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Gyermekem iskolás lesz

Óriási változás történik a család életében

Aggodalommal vagyunk teli !

 Bírja-e a terhelést ?

 Be tud-e illeszkedni társai közé ?

 Szereti-e majd a tanítóját és viszont ?

 Új közösség, új vírusok-mennyire lesz beteges ? 

 Képesek leszünk-e pótolni ?

 Magatartása, szorgalma, figyelme elegendő-e ?



Mikor iskolaérett a gyerek

fizikailag és testileg?

 Ha meg tud felelni az iskolai követelményeknek anélkül, hogy az 

egészségileg káros volna számára pl.: 

 túlzottan kimerítené, idegrendszeri panaszokat okozna. 

 Ehhez az is szükséges, hogy testi fejlettsége elérje az életkornak megfelelő 
szintet. /megkezdődjön a fogváltás/

 Az alkatilag kistermetű, vékony csontozatú gyerek pszichológiai 

szempontból iskolaérettek lehetnek. 



Mikor iskolaérett a gyerek 

érzelmi és értelmi
szempontból?

 Az iskoláskorhoz közeledve, a gyermekben egyre fokozódik az érdeklődés, a tudás utáni 
vágy. 

 Arra a kérdésre miért szeretne iskolás lenni, sok leendő elsős válaszolja az iskolába lépés előtt: 
„Mert ott tanulni fogok.”, „Ott megtanulok írni, olvasni, számolni.” Általában nagy 
várakozással tekintenek az iskolára, ahol új ismereteket szerezhetnek. Iskolásdit játszanak 
társaikkal, barátaikkal. Az óvodás korra oly jellemző érzelmi-indulati megnyilvánulások 
fokozatosan kiegyensúlyozottabbá válnak kismértékben csökkennek is, önmaga fékezésére, 
irányítására képesnek kell lennie amennyire ezt az iskolai munka megkívánja, pl.: a 
pedagógus utasításait követnie kell. Erre képes is a kis első osztályos, hiszen már rendelkezik 
bizonyos fejlettségű akarattal és feladat tudattal, szabálytudattal. Bizonyos monotónia tűrés is 
jellemző az iskolaérett gyermekekre, azaz az egyhangú „unalmas” feladatok elvégzésére 
való képesség.

 Szociálisan is legyen iskolaérett a gyermek, igényelje a közösséget, tudjon abban viselkedni, 
alkalmazkodjon hozzá. Fogadja el a szabályokat, tudjon részt venni a közös munkában. 



Pedagógus-iskola feladata

 Tudjuk, hogy az óvodás korú gyermek legfőbb feladata:

az óvodában és az óvodán kívül is, hogy 

JÁTSSZON! MOZOGJON! 

Játékon keresztül mindazt elsajátítja, ami a felnőtté válást 
megalapozza. 

 Nekünk az a feladatunk, hogy ezt a játékot irányítsuk, játékon keresztül 
fejlesszünk, de mindig csak az adott életkornak és élethelyzetnek 
megfelelően. 

 Az óvodás gyermekből iskolás nevelése- életkoruknak megfelelően, 
játékosan!



Napirend

 Fél 8-tól gyülekező az előtérben / korán érkezők felügyelete 6: 45-től/

 Ettől eltérő időpontra a kollégiumunkat tudjuk ajánlani

 Tanítási órák egészkor kezdődnek, 45 percesek

 Második szünet tízórai /Szülők az ebéddel együtt a Centrálban fizetik/

 /Betegség esetén köteles a szülő bejelenteni és lemondani! /

 Mindennapi testnevelés /Testnevelés felszerelés: tornacipő,fehér póló, fehér 
zokni,fekete rövidnadrág, törölköző/ 

 Napi 5 óra, melynél kezdetben figyelembe vesszük az osztály teherbírását 

 Angol nyelv oktatása szakköri szinten – tervek szerint

/tantárgycsoportos oktatás/



Napirend

 Ebéd a Centrál étteremben, majd játék, levegőzés

 Délutáni tanulás 

 16 óráig tartó foglalkozások 

/ kézműves, sport, kulturális foglalkozás/

 Szülői igény szerint: 17 óráig

 Ettől eltérően a kollégiumunk segít



Délutáni lehetőségek

 Osztályon belüli külön foglalkozások /tehetséggondozás, felzárkóztatás, 

osztályprogramok/

 SNI- BTMN tanulók fejlesztése

 Tömegsport / foci, kézilabda, szivacskézilabda/

 Szakkörök / mazsorett, néptánc, KRESZ/

 Művészeti iskola/ hangszeres képzés, képzőművészeti és dráma-színjáték 

képzés/

 Sulimozi

 Kollégiumi elhelyezés /bentlakás/



1. a osztály

 Tanítók:

Vargáné Szűcs Márta

Mitykó-Bihari Katalin



1. b osztály

 Tanítók:

Uriné Kelenczés Anita

Uri Tamás



Eltérő tantervű első osztály

 Tanító:

Szántó Éva

 Pedagógiai asszisztens:

Kiss Ágnes



Beiratkozáshoz szükséges

 A gyermek nevére kiállított személyi azonosító igazolvány 

 A gyermek nevére kiállított lakcímet igazoló hatósági igazolvány /lakcímkártya/

 TAJ kártya

 Határozatok/ Gyermekvédelmi kedvezmény,HH, HHH-s, tartós betegség/

 Szülői felügyeleti jog gyakorlás

 Szülő elérhetősége

 Diákigazolványt igénylő nyomtatvány- az okmányirodában kell intézni

/feltétele, hogy legyen a gyermeknek érvényes személyi igazolványa/



Beiratkozáshoz szükséges

Intézményünk által előzetesen kiadott nyilatkozatok hiánytalanul kitöltve:

 Nyilatkozat etika/hit-és erkölcstan oktatásról

 Nyilatkozat életvitelszerű ott lakásról

 Nyilatkozat a gyermek törvényes képviseletéről – Amennyiben az egyik szülő egyedül gyakorolja 

a szülői felügyeleti jogot, arról határozat, végzés.

 Alap adatlap a gyermek személyes adataira vonatkozóan

A beíratáskor szíveskedjenek nyilatkozni:

 Kérnek-e kollégiumi ellátást?

 Művészeti iskolába kívánják-e majd járatni gyermeküket; ha igen, melyik tanszakra 

/zene, képző, színjáték/?



 Személyes ügyintézési rend:

 2020. április 28. kedd 9.00 – 12.00 16.00-17.00

 2020. május 5. kedd 9.00 – 12.00 16.00-17.00

 2020. május 12. kedd 9.00 – 12.00 16.00-17.00

Kérjük a kedves Szülőket, hogy a járványügyi előírásoknak megfelelően, a Titkárság 
felöli bejáraton, maszkban és kesztyűben jelenjenek meg.

Köszönjük az aktív együttműködésüket 

2020. május 15-ét követően tájékoztatjuk Önöket arról, hogy mely osztályba nyert 
felvételt gyermeke.

Beiratkozáshoz szükséges



Tankönyvellátás

Ingyenes tankönyvellátásra az 1-8. évfolyamos tanulók jogosultak.

Az ingyenes tankönyvellátást iskolánk:

 tankönyvkölcsönzéssel,

 használt tankönyvek biztosításával,

 az állami normatíva felhasználásával biztosítja.

A tanulók valamennyi tankönyvet - a munkafüzetek kivételével - a könyvtárból 
kapnak. 

Az államilag ingyenes tankönyvek tartós tankönyvként kezelendők, tehát 
azokat az iskolai könyvtár állományába kell venni és a tanulók kötelesek, 
legkésőbb az utolsó tanítási napon, visszaszolgáltatni az iskola könyvtárának 
olyan állapotban, hogy a következő tanévben újra kioszthatók legyenek.



Beiratkozás

2020.április 28. – 2020. május 15.

 Titkárság 

Prókainé Bodó Magdolna, 

Kerekesné Pap Ildikó

 +36306279260

 E-napló, e-ügyintézés



Iskolánk

 Neve: 

Mezőhegyesi József Attila Általános Iskola, Kollégium és Alapfokú Művészeti Iskola

 Címe: 5820 Mezőhegyes, Béke park 1. 

 E-mail cím: mezohegyesiskola@gmail.com

 Honlap: http://www.mezohegyesiskola.hu/

 Az intézmény mb.vezetője: Magyarné Erdődi Mónika

 Intézményvezető helyettesek: 

Nagyné Nádaski Éva

Magyarné Erdődi Mónika, 

Dénes Mária Rita /Kollégiumvezető/

 Telefon: 0630/321 82 91 06 68/ 466-103

mailto:mezohegyesiskola@gmail.com
http://www.mezohegyesiskola.hu/


Köszönöm a figyelmet!

Várjuk a kérdéseiket!


