Kedves Nagycsoportos Óvodás!
Színezd ki a rajzot! Hozd magaddal
a december 2-i családi délelőttre!
A szép munkádat megjutalmazzuk.

ISKOLA –HÍVOGATÓ

Leendő első osztályos tanítóink:
1.a emelt szintű matematikai osztály
Csipesné Fehér Magdolna – Hergovits Judit
1.b informatika orientációjú osztály
Csatári Éva – Sándor Lászlóné
Veszprémi Deák Ferenc Általános Iskola
8200 Veszprém, Aradi vértanúk útja 2.
Elérhetőségeink:
Tel.: 88/560-685
Fax: 88/442-672
e-mail: deakveszprem@gmail.com
Az aktuális beiskolázási információk honlapunkon:
http://deakveszprem.eu Oviból suliba

1.c emelt szintű matematikai osztály
Gottschall Éva – Moravetz Andrea
BEISKOLÁZÁSI PROGRAMUNK, RENDEZVÉNYEINK
2017-ben:
ÜNNEPVÁRÓ CSALÁDI DÉLELŐTT
2017. december 2. (szombat) 10 óra
„Szúrós szőrű bárányok” című zenés mesejáték
a 4.c osztályos tanulók előadásában
Szülőknek tájékoztató iskolánk nevelő-oktató
munkájáról
Gyerekeknek karácsonyi játszóház

Néhány gondolat
a tervezett első osztályainkról
A tanítópárok a 4. évfolyam végéig nevelik oktatják együtt a gyerekeket. Kiemelt feladatuknak
tekintik azt, hogy a kisgyermekek biztonságban, jól
érezzék magukat iskolánkban, megtanuljanak helyesen,
szépen
írni,
pontosan
olvasni,
számolni.
Tanítási gyakorlatukban tantárgycsoportos rendszer
valósul meg.
Szótagoláson alapuló (elsősorban a Meixner-féle)
módszer alapján tanítják az olvasást.
A gyerekek az idegen nyelvet (angol, német) 2. osztálytól,
csoportbontásban tanulják.

A tanórán kívül változatos tevékenységek közül
választhatnak a gyerekek: színház, hangverseny;
tehetséggondozó szakkörök: olasz nyelv, informatika,
kézműves, néptánc, moderntánc;
sportkörök: atlétika, futball, kézilabda, röplabda, darts,
shotokán karate, tenisz.
A Csermák Antal Zeneiskola kihelyezett szolfézs- és
hangszeroktatása (furulya, hegedű, zongora) történik
az 1-4. évfolyamon.
Erdei iskola, kirándulások, túrák, nyári szaktáborok
lehetőségét kínáljuk.

Az emelt szintű matematikai osztályokban
a matematikát emelt szinten, magasabb óraszámban
és csoportbontásban tanulják a gyerekek.
Oktatási programjukba beépítik a sakktanulást.
Az informatikai osztályban az informatikát magasabb
óraszámban, csoportbontásban tanulják a gyerekek.
Oktatási programjukban szerepel a drámafoglalkozás.

2018-ban:
AZ „ÉSZKERÉK” LEVELEZŐVERSENY
ÜNNEPÉLYES ÉRTÉKELÉSE
2018. január 20. (szombat) 10 óra
A beküldő kis óvodások ajándékot és oklevelet
vehetnek át, valamint meglepetés műsor is várja
őket.
OVI-SULI FOGLALKOZÁSOK
Játékos foglalkozások a leendő 1. osztályos tanító
nénik vezetésével a gyerekeknek, szüleik
részvételével.
2018. január 23. (kedd) 17 óra
2018. február 13. (kedd) 17 óra
VENDÉGVÁRÓ CSALÁDI DÉLELŐTT
(Zárórendezvény)
Szülőknek „kerekasztal”- beszélgetés,
gyerekeknek tavaszváró játszóház
2018.március 03. (szombat) 10 óra

Tisztelt Szülők!

Szeretettel köszöntöm Önöket a Veszprémi
Deák Ferenc Általános Iskola közössége nevében.
2018 őszén gyermekük iskolás lesz. Reméljük,
hogy beiskolázási programunk sok hasznos információt
nyújt majd Önöknek ahhoz, hogy megalapozott, jó
döntést hozzanak az iskolaválasztás kérdésében.
Ezúton is hívom és várom Önöket
kisgyermekükkel
együtt
a
beiskolázási
rendezvényeinkre, eseményeinkre.
Bízom abban, hogy így átfogó képet kapnak
intézményünk nevelő - oktató munkájáról,
mindennapjainkról, sikereinkről, arról, hogy miért is jó
deákosnak lenni.
Felmerülő kérdéseikre szívesen válaszolok
személyesen, e-mailben és telefonon is.
Horváth Szilárd
igazgató

