A beiratkozáshoz a következő dokumentumokra van
szükség:
 lakcímet igazoló igazolvány
 a gyermek anyakönyvi kivonata
 a gyermek TAJ kártyája
 az óvoda által kiállított szakvélemény az iskolaérettségről
 az okmányirodai fényképfelvételről szóló igazolás
(diákigazolványhoz)
 a Nevelési Tanácsadó vagy Képességvizsgáló jegyzőkönyvét.
Az étkezési támogatás igénybevételéhez - feltétlenül hozzák magukkal
 a gyermekvédelmi kedvezményről szóló igazolás másolatát (ha van)
 nagycsaládosok esetén családi pótlék igazolást,
A szülőknek a beiratkozáskor kell nyilatkozniuk, hogy
 kérik e gyermekük számára a nemzetiségi német
nyelvoktatást. A döntés az általános iskolai időszakra
szól, felmentést a későbbiekben minden év májusában
leadott nyilatkozattal lehet kérni.
 igényelnek-e a 2016/2017-es tanévben napközis ellátást, étkezést.
 erkölcstant, vagy a hit– és erkölcstan tárgyat választják.
 a szülői felügyeleti jogról.

Figyelem!
A kötelező felvételt biztosító iskola igazgatója a kapott
nyilvántartás alapján köteles értesíteni a gyermek lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerint illetékes Kormányhivatalt, ha a gyermeket az iskolába nem
íratták be.
Hogy e kötelezettségünknek eleget tudjunk tenni, kérjük,
amennyiben dunabogdányi lakhelyű szülő esetleg nem a
mi iskolánkba íratja gyermekét, azt jelezze a titkárságon.
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Tájékoztató
leendő elsősöknek
2016/2017

Kedves Szülők!

A Pest Megyei Kormányhivatal kijelölte a járás iskoláinak
beiskolázási körzeteit. A mi iskolánk számára ez Dunabogdány közigazgatási területe. A beiratkozás konkrét
időpontjáról még nem tájékoztattak minket, de az elmúlt
évek tapasztalata alapján, várhatóan április második felében lesz. Addig is szeretettel várjuk gyermeküket és Önöket egy kis ismerkedésre.
A két első osztály tanítója Trapp Mária, Bácsi-Nagy Edina
és a németet tanító Melcher Ágnes, valamint
Spáthné Faragó Éva intézményvezető

Iskolánk

családias, barátságos, ahol a kis
létszámú osztályokban minden
lehetőség adott a gyermekek ered-

ményes fejlődéséhez.
Mint köztudomású iskolánk német nemzetiségi nyelvoktatást folytat. Ez heti öt német órát jelent, melyhez
kapcsolódik első osztálytól heti egy órában a nemzetiségi népismeret tantárgy is. A nemzetiségi nyelvoktatás
igényléséről a szülő dönt és a beiratkozáskor ezt egy
nyilatkozat formájában írásba adja ezt.
Negyedik évfolyamtól van lehetőség az angol nyelv
tanulására.
A gyerekeknek heti öt testnevelés órájuk lesz, az úszást
a tanórákba iktatva biztosítjuk. Miután a legtöbb gyerek
gyenge izomzattal rendelkezik, heti egy testnevelést a
gyógytestnevelés szakvizsgával rendelkező testnevelő
tart, a harmadik testnevelés keretében német néptáncot
tanítunk.
Segítjük a tanulási, beilleszkedési zavarokkal küzdő
gyermekeket egyéni fejlesztéssel, gyógypedagógus,
logopédus, pszichológus segítségével.

A múlt években több újdonság jelent meg az iskolák életében.
Bevezették a erkölcstan vagy a helyette választható hit- és
erkölcstan tantárgyat. Erről az egyházak képviselői március 26-án tájékoztatják Önöket.
Az iskolák számára kötelező 16:00 (ügyelet 17:00) óráig
elfoglaltságot biztosítani a tanulók számára. Ez iskolánk
esetében változatos programokat jelent:
 zeneiskolai foglalkozásokat, szolfézs előképző, majd





később hangszeres tanulmányokat az iskola épületében,
kiváló sportolási lehetőségeket, úszást, labdajátékokat,
rajz és kézműves foglalkozásokat,
tehetséggondozó és felzárkóztató órákat több tárgyból
délutáni tanulást napközis és tanulószobás formában

Amennyiben ezeken a tanuló nem kíván részt venni, a szülő
az intézmény vezetőjétől (írásban) kérheti a délutáni elfoglaltságok alóli mentesítést.
Az Önök gyermekei számára az állam már ingyen
biztosítja a tankönyveket, tartós tankönyv formájában, ami azt is jelenti, hogy év végén a munkafüzetek
kivételével vissza kell adni, mert azok a könyvtár állományában vannak.

Diákigazolvány

Lassan következik az iskolaválasztás időszaka.

Kapunyitogató programok

Változások

2016. február 18-án csütörtökön
15:15-16.00 kézműves foglalkozás a gyerekeknek
2016. március 3-án csütörtökön
a szülők részére bemutató órákat tarunk.
9:00-9:45 Trapp Mária
10:00-10:45 Melcher Ágnes német
10:55-11:40 Bácsi-Nagy Edina
Kérjük ide a gyerekeket ne hozzák el, és csak egy szülő vegyen részt,
mert a termekben kevés a hely!

2016. március 3-án csütörtökön
15:15-16:00 sportfoglalkozás a gyerekeknek a csarnokban.
Kérjük sportfelszerelést, tornacipőt hozzanak a gyerekek.

2016. március 17-én csütörtökön 18:00-tól

Az intézményvezető tájékoztatója, a tanítók bemutatkozása. Ezen a
napon tervezünk lehetőséget adni az egyházak bemutatkozására is.

A diákigazolvány igénylésének módja 2012. január 1-től jelentősen megváltozott.
Az igazolványra kerülő digitális fényképet az okmányirodában kell elkészíttetni. A fényképezés ingyenes. Az ehhez
szükséges, dokumentumok:

a gyermek születési anyakönyvi kivonata

ha van, a személyi igazolványa

lakcímkártya
Kérjük a szülőket, hogy minél előbb, de legkésőbb a beiratkozásig, vigyék el gyermeküket az okmányirodába fényképezésre és az ott kapott igazolást pedig hozzák be a titkárságra. Csak ebben az esetben tudjuk a diákigazolványt megigényelni. Ezzel kapcsolatban további részletes információk olvashatóak a honlapunkon. www.dbiskola.hu

