ISKOLÁS LESZ A
GYERMEKEM II.rész
2021/2022.
Tájékoztatás, beiratkozás az iskolába

Kedves Szülők!
Bejegyzésünk, tájékoztatásunk azoknak a családoknak, szülőknek szól, akiknek gyermekei a
2021/2022-es tanévben már iskolások lesznek. Nem is olyan régen nagy izgalommal hozták
gyermekeiket intézményünkbe, most pedig újabb mérföldkő elött állnak, hisz gyermekük hamarosan
iskolás lesz.
Óvoda-iskola átmenet elnevezésű teamünk év elején megfogalmazott szakmai céljainak
meghatározásakor már tudtuk, hogy a járványhelyzetből adódóan a hagyományoktól eltérően kell
terveznünk. Ezért lett fő célunk, hogy a tájékozódásban, ügymenetek lebonyolításában segítsük
Önöket, az adott helyzetnek megfelelően.
Ennek érdekében készült az:
• „Iskolás lesz a gyermekem” című szülői értekezlet anyagának összeállítása, melyet online, PPT
formában juttatunk Önök elé az óvoda honlapján.

• 2021.januárjában az iskolakezdés alóli felmentési kérelmek eljárásrendje kapcsán tájékoztattuk,
segítettük Önöket, készítettük a szükséges pedagógiai szakvéleményeket.
• Jelen bejegyzésünkkel szeretnénk figyelmüket felhívni arra, hogy hamarosan megkezdődnek az
általános iskolai beiratkozások. Néhány ötlettel, gondolattal, fontosabb tudnivalókkal szeretnénk
tájékoztatni, segíteni a szülőket.

A 2020/2021. tanév rendjéről szóló 27/2020 (VIII.11.)
EMMI rendelet szerint az általános iskola első
évfolyamára a Nkt.50§ (7) bekezdése alapján:

2021.április 15-16.-án kell a tanköteles
tanulókat beíratni!
Az eljárásrend részleteiről, a kormány tájékoztatója után az iskolák
honlapján tudnak majd tájékozódni.
Az Emberi Erőforrások minisztere levelet juttatott el az
intézményekhez, amely 19/2021.(III.10.) EMMI határozat szerint a
2021./2022. nevelési, illetve tanévre történő óvodai, valamint
általános iskolai beiratkozásról a vészhelyzet kapcsán azt a
határozatot hozta, hogy az intézményekbe elektronikus úton is be
lehet iratkozni.
A pontos eljárásrendről az iskolák honlapján tudnak majd
tájékozódni.

A Pesterzsébeti Lurkóház Óvoda gyermekeinek többsége a:
• Gyulai István Általános Iskola és a
• Lázár Vilmos Általános Iskola körzetébe tartozik.
A pontos körzethatárokról a honlapokon tájékozódhatnak.
Szeretnénk a két iskoláról egy kis bemutatást adni, építve arra a
szakmai kapcsolatrendszerre, ami évek óta fennáll intézményeink
között.

Gyulai István Általános Iskola
1202. Budapest, Mártírok útja 205.

Az intézmény honlapján részletesen megismerkedhetnek az iskolával. A kerület és
körzetünk jóhírű és elismert iskolájába a jelenlegi szülők közül is sokan jártak, de sokuknak
ide járnak nagyobb gyermekeik is.
Az iskolába 28 osztály működik, minden évfolyamon van:
• általános tantervű,
• testnevelés tagozatos, és
• képzőművészeti tagozatos osztály,
• ezt egészíti ki négy évenként az ESMTK-val együttműködő sportosztály /birkózó és
fitnesz/.
Óvodásaink közül sokaknak aktív kapcsolata van az iskolával, nemcsak család, testvér
révén, hisz sokan már óvodásként is ide járnak sportolni, illetve a nagycsoportosokat heti
rendszerességgel visszük át mozgásfoglalkozásra.
A vizuális területen tehetségesnek látott gyerekek szüleinek ajánlani szoktuk, hogy
ismerkedjenek, érdeklődjenek a képzőművészeti osztály céljairól, fejlesztő munkájáról.

Gyulai István Általános Iskola
1202. Budapest, Mártírok útja 205.

A honlapon a Beiratkozás menüpont alatt megtalálhatják a:
• fontosabb tudnivalókat,
• a leendő alsós tanítók fényképes, szöveges bemutakozását,
• az indítandó első osztályok képzési rendszerét.
Tovább színesíti a képet az iskola bemutatkozó videója, melyet az
alábbi linken találhatnak meg:
https://www.youtube.com/watch?v=2wFTHS3nVHE

Lázár Vilmos Általános Iskola
1202.Budapest, Lázár u. 20.

Az iskola honlapján részletes tájékoztatót találnak a leendő elsősök
beiskolázásával kapcsolatban. A járványügyi helyzet miatt online segítik az
iskolaválasztást, betekintést adnak az iskola életébe. Évfolyamonként két
osztályt indítanak:
• normál tagozat,
• emelt színtű ének-zenei osztály.
Kiemelt szerepet vállalnak az anyanyelvi képzés területén. Országosan
ismert és elismert kórussal büszkélkedhetnek.
Az iskola bemutatkozó videója az alábbi linken tekinthető meg:
https://www.yuotube.com/watch?v=PM94q7B6wHc

Összefoglaló a két iskola és óvodánk közti
együttműködésről
Az Óvoda-iskola átmenet team feladata ennek a jól működő kapcsolatrendszernek a
megszervezése, fenntartása annak érdekében, hogy a nagycsoportosokat élményekhez,
ismeretekhez juttassuk az iskolakezdéssel kapcsolatban. Célunk továbbá a pedagógusok szakmai
együttműködése, tapasztalat gyűjtése.
Végezetül, röviden megismertetnénk Önökkel ennek a szakmai együttműködésnek a
tapasztalatait, lehetőségeit, megvalósulási formáit.
A Gyulai Sándor Általános Iskolával igen aktív kapcsolatot alakítottunk ki, az alsós
munkaközösség vezető segítségével. Az előző nevelési évben a programok egyeztetése után:
• lehetőségünk nyílt a nagycsoportosokkal az iskola megtekintésére, ismerkedésre az épülettel,
• közös karácsonyi programot szerveztünk az iskolásokkal,
• betekinthettünk, részt vehettünk órákon, ahol a leendő tanító néniket is megismerhették a
gyerekek,
• a tanköteleskorú gyereke szülei számára szervezett értekezleten a szülők is információkhoz
juthattak, kérdezhettek a tanítóktól,
• szakmai megbeszéléseket folytattunk a beiskolázásról, tapasztalatokról, ismerkedtünk egymás
intézményeivel.

Összefoglaló a két iskola és óvodánk közti
együttműködésről
Az óvodánkba járó gyermekek egyik körzetes iskolája a Lázár Vilmos Általános Iskola.
Évről- évre egyre több szülő választja ezt az iskolát gyermekének, mely méltán híres
magasszintű oktatásáról, valamint az ének- zene tagozatáról. Óvodánk az iskolával, a tanítókkal
jó kapcsolatot ápol.
Az együttműködésünkre felkínálunk és kihasználunk minden adódó lehetőséget:
• Felkínáljuk a Tanítóknak, hogy látogassanak el óvodánkba, ahol találkozhatnak a leendő
elsősökkel, valamint megismerhetik, közelebb kerülhetnek az óvodai életformához.
• Volt óvodásainkat mi is meglátogatjuk az iskolában, részt vehetünk egy- egy tanítási órán, így
nyomon tudjuk követni a fejlődésüket. Eszmecserét folytatunk, a gyermekek
beilleszkedéséről, esetleges nehézségeikről, hogyan tudnánk ezen segíteni.
• A tanköteles korú gyermekeknek iskolalátogatást szervezünk, ahol ők is beülhetnek az
iskolapadba, a tanító néni nekik is ad feladatot. Kipróbálhatják, hogy „milyen iskolásnak
lenni”. Ezekre az alkalmakra nagyon készülnek a gyermekek, ajándékot is viszünk az
iskolásoknak (mi is szoktunk kapni).
• Az óvodában szervezett Szülői értekezletre meghívjuk a tanítókat, hogy beszéljenek az
iskolájukról, a lehetőségekről, az iskolában folyó oktatásról. Elmondhatják véleményüket,
hogy Ők mit tartanak a legfontosabbnak az iskolaérettséggel kapcsolatban, az iskolába
lépéshez.

Kedves Szülők!
• Reméljük, hogy összeállításunkkal sikerült némi segítséget adni a
beiskolázással, beiratkozással kapcsolatban.
• A járványhelyzet miatt folyamatos a tájékoztatás, ami online
felületen történik, ezért kérjük, hogy rendszeresen
tájékozódjanak az időpontokról, szükséges iratokról, okmányokról,
nyomtatványokról.
• Amennyiben kérdésük, kérésük lenne felénk, szívesen állunk az
Önök rendelkezésére.

KÖSZÖNJÜK A
FIGYELMET ÉS SIKERES
ISKOLAI BEÍRATKOZÁST
KÍVÁNUNK!
Készítette: Balláné Kátai Ildikó Óvodapedagógus és
Molnár Tímea Intézményvezető
2021.

