
Beiskolázással kapcsolatos információk 

 
A leendő első osztályos szülőknek és gyermekeiknek több lehetőséget is biztosítunk iskolánk 
és tanítóink megismerésére.  
 
Idén is várják tanítóink az iskolába készülő nagycsoportosokat szüleikkel játékos 
foglalkozásokra, az alábbi időpontokban: 

 November 27-én (szerdán) 16 órától karácsonyi készülődés címmel, 
 Február 5-én, (szerdán) 16 órától szülői értekezletet rendezünk, ahol a szülők kapnak 

bővebb információt az intézményvezetőtől és az osztálytanítótól, mialatt az iskolába 
készülőknek farsangi készülődés címmel szervezzük a foglakozást. 

 
 
 
 
  

 
December 6-án, pénteken mikulásbált szervezünk 16 órától 19 óráig, ahova minden leendő 
elsőst szeretettel várunk. 
 
Február 26-án, szerdán hagyományos nyílt napunkat rendezzük meg, ahol bármely osztály, 
tanóra meglátogatható az első három órában. Ha esetleg ez az időpont nem lenne megfelelő, 
előzetes, akár telefonos egyeztetés alapján más időpontban is meglátogatható tanóra. 
 
Február 7-én, pénteken délután gyermekfarsangot tartunk, ahol az érdeklődő leendő elsős 
gyermekeket is várjuk szeretettel. 
 
A beiratkozás időpontját a kormányhivatal határozza meg március 1-je és április 30-a 
között, amiről a beiratkozás előtt 30 nappal közleményt vagy hirdetményt tesz közzé a 
helyben szokásos módon. 
 
A beiratkozásra kötelezettek Úrhida község közigazgatási területén 6. életévét 2013. 
augusztus 31-ig betöltő gyermekek intézményünkbe vagy a választott iskola első 
évfolyamára. Amennyiben a választott iskola a gyermek felvételét elutasító döntést hoz, a szülő a 
gyermekét a döntés jogerőre emelkedését követő öt napon belül köteles beíratni a kötelező felvételt 
biztosító iskola első évfolyamára. 
 
A beiratkozáshoz az alábbi dokumentumok szükségesek:  

 a gyermek 
  lakcímkártyája,  
 óvodai szakvéleménye, 
 szakértői bizottság vagy nevelési tanácsadó véleménye (ha van ilyen),  
 TAJ száma; 

 a szülő személyi igazolványa, lakcímkártyája. 
 
 
                                                                                    Liedermajer Heléna 
                                                                                    tagintézmény-vezető 



 
Tisztelt Szülők! 

 
Az úrhidai Géza Fejedelem Tagiskola szeretettel várja és visszavárja az általános iskolás és 
leendő iskolás gyerekeket. 

Iskolánk előnyei a következők: 
- kis létszámú osztályok (10-20 fős), 
- szakképzett, fiatal, energikus tantestület, 
- digitális oktatás az interaktív táblák és projektorok segítségével, 
- változatos szervezeti formák a tanórákon: frontális és egyéni munkán kívül a 

csoportos, differenciált és páros munka 
- sokszínű tanórán alkalmazott módszerek jellemzőek a bemutatásra, ismeretrögzítésre, 

képességfejlesztésre és az ellenőrzésre, értékelésre 
- a gyermek képességeihez mért maximális előrehaladás, 
- kiemelkedően jó, összetartó iskolai közösség, 
- alapképességek biztos megszerzése, 
- alaposabb odafigyelés minden tanulóra, 
- sok felzárkóztató, korrepetáló óra és fejlesztő foglalkozás, 
- szakköri lehetőségek széles skálája, 
- hónapról-hónapra változó, sokszínű programok, 
- szerepelési lehetőség biztosítása, 
- 7. és 8. osztályosoknak a próbafelvételi által megszerzett vizsgarutin, 
- 2006-ban 2008-ban és 2010 és 2011-ben tanulóink 100%-át vették fel az általuk 

megjelölt első vagy második helyre. 
- Az országos matematika és szövegértési kompetencia felmérésben iskolánk eredményei 

általában átlag felettiek.  
- közepes tárgyi feltételek, 4 db interaktív tábla, számítógéppark internet hálózattal, 

sokféle taneszköz 
- nemzeti és hagyományos ünnepek méltó megünneplése (sportnap, egészségnap, 

mikulás és karácsonyi ünnepség, mikulás és farsangi bál, Ki mit tud, akadályverseny, 
gyereknap, anyák napi ünnepség és október 23-i, március 15-i megemlékezés, 
ballagás) 

 
 

                            Iskolánk tantestülete 
 


