pozitív megerősítés.
A nyitottság, a kíváncsiság, a játék és az öröm jogát biztosítjuk szeretetteljes légkörben. Kiemelt jelentőségű a kommunikációs kultúra fejlesztése, és
olyan tevékenységek, foglalkozások (néptánc, furulya, színjátszás, bábozás,
embertan-önismeret, énekkar, sportkör, stb.) beépítése a napi elfoglaltságba, melyek sikerélményt nyújtanak, önbizalmat adnak.Több foglakozást csoportbontással szervezünk, ezzel is növelve az oktatás hatékonyságát.
Közös kirándulást, nyári tábort szervezünk, hangversenyre, színházba vis�szük a gyerekeket. Rendszeresen veszünk részt versenyeken, pályázatokon,
fesztiválokon.
Tudjuk, hogy nem egyformák, hanem egyenlők vagyunk, a másik másságával meggazdagodva, egymás terhét hordozva.
Otthonos, vidám pedagógiai légkörben teremtjük meg az ismeretek elsajátítására, a készség - képességfejlesztésre a lehetőséget.
2012. február hónapban az érdeklődő szülők igénye szerint nyílt napokat
szervezünk.
Előzetes bejelentkezés a 424-622-es telefonszámon, Horváth Éva igazgatónál.
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BÁTHORY ISTVÁN
ÁLTALÁNOS ISKOLA
8200 Veszprém, Halle u. 10.
Tel./Fax: 88/561-915, 561-916
E-mail: bathory@vpbathory.sulinet.hu
www.vpbathory.sulinet.hu
OM 037034
„Az egyetlen igazi tanulás:
a lényünkben szunnyadó tudásnak tevékennyé ébresztése.”
(Weöres Sándor)

w w w. v p b a t h o r y. s u l in e t. h u

Iskolanyitogató foglalkozásaink időpontjai:
1. 2012. február 16. (csütörtök) 17 óra: Farsangi készülődés-játszóház
2. 2012. március 29. (csütörtök) 17 óra: Húsvétköszöntő-játszóház
Kék Madár program:
1. 2012. január 20. (péntek) 17 óra: Farsangi játszóház
2. 2012. február 8. (szerda) 17 óra: Szülői tájékoztató
Induló osztályaink
A 2012/2013-es tanévben három első osztályt indítunk.
Az A osztály sportiskolai osztály.
Azokat a gyerekeket várjuk, akik ügyesek, mozgékonyak, és szeretnének a
későbbiekben sportolni, vagy már most is sportolnak.
Iskolánkban labdarúgásra, röplabdára, kézilabdára és úszásra, 1-2. évfolyamon
labdás játékra lesz lehetőségük az ide felvett gyerekeknek. Természetesen
azoknak is segítjük a sportolását, akik a város más sportegyesületeibe is
szeretnének járni. A rendszeres sport mellett lehetőség nyílik az informatika
és az idegen nyelv játékos megismerésére első osztályban.
A felvételi időpontja:
2012. február 22-én (szerdán) 17 órakor a fiúknak,
2012. február 23-án (csütörtökön) 17 órakor a lányoknak.
Helye: iskolánk tornaterme (Veszprém, Halle u.10.)
Kérjük, hogy minden résztvevő sportfelszerelést hozzon magával.
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w w w. vpba t h o r y. s u l i n et . h u

Kedves Szülők!
Szeretettel köszöntjük Önöket a Báthory István Általános Iskola tantestülete
nevében. Szeptemberben gyermekük iskolás lesz, ezért szeretnénk segítséget
nyújtani fontos döntésükben, az iskolaválasztásban.
Hívjuk és várjuk Önöket gyermekeikkel együtt iskolanyitogató
foglalkozásainkra, amelynek célja, hogy bepillantást adjunk intézményünk
mindennapi életébe, hogy megismerhessék azt a szeretetteljes, nyugodt légkört,
amelyet tanulóink számára biztosítunk.

A B osztályban általános
tanterv alapján tanítunk.
Lehetőséget biztosítunk 1.
osztálytól az idegen nyelv
játékos
megismerésére
(angol, német). Az egyéni
képességfejlesztéshez felhasználjuk a számítástechnika
lehetőségeit,
tantárgyakhoz
kapcsolódó
oktatóprogramokkal.
Tanulóink
az 1-4. osztályban úszásoktatásban
részesülnek.
Kiemelt tehetséggondozásra
a
délutáni
idősávban
nyújtunk
lehetőséget
szaktanári
irányítással
a
képzőművészet, testnevelés
és egyéb tantárgyakhoz kapcsolódó foglalkozások keretében. A továbbtanulás,
a minél sikeresebb eredmények érdekében a felső tagozatban csoportbontással
tanítjuk az idegen nyelveket és a matematikát.
A C osztályunk Kék Madár gyermekközpontú program szerint halad.
Alapvető érték a gyermekek nevelése, fejlődése során az önállóság, tolerancia,
kreativitás és a gyermeki boldogság, miközben siker- és teljesítményorientált a
tevékenység. Megtanítjuk őket egymással bánni és együttműködni, a gyerekek
megtanulnak tanulni, és a tanulást élvezve fejlődhetnek egyéni ütemük és
lehetőségeik szerint.
A programban a szülő – gyermek – pedagógus megbecsülik egymást és a kölcsönös
épülést tekintik alapvető céljuknak. A programról szülői tájékoztatót tartunk
2012. február 8-án (szerdán) 17 órakor iskolánk aulájában.
Intézményünkben rendelkezésünkre áll tanuszoda, tornaterem, sportpályák,
számítástechnikai termek, rajz szaktanterem agyagégető kemencével.
Könyvtárunk a megye egyik legjobban felszerelt iskolai könyvtára.
Büszkék vagyunk arra, hogy tanulóink a városi, megyei, országos és nemzetközi
tanulmányi, művészeti és sportversenyeken évről évre kiemelkedő eredményeket
érnek el.
Iskolánk fennállása óta szoros kapcsolatot tart fenn vajdasági, erdélyi és lengyel
(Sepsiszentgyörgy, Bezdán, Tarnow) iskolákkal. Gyermekeink csereprogramok
keretében ismerkednek egymás kultúrájával, életével.
Kedves nagycsoportos Óvodás!
Hamarosan iskolás leszel. Mint Te is, mi is izgatottan várjuk az első találkozást.
Foglalkozásainkon megismerkedhetsz az elsős tanító nénikkel. Bízunk benne,
hogy iskolánk elnyeri tetszésedet, és szeptemberben báthorys elsősként
köszönthetünk Téged.
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Hriszto Botev
Általános Iskola
8200 Veszprém, Botev u. 2.
Tel./Fax: 88/562-475
E-mail: botev@chello.hu
www.botev.hu
Kedves Szülők!

w w w. b o te v. h u

•
•
•

•

Indítandó osztályaink:
1. A osztály – emelt szintű nyelvi osztály, informatika
Osztályfőnök: Galambos Gyöngyi
Napközis nevelő: Rektor Dóra
Választható idegen nyelv: angol, francia
1. B osztály – emelt szintű nyelvi osztály, humanisztikus-informatika
Osztályfőnök: Fülöp Krisztina
Napközis nevelő: Bittnerné Király Kyra
Választható idegen nyelv: angol, francia
1. C osztály – német
nemzetiségi tantervű oktatás
Osztályfőnök: Kungl Anita
napközis nevelő: Vadászné
Katus Zsuzsa
Felsőörs 1. osztály emelt
szintű nyelvi osztály
Osztályfőnök:
Buzásné
Pongrácz Marianna
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Amit tanítványainknak kínálunk:
szótagoláson alapuló olvasástanítás
logikaoktatás
alsó tagozatosoknak napközi otthon
felsőben tanulószoba
tankonyha
könyvtár és internet használat
színház-,
hangverseny-,
bábszínház
látogatás
bel- és külföldi tanulmányutak
nyári táborok, sítábor
testvérkapcsolat külföldi iskolákkal
- Spanyolország: Sevilla
- Olaszország Campalto-Velence
- Franciaország : Ouistreham
- Németország
- Levelező kapcsolat: francia és angol nyelven: francia, walesi, izlandi, olasz,
spanyol iskolával
sokszínű szabadidős program
- néptánc
- művészeti szakkörök (pl.: énekkar, média, képzőművészeti,
bábozás, gyöngyfűzés...)
- színjátszókör-színművész vezetésével
- sakk
- tehetséggondozó szakkörök
- kisvállalkozók klubja
- nyelvtanulás (angol, francia, német)
- sport: futball, atlétika, lánytorna, kosárlabda, röplabda, kézilabda,
szivacskézilabda, birkózás, Taekwon-do, tájfutás, természetjárás, acrodance
Iskolánk teljeskörűen akadálymentesített és biztosítja az ételallergiás
gyerekek étkezését is

w w w. b o te v. h u

Szeretettel köszöntjük Önöket a Hriszto Botev Általános Iskola vezetése és
tanárai nevében!
Veszprém zöldövezetében, csendes, nyugodt helyen, az Egry lakótelepen
található a Hriszto Botev Általános Iskola. Tantestületünk legfontosabb
pedagógiai célkitűzése a széleskörű, korszerű, időtálló ismeretanyag átadása.
Ezen törekvéseinket az országos mérések és a középiskolai felvételi eredmények
igazolják.
Sokszínű követelményrendszerünkben alapvető szempont a gyermekek életkori
sajátosságaihoz igazodó békés, biztonságot nyújtó, szeretetteljes iskolai légkör
kialakítása. 2011 tavaszán „ÖKO Iskola” címet nyertünk.
Intézményünk regisztrált tehetségpont.

•
•
•
•
•
•
•

Tájékoztató szülők számára
2012. január 5. 1700 Bemutatjuk a H.Botev Általános Iskolát
Nyílt Napok:
Igazgatói tájékoztatás az
ebédlőben és választható
óralátogatás,
majd
beszélgetés a leendő tanító
nénikkel:
2012. január 19. 830
2012. február 2. 830
2012. február 16. 830
Ovi-Suli
Iskolaelőkészítő foglalkozás a
leendő elsősöknek:
2012. március 1. 1630
2012. március 22. 1630
2012. március 29. 1630
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CHOLNOKY JENŐ ÁLTALÁNOS ISKOLA
8200 Veszprém, Cholnoky út 21.
Tel.: 88/560-080, Fax: 88/560-081
E-mail: cholnoky@gmail.com
www.cholnokyiskola.hu

Mottó: „ Nem mindegy, hogy milyen világot hagyunk az utódainkra,
de nem mindegy az sem, hogy milyen utódokat hagyunk a világra.”

- a városunkban született világhírű földrajztudós, Cholnoky Jenő munkásságának megismerése, emlékének ápolása
- a Cholnoky-napok rendezvénysorozata évente
- Cholnoky plakett adományozása kiemelkedő eredményt elért tanulóinknak és tanárainknak
- tavaszi gálaműsor szervezése
- magas színvonalú iskolai és városi tanulmányi versenyek szervezése anyanyelv, idegen
nyelv, biológia-földrajz és matematika tárgyakból tanulóink részvételével
- neves képzőművészek kiállítása a Cholnoky Galériában
- színvonalas iskolai ünnepélyek rendezése
- tanulmányi kirándulás szervezése német nyelvterületre (Graz, Bécs)
- erdei iskolai programok szervezése
- ökoiskolai programsorozat
- egészségnap évente
- diákklub és Szülői Klub működése
- iskolaújság – Cholnoky Krónika - megjelenése
- iskolarádiós adások a diákok szerkesztésében
- Manó-tanya iskolaváró foglalkozások szervezése.
Indítandó első osztályaink kínálata:
1.a

Angol vagy német idegen nyelvi orientáció - normál tantervű oktatás
Osztálytanítók: Farkas Zsuzsanna, Fazekasné Nagy Éva

1.b

Angol vagy német idegen nyelvi orientáció - normál tantervű oktatás
Osztálytanítók: Köncz Ildikó, Zágorné Mészáros Anna

Mindkét osztályban lehetőséget biztosítunk a számítástechnika tanulására is.
Célunk a szeretetteljes iskolai légkör biztosítása, a tanulóink egyéniségének
kibontakoztatása.
Az idegen nyelv oktatása első osztályban kezdődik, második osztálytól emelt óraszámban
folytatódik. Felső tagozaton a második idegen nyelv tanulását térítésmentesen biztosítjuk.
Számítástechnika oktatását alsó tagozaton a Csodafa és a Varázshegy oktatóprogramokkal
valósítjuk meg.
Az olvasás-írás tanítása szótagoló módszerrel, nyugodt tempóban történik.
Az anyanyelv és a matematika tanításában az egyéni képességfejlesztést korszerű
oktatóprogramokkal segítjük jól felszerelt informatikai tantermeinkben. Fejlesztő
pedagógusunk az olvasás-írászavarral küzdőket segíti.
Amit még kínálunk iskolánkban:

10

Iskolaváró rendezvényeink:
– 2011. október 19 – 2012. március
28-ig:
Manó-tanya játékos iskolaváró
foglalkozások minden szerdán,
1630-1730
– 2012. január 18. szerda, 1700
Iskolabemutató az érdeklődő
szülőknek
Helyszín: az iskola könyvtára
– 2012. március 07. szerda, 1630
Nyílt nap a Manó-tanyán
– 2012. március 27. kedd, 800-1000
Bemutató
órák
a
leendő
1. osztályos tanítókkal

w w w.ch o l n o k y i s k o l a. h u

w w w.c h o l n o k y i s k o l a . h u

Iskolánk jelenlegi helyén 1982 óta működik, ám közel 60 éves múltra tekinthet vissza, így
számunkra nagyon fontos hagyományaink tisztelete és ápolása:

Szabadidős tevékenységek
Szakköri kínálatunk a tehetséggondozást szolgálja: angol és német nyelv, informatika,
média, logika, környezet- és természetvédelem, túra, háztartástan, rajz-grafika.
Sport-testmozgás
Jól felszerelt, parkettás tornateremmel és sportpályával rendelkezünk. Röplabda
és kosárlabda utánpótlás nevelése folyik. Egyéb sportolási lehetőségek: labdarúgás,
kézilabda, rocky, karate, úszás.
Művészeti tevékenység
Iskolánkban működik 1990 óta a Cholnoky Mozgásművészeti Stúdió, amely több világés Európa- bajnoki címet tudhat magáénak. Diákjaink részt vehetnek néptánccsoport,
valamint a drámajáték-színjátszás szakkör munkájában.
Iskolai könyvtárunk
kiválóan felszerelt, 15 ezer kötetes, a szabadpolcos kölcsönzéssel és az internethasználattal
az információszerzést és a művelődést biztosítja.
Iskolai éttermünk
Az önálló konyha és étterem változatos ételkínálattal várja a diákokat. A tejcukor,
lisztérzékeny és tojásérzékeny gyermekek ellátása megoldott.

– 2012. március 31. szombat, 900-1100
Tavaszváró családi délelőtt
Internetes honlapunkon (www.cholnokyiskola.hu)
bővebben is tájékozódhatnak iskolánk életéről.
Kérjük, látogassák meg!

Kedves Szülők!
Szeretettel várjuk gyermekeiket a korszerűen felújított iskolánkba!
Látogassanak el hozzánk, örömmel várjuk a találkozást.
A Cholnoky iskola közössége
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Deák Ferenc Általános Iskola
8200 Veszprém, Aradi vértanúk útja 2.
Tel.: 88/560-685, 88/560-686
Fax: 88/442-672
E-mail: bsz@sednet.hu
deak.veszprem.hu

„Magad légy olyan, amilyenné fiadat tenni szeretnéd” (Deák Ferenc)

Néhány gondolat iskolánkról
Intézményünk 8 évfolyamos általános iskola. Otthonos tantermek, tágas
tornacsarnok, szaktantermek, számítógéppark, 28 ezer kötetes könyvtár várja
tanítványainkat. Iskolánk legfőbb pedagógiai célkitűzése, hogy biztos alapokon
nyugvó, széleskörű tudás megszerzését biztosítsa a gyermekek számára.
Büszkék vagyunk arra, hogy a városi, megyei és országos tanulmányi,
művészeti valamint sportversenyeken évről évre kiemelkedő eredményeket
érnek el tanulóink. Tanítóink kiemelt feladatuknak tekintik azt, hogy a
kisgyermekek biztonságban, jól érezzék magukat iskolánkban. Megtanuljanak
helyesen, szépen írni, pontosan olvasni, számolni.
Leendő 1. osztályaink
1. a emelt szintű matematikai osztály
1. b emelt szintű informatikai osztály
1. c általános tantervű osztály

Szeretettel várjuk Önöket
kisgyermekükkel együtt a
következő találkozókra:
AZ ÉSZKERÉK LEVELEZŐJÁTÉK
ÜNNEPÉLYES EREDMÉNYHIRDETÉSE:
2012. január 14. (szombat) 10 óra
OVI-SULI FOGLALKOZÁSOK:
2012. január 17. (kedd) 17 óra
2012. február 8. (szerda) 17 óra
A
Deák
iskola
pedagógiai
programjának bemutatása, játékos
foglalkozások a leendő tanító nénik
vezetésével.
VENDÉGVÁRÓ CSALÁDI DÉLELŐTT:
2012. február 25. (szombat) 10-12 óráig
A meghirdetett pályázatok ünnepélyes eredményhirdetése, ismerkedés az
iskolával.
2012. március 24. (szombat) 10-12 óráig
A gyermekeknek játszóház. A szülőknek tájékoztató az iskola nevelő-oktató
munkájáról, beiskolázási és versenyeredményeiről.

d e a k . ve s z p re m . h u

d ea k . ve s z p re m . h u

Kedves Szülők!
Sok szeretettel köszöntjük Önöket abból az alkalomból, hogy gyermekük
óvodásból hamarosan iskolás lesz.

Amit tanítványainknak kínálunk:
 emelt szintű, magasabb óraszámú matematika, informatika tanítása
csoportbontásban
 szótagoláson alapuló olvasás-, írástanítás
 1. osztály második félévétől idegen nyelv (angol, német) tanulása,
játékos formában, kis csoportokban igény szerint
 internethasználat, multimédiás terem
 mindennapos testnevelés, tömegsport, gyógytestnevelés, úszás (2–3.
évfolyamon); korszerű orvosi szoba, védőnői ellátás
 iskolaotthon, napközi, tanulószoba; fejlesztő foglalkozások
 tehetséggondozó szakkörök: matematika, számítástechnika, dráma,
klasszikus tánc, néptánc, moderntánc, rajz, kézműves, természetjáró
 sportkörök: futball, kézilabda, röplabda, kosárlabda, shotokan karate
 a Csermák Antal Zeneiskola kihelyezett szolfézs- és hangszeroktatása az
1-4. évfolyamon zajlik
 erdei iskola, kirándulások, túrák, nyári táborok

NYÍLT NAP AZ ISKOLÁBAN:
2012 tavaszán (igény szerint)
Bepillantás az iskola mindennapjaiba.
Pedagógiai hitvallásunk:

Két dolgot adhatunk gyermekeinknek,
gyökereket és szárnyakat!
12
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A veszprémi Dózsa György Általános Iskola városunk egyik legrégebbi általános iskolája. Barátságos, virágos, zöldövezeti,
családias környezetben három épületével,
négy tornatermével, pályákkal, játszóterekkel működik a patinás Dózsavárosban.
Az intézmény jogelődje az 1939-ben létrejött Szent István Elemi Népiskola, amely
1954-ben ugyan nevétől megfosztva, de
bővült, és 1957-ben Dózsa György nevét
kellett felvennie. Egyébként a városrész
már a XVIII. századtól rendelkezett iskolával.
A főépület 2010-es teljes felújítása állami, önkormányzati és uniós segítséggel
440 milliós pályázatból valósult meg. A felső tagozatos gyerekek XXI. századi körülmények és feltételek között nevelődnek, tanulnak, nagy örömünkre. A további épület-felújítások is elkezdődtek.
Az iskola ma is vállalja és őrzi nevelő-oktató munkájában a hagyományos értékeket:
 az emberséges viselkedést, a társak iránti türelmet,
 a család, az idősebbek és az élet tiszteletét,
 a tisztességet, az emberek és a környezet iránti felelősségérzetet,
 türelmet és szeretetet,
 a lelkiismereti meggyőződés tiszteletét.
Büszke elért eredményeire, ápolja és őrzi hagyományait, erre Iskolamúzeumunk a
bizonyíték.
A 2012/2013. tanévben induló 1. osztályaink:
1.a – német nemzetiségi tagozatos osztály: heti 5 órai nyelvtanulás, ismerkedés a
nemzetiségi kultúrával, hagyományokkal, nyelvi táborozási lehetőséggel. A Gyöngyvirág
Nemzetiségi tánccsoport évek óta sikeresen működik, számos ezüst és arany minősítést
kapott.
Évek óta anyanyelvi lektortanárnővel dolgozunk.
Tanítók: Kondorné Denk Zsuzsanna – Szászné Csala Nóra
1.b – normál tantervű osztály nyelvi - informatikai orientációval.
Tanítók: Gálné Gacsal Erika – Keresztúri Zsuzsanna
1.c – normál tantervű osztály, nyelvi - informatikai orientációval,
Tanítók: Kishalminé Ágfalvi Andrea – Lestár Tiborné
A 1.b és 1. c osztályokban választható nyelv: angol, spanyol.
Iskolánk 5. évfolyamtól kifutó logopédiai tanulócsoportokkal is működik, az
alsó tagozaton iskolaotthonos szerkezetben. Az osztályainkat felmenő rendszerre
tervezzük, mert ez zökkenőmentes a kisdiákok számára. Valljuk, hogy mindenek előtt
általános iskola a mienk, amely elsősorban biztos alapokat akar adni tanítványainak.
Biztos alapokat: az erkölcsi tanítás, a lelkierő, a szellemi-tudásbeli készségek terén.
Az oktató-nevelő munkában kiemelt figyelmet kapnak az alapkészségek: az
anyanyelvi, matematikai, természettudományos, nyelvi és informatikai tantárgyak, a
tehetséggondozó és felzárkóztató munka, a tanórán kívüli tevékenység és a szabadidő
értelmes, hasznos megszervezése, eltöltése. Mindezekhez hozzájárul a gazdag szakköri
kínálat, a hagyományosan kiemelkedő sporttevékenység, a mindennapos testnevelés, a
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jó tárgyi és eszközellátottság, és természetesen adottak a személyi
feltételek is.
Az osztályok rendszeresen vesznek részt erdei iskolai programokon.
A nyári táborok sokszínűek, különböző tematikákkal és helyszínekkel
táboroznak a gyerekek, (kézműves, kézilabda, Napocska, Erdély,
Őrség, Balaton). Jól felszerelt könyvtár, széleskörű és korszerű
technikai játék – és közlekedési eszközök, külföldi testvériskolai
kapcsolatok (lengyel, német), modern szaktantermek, fejlesztő
foglalkozások, színház- és bábszínház látogatások teszik még teljesebbé az iskola életét.
Az iskola Európa Nyelvi Díjas intézmény. Egyetemek, főiskolák hallgatóit fogadjuk évrőlévre. A város és a környék középiskoláiban biztosan állnak helyt a Dózsás Gyerekek.
Szakköri lehetőségek: matematika (alsós, felsős), informatika, nyelvi (angol, spanyol,
német, orosz), kézműves, képzőművész, nyitott műhely, állatbarát, furulya, báb,
filmklub, mazsorett, középiskolai előkészítők, énekkar, néptánc.
Sportlehetőségek: kézilabda, kosárlabda, röplabda, foci, vívás, atlétika, valamint
egyéb lehetőségek az iskolában működő egyesületeknél (küzdősportok, táncosok),
úszásoktatás, gyógytestnevelés. Egykori és mai tanítványaink között világválogatott,
magyar nemzeti válogatottak, világbajnokok, olimpikonok is vannak! (Együttműködési
kapcsolatunk több veszprémi sportegyesülettel, szakosztályokkal szerteágazó, az MKB
Veszprémmel példás és mindennapos.)
ISKOLÁBA HÍVOGATÓ TERVEZETT RENDEZVÉNYEINK
I. Heti rendszeres programjaink:
OVI SULI: 2011. november 17-től folyamatosan a tanítók és nyelvtanárok (német, angol,
spanyol) vezetésével csütörtökönként 1630-tól.
OVIS TORNA: 2012. január 10-től, keddenként 1630-tól a Dózsa György Általános Iskola
3. sz. tornatermében (ingyenes).
II. További programok a leendő elsősöknek és szüleinek:
 2012. február 09. 1700 csütörtök
Kiszebáb égetés, farsangi játékok. Közlekedj velünk! Játssz velünk!
Ismerkedés az interaktív táblával (ovi sulis foglalkozás keretében)
 2012. március 29. 1700 csütörtök  - OVI-SULI záró foglalkozása
Dózsás tanulóink bemutatkozása; vidám táncos játékok, rajzpályázat eredményhirdetése.
(ovi sulis foglalkozás keretében)

w w w. d ozs a -v p re m . s u l i n et . h u

w w w. doz s a -v p re m . s u l in e t. h u

Dózsa György Általános Iskola
8200 Veszprém, Szent István utca 56.
Tel.: 88/426-102, 88/428-717
E-mail: dozsa.iskola@dozsa-vprem.sulinet.hu
www.dozsa-vprem.sulinet.hu

NYITOTT KAPUK NAPJA: (tanórák látogatása)
2011. március 28. (szerda) 800 - 1200
Csipetke tábor: Augusztus végén a Dózsa
iskolába beiratkozott elsősöknek.
Az iskola szeretettel várja az érdeklődőket
rendezvényeire, programjaira, ünnepélyeire.
Szívesen ad mindennemű tájékoztatást,
felvilágosítást munkájáról, lehetőségeiről.
„Az iskola a lélek kend�je,
amely mindig rátok fog borulni,
hogy meg ne fázzatok
az élet hidegségében.”
		
Gárdonyi Géza
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Intézményünk német nemzetiségi és általános tantervű osztályaiba várja a leendő első
osztályosokat. Beiskolázási körzetünk Veszprém gyulafirátóti és kádártai városrésze, valamint Eplény község.
Legfontosabb feladatunknak a tudás közvetítését és az értékválasztást tartjuk, melyhez
elengedhetetlen a barátságos, ösztönző pedagógiai légkör.
Ezt eredményesen a funkciógazdag, nyitott iskola biztosíthatja. Célunk, hogy tanulóinkat felkészítsük a képességeiknek és iskolaválasztási elképzeléseiknek leginkább megfelelő továbbtanulásra. Arculatunk meghatározójává a Gyulaffy-hagyomány megteremtése,
ápolása vált. Ennek szellemében rendezzük meg a Gyulaffy Napokat. Az 1995 óta működő német nemzetiségi tagozatunk célja, hogy gyermekeink a kisebbségi hagyományok őrzésével és ápolásával az európai kultúrát gazdagítsák, és biztos nyelvtudásukkal érvényesüljenek az Európai Unióban. A 2009 júniusában elnyert Ökoiskola cím birtokosaként kiemelt feladatunknak tekintjük, hogy gyermekeink a természeti környezetre figyelő, annak védelméért cselekvő felnőttekké váljanak.
Indítandó első osztályok:
1.a német nemzetiségi osztály
• 1-8. évfolyamig heti 5 német
nyelv és irodalom óra
1.b általános tantervű osztály
• 4. évfolyamtól élő idegen
nyelvként heti 3 óra német nyelv
• 5. évfolyamtól választható
második idegen nyelvként heti
2 óra angol nyelv
Nagycsoportosok a „Három kívánság”
játszóházban 2011 szeptembere

Tervezett osztályfőnökök: Albrecht Ilka és
Sándor Ágota

Felszereltség, tanórán kívüli elfoglaltságok, egyéb lehetőségek:
• Napközi otthon, tanulószoba
• Helyben megtartott logopédiai foglalkozások
• Fejlesztő pedagógusok által szervezett foglalkozások
• Háromszori vagy egyszeri étkezési lehetőség
• Korszerűen felszerelt udvari játszótér és sportudvar
• Mobil fallal kettéosztható tornaterem
• Bábszínházi-, színházi- és mozielőadások látogatása
• Szakköri foglalkozások: angol, rajz, kézműves, informatika, ÖKO, énekkar
• Tömegsport foglalkozások
• 13000 kötetes könyvtár
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•
•
•
•
•

Ingyenes úszásoktatás: 2. és 3.
osztály
Internet-hozzáférés
Szaktantermi oktatás a felső tagozatban
Tehetséggondozó és felzárkóztató
foglalkozások
Gyulaffy-díj és Hadnagy László-ifjúsági díj a legkiválóbb tanulóknak

Iskolánkról bővebb információt nyújt
honlapunk.

A 7. osztályosok és ÖKO-lábnyomaik
2011 novembere

Programkínálatunk leendő elsősök és szüleik számára
Óvodás torna
Iskolánk ismét játékos óvodás tornát hirdet 2011. november 10-től 2012 márciusának
végéig.
A foglalkozásokat csütörtökönként 16.00 órai kezdettel a tornateremben tartjuk. A részvétel díjtalan, megfelelő sportruházat szükséges.
„Három kívánság”- játszóház
Vidám iskolanyitogató délelőtt 2011. november 19-én, szombaton 10.00 órai kezdettel
az iskolában. A „Mesék vándorútján” játékos programok várják a nagycsoportosokat és
szüleiket.
Farsang
Minden nagycsoportos óvodást szeretettel vár iskolánk alsó tagozata téltemető farsangi maszkabáljába. A program helyszíne tornatermünk, időpontja: 2012. február 9-e, csütörtök délután 15 órától 17 óráig.
Az ovisok is jelmezt ölthetnek!
Nyílt nap
Intézményünk 2012. február 29-én nyílt napot tart leendő iskolások szüleinek.
Délelőtt, az 1. és 2. órában a leendő tanító nénik szívesen várják tanítási óráikra az érdeklődő szülőket.
17.00 órai kezdettel szülői értekezletet tartunk a beiskolázással kapcsolatos minden
fontos kérdésről, tudnivalóról.

w w w. g yu l a f f y. s u l i n e t . h u

w w w. g y u l a f f y. s u l in e t. h u

Gyulaffy László
Általános Iskola
8412 Veszprém-Gyulafirátót, Vízi utca 24.
Tel.: 88/583-210
Fax: 88/583-211
E-mail: gyulaffy@gyulaffy-gyratot.sulinet.hu
www.gyulaffy.sulinet.hu

„Tavaszi szél” - játszóház
2012. március 3-án, szombaton 10.00 órai kezdettel ismét játszóházba hívjuk a leendő
kisdiákokat és szüleiket. Lesz itt kézműves foglalkozás, vidám, dalos bemutatkozás!
Gergely-napi iskolába hívogató program
2012. március 12-én, délelőtt 9 órakor első és második osztályos tanulóink várják az oviból csoportosan érkező óvodásokat az iskolás életet bemutató foglalkozásra.
Szeretettel várunk mindenkit rendezvényeinkre
és a 2012 szeptemberében induló első osztályainkba!
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Kossuth Lajos
Általános Iskola
8200 Veszprém, Budapest út 11.
Tel./Fax: 88/427-700
Tel.: 88/329-051, 20/519-0306
E-mail: kossuth@kossuthiskola.hu
www.kossuthiskola.hu

A Kossuth Lajos Általános Iskola nagy múltú, belvárosi 8 évfolyamos általános
iskola. Központi fekvése miatt könnyen és biztonságosan megközelíthető az
alsó tagozatosok számára is.
Az épület 114 éves, 64 éve működik általános iskolaként, és 24 éve vette fel
Kossuth Lajos nevét. A 2006-ban történt teljes rekonstrukció után tanulóink
egy teljesen felújított és korszerű intézményben tanulhatnak.
Az iskola arculatát az emelt szintű matematikaoktatás határozza meg. A
többi tantárgy mellett nagy hangsúlyt fektetünk még a magyar nyelv - mint
másik felvételi tárgy - oktatására is.
Diákjaink a 8. év végén magyarból, matematikából és egy szabadon választott
tárgyból záróvizsgát tesznek, melyre felkészítjük őket. Így egy stabil és
rendszerezett tudással léphetnek be a középiskolába.
Kiemelt feladatunknak tekintjük a tehetséggondozást. Az elmúlt tanévben
tanulóink 117 versenyről hoztak eredményt. 84 esetben értek el megyei 1-6.
helyezést, ebből 19 volt megyei első hely. Országos 1-10. helyezésből 74-et
tudhattak magukénak.
Iskolánk központi fekvése és kiemelkedő versenyeredményei alapján több
rangos tanulmányi verseny helyszíne és szervezője.

 emelt szintű matematika oktatás első osztálytól;
 informatika oktatás és idegen nyelv tanulási lehetőség első

osztálytól;

 szótagoláson alapuló olvasás tanítása;
 alsó tagozaton napközis ellátás biztosítása minden nap 17 óráig;
 felső tagozatosoknak tanulószoba;
 szakkörök alsó tagozatosok számára: matematika, angol, német,

furulya, képzőművészeti, foci, gumiasztal, szivacskézilabda,
floorball, birkózás, tánc, táblajáték;
 fejlesztő pedagógus és logopédus segíti az arra rászoruló diákokat;
 szabadidős programok: színház- és mozilátogatás, korcsolyázás,
sítábor, nyári tábor, erdei iskola, „Ki miben tehetséges?” versenyek,
rajzpályázatok;
 katolikus, református hitoktatás;
 hagyományápolás;
 testvériskolai kapcsolatok: Rovaniemi (finn).

w w w. k o s s u t h i s k o l a . h u

w w w. k o s s u t h i s k o l a . h u

Iskolánk bemutatása:

Iskolánk kínálata:

Induló első osztályaink:
1. a osztály: emelt szintű matematika
1. b osztály: normál tanrendű, angol vagy német nyelvtanulással
OVISULI:
2012. január 19. csütörtök 1630
2012. február 23. csütörtök 1630
2012. március 22. csütörtök 1630
Ezeken a foglalkozásokon a szülők és a leendő első osztályos gyerekek
megismerkedhetnek a tanító nénikkel, tájékoztatást kapnak az iskola
életéről és eredményeiről, majd ezt követően részt vehetnek játékos
foglalkozásokon. Szeretettel várunk minden érdeklődőt!
Bővebb információért látogassa meg internetes honlapunkat!
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„Egyetlen feladatom: szeretni �t.”

Iskolánk 1991 óta működik, a rendszerváltás után a legkorábban alakult
katolikus általános iskolák egyike.
1991 óta a 8 osztályos általános iskola 8 osztályos kis- és 4 osztályos nagygimnáziummal bővült.
Iskolánk az Érseki Hittudományi Főiskola és a Pannon Egyetem gyakorlóiskolája.
Mi segíti nálunk a gyermekeket személyiségük teljességének kibontakoztatásában?
- Nagy múltú, hagyományait őrző és magyarságát ápoló, keresztény és
alapvető emberi értékeket közvetítő iskolaközösség
- Biztonságos, nyugodt légkör, szerető gondoskodás a gyermekekről
- Magas színvonalú oktatás
- A teljes ember nevelése – a gyermek sokoldalú képességeinek fejlesztése egy helyen
- Az alsó tagozat minden évfolyama órarendbe épített úszásoktatáson
vesz részt, így osztályainkban megvalósul a mindennapos testnevelés
- Az idegen nyelv tanítása (német/angol) már első osztályban kezdődik,
játékos formában
- Tanóráinkat színesíti a drámapedagógia, és a népi kultúrán alapuló
kézműves tevékenység
- Szakköreink: énekkar, kézműves, néptánc, foci, szivacskézilabda, falmászás, furulya, ministráns

A 2012/2013-es tanévben két első osztályt indítunk.
az 1.a osztályfőnöke
az 1.b osztályfőnöke

Steinerné Kovács Judit
Szenes Ilona

A német nyelvet választóknak lehetőségük nyílik a heti rendszeres foglalkozásokon kívül, szakköri keretek közt is ismerkedni a nyelvvel.
A mindennapos testnevelés órák mellett szorgalmazzuk, hogy a sportot kedvelő tanulóink további, délutáni iskolai sportfoglalkozáson edződjenek.
Programjaink a 2012/2013-as tanévben:
•
•
•
•
•
•
•
•

2011. december 1. 17 órától Adventi játszóház
2012. január 19. 17 órától Sportovi (szivacskézilabda, falmászás)
2012. január 26. 8-tól 10 óráig Nyílt nap tanóra látogatási lehetőséggel
2012. február 2. 17 órától Gyertyaszentelés az Anna-kápolnában
2012. február 9. 17 órától Ovi-suli
2012. március 8. 17 órától Ovi-suli
2012. március 29. 17 órától Húsvéti játszóház
2012. június 4. 17 óra Szülői értekezlet a leendő első osztályosok szüleinek

w w w. pa d a ny i . s u l i n et . h u

w w w. p a d a ny i . s u l in e t. h u

Padányi Biró Márton
Római Katolikus Gimnázium,
Egészségügyi Szakközépiskola,
Általános Iskola,
a Veszprémi Érseki Hittudományi
Főiskola Gyakorlóiskolája
8200 Veszprém, Szeglethy u.6.
Telefon: 88/420 – 011 Fax.: 88/410 – 255
E-mail: iskola@padanyi.sulinet.hu
Honlap: www.padanyi.uni-pannon.hu
Igazgató: Kámánné Szőke Katalin
Az alsó tagozat vezetője: Steinerné Kovács Judit
Fenntartó: Veszprémi Érsekség
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Rózsa Úti Általános Iskola
8200 Veszprém, Rózsa utca 43/2
Tel.: 88/329-833
Fax.: 88/329-212
E-mail: rozsa@rozsaiskola.hu
www.rozsaiskola.hu

A városközponthoz közel található iskolánk
esztétikus külső és belső
környezetével, gyermekközpontú szemléletével
1987 óta igyekszik nyugodt, oldott légkört biztosítani tanulói számára.
Korszerű tárgyi feltételeink mellett a tartalmi
munkát is úgy alakítjuk,
hogy
tanítványainknak
kiegyensúlyozott, boldog
iskoláskort nyújthassunk,
és megfeleljünk korunk
sokirányú elvárásának.
Indítandó első osztályok a 2012/2013. tanévben:
1.a osztály: német nyelv, informatika
Tanítók: Papp Piroska és Szabó Sándorné
1.b osztály: angol nyelv, informatika
Tanítók: Schmidt Judit és Fischer Tünde

melyen részletesen tájékoztatjuk a szülőket mindarról, amit az intézményről
tudni kell. Ekkor a gyerekek játszóházban vehetnek részt.
Szolgáltatásaink:
– Angol és német nyelvoktatást 3. évfolyamtól, emelt szinten 6. évfolyamtól
biztosítunk.
– Számítástechnikát magasabb óraszámban tanítunk 5. évfolyamtól. Érdeklődő tanulóinknak ECDL vizsgát szervezünk.
– Csoportbontásban tanítjuk az idegen nyelv, a számítástechnika és a technika tantárgyakat.
– Középiskolai előkészítő foglalkozásokat tartunk matematika és magyar tantárgyakból.
– Alsó tagozaton iskolaotthont, a felsősöknek tanulószobai ellátást biztosítunk.
– Szakemberek az érintetteknek logopédiai és gyógytestnevelési órákat tartanak.
– Kihelyezett szolfézs és hangszeres foglalkozásokat vezetnek a Csermák Antal Zeneiskola tanárai.
– Tehetséggondozó szakköröket működtetünk, például: kézműves, képzőművész, néptánc, énekkar, számítástechnika, biológia.
– Sportolási lehetőséget az úszás, kosárlabda, röplabda, labdarúgás, tájfutás,
természetjárás, valamint a tömegsportórák biztosítanak.
– Táboraink: vándortábor, sítábor, természetjáró tábor.
– Felsős diákjaink rendszeresen ellátogatnak német testvériskolánkba.
– Megfelelő étkezést tudunk biztosítani az ételérzékeny gyermekek számára
is.
További információért látogassa meg honlapunkat!

w w w. roz s a i s k o l a . h u

w w w. roz s a i s k o l a . h u

Kedves Szülők!

Bemutatkozó tájékoztatónkat
március 24-Én, szombaton 9.30 órától tartjuk,

A következő programokra várjuk szeretettel az érdeklődő szülőket és
gyermekeket:
• 2012. január 21-én 9.30 órától a leendő elsős tanítók közös játékra
hívják az iskolába készülő ovisokat és szüleiket.
• 2012. február 11-én 15.00 órától tartjuk alsós farsangi mulatságunkat, melyre hívjuk és várjuk az érdeklődő óvodásokat.
• 2012. április 4-én 14.00 órától húsvéti játszóházat tartunk, ahová
szintén várjuk az óvodásokat is.
22

23

Simonyi Zsigmond
Ének-Zenei és Testnevelési
Általános Iskola
8200 Veszprém, Victor Hugo u. 28.
Tel.: 88/424-084 Fax: 88/401-042
E-mail: simonyi@simonyisuli.sulinet.hu
www.simonyisuli.sulinet.hu

A felújított, Veszprém zöldövezetében, csendes, nyugodt helyen található Simonyi iskola a város minden pontjáról jól megközelíthető.
A XXI. század követelményeinek megfelelő iskola családias légkört, ideális körülményeket biztosít a már évtizedek óta hagyománnyá vált sportoláshoz, az egészséges életmód igényének kialakításához és a komplex művészeti
neveléshez. Nagy hangsúlyt fektetünk a tehetséggondozásra. Diákjaink rendszeres résztvevői a megyei, országos, nemzetközi, tanulmányi, kulturális és
sportversenyeknek.
A 2012/2013-as tanévben két első osztályt indítunk.
1. a osztály: emelt szintű ének-zene oktatás,
		
angol vagy német nyelvtanulással
		
osztályfőnök: Delyné Skriba Katalin
1. b osztály: emelt szintű testnevelés, angol vagy német nyelvtanulással
		
osztályfőnök: Kocsor Katalin

Bővebb információkért látogasson el iskolánkba!

Az ének-zene szakosított tantervű osztályokban heti 4 órában folyik az
ének-zene oktatása a világszerte elismert és alkalmazott Kodály módszerrel.
Ezzel tanulóink olyan ismereteket sajátítanak el, amely megalapozza hangszertanulásukat. Néptáncra, kóruséneklésre, szolfézsoktatásra, gitár- és ütőhangszerek tanulására biztosítunk lehetőséget.
Kórusaink jelentős szerepet töltenek be Veszprém kulturális életében
Veszprém Város Vegyeskara Egyesülettel együttműködve. Résztvevői megyei
és országos rendezvényeknek, versenyeknek, fesztiváloknak.
A testnevelési órákat az iskola tornatermeiben, sportpályáin, illetve az
Egyetemi Stadion létesítményeiben, télen a városi korcsolyapályán tartjuk.
Célunk a sok mozgás, sportos életmód által olyan alapok megteremtése,
amely egészséges, erős egyéniségű és önbizalmú gyermekeket nevel.
Az 1., 2., 3. évfolyam úszásoktatásban részesül az emelt szintű képzés keretében. A „Nemzeti utánpótlás nevelés” program bázisiskolája vagyunk kézilabda és atlétika sportágakban.
Kínálatunkból:
- Angol, német nyelvoktatás, informatikai alapismeretek elsajátítása.
- Szakemberek irányításával logopédiai, gyógytestnevelési órák az iskolában.
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Szeretettel várjuk a leendő első osztályosokat szüleikkel együtt!
Játszóházi foglalkozások:
2012. január 14. (szombat) 10.00 óra
				
2012. február 11. (szombat) 10.00 óra
Nyílt nap:			
2012. március 7. (szerda)
Bemutató órát tartanak a leendő első osztályos tanítónők.

w w w. s im o ny i s u l i . s u l i n et . h u

w w w. si m o ny i s u l i . s u l in e t. h u

Kedves Szülők!

- Kihelyezett szolfézs és hangszeres órák a Csermák Antal Zeneiskola tanáraival együttműködve.
- Tehetséggondozó szakkörök: báb, barkács, kézműves, rajz, matematika,
idegen nyelv, informatika, vöröskereszt, musical szakkör.
- Középiskolai előkészítő foglalkozások matematika, magyar és idegen nyelvből.
- Alsó tagozaton napközis, 5 – 6. évfolyamon tanulószobai foglalkozás.
- Felkészítés ECDL START vizsgára.
- Sportolási lehetőségek: labdarúgás, atlétika, szivacskézilabda, leány kézilabda, tájfutás, judo, kosárlabda, floorball, tömegsport foglalkozások,
korcsolyázás.
- Gumiasztal foglalkozások a Veszprémi Torna Clubbal, leánykézilabda a
Veszprém Barabás KC női kézilabda klubbal, judo a Veszprémi Judo Clubbal
együttműködve.
- Táborok: sí-, vízi-, lovas-, kerékpáros-, diákönkormányzati, zenei.
- Erdei iskolai program az alsó tagozaton.

„Ha valakit olyannak látsz, amilyen éppen most,
ezzel visszatartod �t a fejl�désben. De ha olyannak látod,
amilyenné lehetne, ezzel el�re segíted �t életútján.”
(Goethe)
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Szilágyi Erzsébet
Keresztény Általános Iskola
és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
8200 Veszprém, Iskola u. 6.
Tel./Fax: 88/328-609
E-mail: szilagyi@szilagyi-vprem.sulinet.hu
www.szilagyiveszprem.hu

Iskolánkban, a következő tanévben is két első osztály indítását tervezzük, de igény
esetén harmadik osztályt is indítunk.
Kiemelten fontosnak tartjuk, hogy gyermekeink megtalálják helyüket életük során,
dolgos, becsületes felnőttek legyenek. Ehhez kíván erős alapot adni iskolánk befogadó szereteten alapuló keresztény szellemisége.
A kicsiknek szeretnénk meghagyni boldog gyerekkorukat, ezért nem kívánjuk őket
idő előtti terheléseknek kitenni, ugyanakkor felelősséggel tartozunk irántuk, hogy képességeiknek megfelelő, legjobb iskolában tudjanak továbbtanulni.

Alsó tagozatban osztályonként napközi, felsőben tanulószoba segíti a gyermekek tanulását, felkészülését.
Fontosnak tartjuk a felzárkóztatást és a tehetséggondozást, így kiemelkedők iskolánk
továbbtanulási mutatói.
Iskolánkban országosan elismert színvonalon, alapfokú művészetoktatás keretében
működik a kiválóra minősített néptánc együttes, ahová elsőtől járhatnak a gyerekek.
A nagyobbak külföldi fesztiválokon is bemutatkoztak.
Harang-együttesünk itthon és külföldön is sikeres fellépéseken vesz részt, minden
érdeklődő tanulót szívesen lát.
Ugyancsak elsőtől járhatnak heti két alkalommal foci szakkörre a gyerekek (lányok
is), amit UEFA „B” licences edzők tartanak.
A leány kosárlabda szintén népszerű és eredményes.

Alsó tagozatban kiemelten fontos az írás, olvasás, számolási készségek alapos, életkorhoz alkalmazkodó, türelmes elsajátítása, ezért nem indítunk tagozatos osztályokat.

Magas színvonalú környezeti nevelésünket bizonyítja erdei iskolai programunk. 2005től iskolánk viselheti az „Ökoiskola” címet.

Első osztálytól szakköri keretek között, harmadiktól emelt szinten, csoportbontásban tanulhatják az angol, vagy német nyelvet.

Az iskolába beírt tanulók szüleinek azzal segítünk, hogy a nyári szünet elején igény
esetén napközis tábort szervezünk. Az érdeklődő fiatalok számára nyári táborokat is
szervezünk.

Ötödik osztálytól kezdődően az első mellé angol, német, francia második idegen
nyelv tanulására is lehetőségük lesz a gyermekeknek.
Informatikát órarendbe építve tanulják 3. osztálytól.

Leendő elsős tanító nénik és napközis párjuk:
1. a
Fenesné Máté Andrea, Neruzsil Klára
1. b
Péti Zsuzsanna, Csizmadiáné Csillak Hajnalka
Az érdeklődő szülőket és gyermekeiket szeretettel várjuk
bemutatkozó tájékoztatóinkra, melynek időpontja:
2012. február 20. és 27. hétfő 1700-tól
Nyílt napok, órák (a kicsiket is várjuk):
2012. február 21. és 28. kedd 800–1000
A tájékoztatón a tanító nénik bemutató foglalkozást tartanak az ovisoknak.

w w w. s zil a g y i ve s z p rem . h u
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Tisztelt Szülők!

A matematika és a magyar nyelv oktatása 5. osztálytól képességek szerinti csoportbeosztásban történik.

A Regina Mundi Plébániával közös rendezvényeink: ovis mise (1700) után Aprók klubja-játszóház:		
december 3.
Mikulás-várás;
		
január 14.
A tél örömei;
		
március 10.
Március 15. – nemzeti ünnepünk
Aprók tanodája, aprók tánca foglalkozásaink időpontjai:
január 26. 1630 Környezetünk titkai
március 29. 1630 Játékos matematika
Halmay György
igazgató
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JEGYZETEK
Beiratkozás várható időpontja az intézményekben:

2012. április 11-12.
800 – 1700
A beiratkozásra kérjük hozzák magukkal:
- személyi igazolvány (szülő)
- lakcímet igazoló hatósági igazolvány
- gyermek születési anyakönyvi kivonata
- óvodai vélemény az iskolaérettségről, ennek hiányában Nevelési
Tanácsadó véleménye
- sajátos nevelési igény esetén a Nevelési Tanácsadó, illetve a Tanulási
Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság véleménye
- 1 db fénykép a diákigazolványhoz
Tájékoztató a sajátos nevelési igényű gyermekek integrált formában
történő ellátásáról Veszprém MJV Önkormányzata által fenntartott
intézményekben:
Cholnoky J. Ált. Isk.

ép értelmű érzékszervi fogyatékos, autista
részképesség-zavar tüneteit mutató

Deák F. Ált. Isk.

integráltan nevelhető autista

Dózsa Gy. Ált. Isk.

ép értelmű beszédfogyatékos
hallássérült, diszfunkció zavar

Simonyi Zs. Ált. Isk.

ép értelmű mozgáskorlátozott

H. Botev Ált. Isk.

ép értelmű mozgáskorlátozott
ép értelmű látássérült

A beíratás rendjét meghatározó szabályokat a Közoktatásról szóló
1993. évi LXXIX. törvény 6. – 7. §.; 66. §. és 102. §., valamint a nevelési
oktatási intézmények működéséről szóló 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet
16. §-a határozza meg. Az önkormányzati fenntartású intézményekben
a tervezett 1. osztályok számát és a felvételi rendjét Veszprém Megyei
Jogú Város 247/2010 (VI. 24.) Kh. számú határozatával elfogadott  
Közoktatási
Feladatellátási,
Intézményhálózat-Működtetési
és
Fejlesztési Terv
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1. BÁRCZI GUSZTÁV ÁLT. ISK.
2. BÁTHORY ISTVÁN ÁLT. ISK.
3. Hriszto Botev Ált. Isk.
4. CHOLNOKY JENŐ ÁLT. ISK.
5. Deák Ferenc Ált. Isk.
6. Dózsa György Ált. Isk.
7. Kossuth Lajos Ált. Isk.
8. Padányi Biró Márton Ált. Isk.
9. Rózsa Úti Ált. Isk.
10. Simonyi Zsigmond Ált. Isk.
11. Szilágyi Erzsébet Ált. Isk.

