Kedves Leendő Elsős Szülők!
A Dömsödi Széchenyi István Általános iskola pedagógusai nevében szeretettel köszöntöm Önöket abból
az alkalomból, hogy óvodás gyermekük hamarosan iskolás lesz. Ez nagy mérföldkő gyerek és szülő
életében egyaránt. Nem kis feladat, de nagy felelősség kiválasztani azt az iskolát, amelyben gyermekeik
otthon érzik majd magukat és megtalálni azt a tanító nénit, aki biztonságot ad a mindennapokban,
gazdagítja gyermekük személyiségét. Emellett megtanítja őket a tanulás és a munka szeretetére, a
rendszerességre, a kooperatív gondolkodásmódra, a felmerülő problémák és konfliktusok kulturált
kezelésére, egymás kölcsönös segítésére.
Általános iskolánk, mint ahogy a többi iskola is, elsősorban a köznevelést irányító jogszabályokban
leírtak szerint szervezi nevelő- oktató munkáját. Többek között ez azt jelenti, hogy az előírt tantárgyakat
az előírt óraszámban tanítjuk a tanév során. Ennek egyike az etika vagy a helyette választható hit- és
erkölcstan. A két lehetőség közül a szülőnek kötelező választani. A döntés mindig egy tanévre szól, és
közben nem változtatható. A hit-és erkölcstan vagy etika óra a diákok órarendjébe bekerül heti 1 órában.
Ezekre a tantárgyakra ugyanazok a szabályok érvényesek, mint a többi tárgyra (a hiányzásokat igazolni
kell, a tantárgy az iskolai pedagógiai programban meghatározottak szerint kerül értékelésre).
A hit - és erkölcstan oktatása értelemszerűen a hitoktatók feladata.
A Dömsöd-Nagytemplomi Református Egyházközség településünk dömsödi részén szervezi a református
hitoktatást az óvodás és iskolás gyermekek számára. Az iskola 1. osztályában Szabóné Lévai Csilla
beosztott lelkész tartja a hittanórákat, akit a gyermekek már jól ismernek az óvodából. A hittanórák az
órarendbe beillesztve kerülnek megtartásra. A hittankönyvet és a munkafüzetet a gyermekek ajándékba
kapják az Egyháztól. Az órákon életkornak megfelelően játékosan ismerkednek Istennel, Jézus
Krisztussal, a Bibliával. A hittanórára való jelentkezésnek nem feltétele, hogy a gyermek meg legyen
keresztelve.
Az alábbi linken található
http://reformatus.hu/hittan/
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A Dabi Református Egyház nevében Balogh László Levente várja szeretettel a leendő elsőseinket.
Őt idézve: „Az Úr Jézus Krisztusban való hit a földi túlélés, és a mennyei örökélet legfontosabb eszköze.
Adjuk meg ezt a drága lehetőséget szeretteinknek.”
A gyerekek választhatják a Római Katolikus hit- és erkölcstan órát is, ahol a tananyag középpontjában
Jézus Krisztus élete és tanítása áll. Az elsajátított ismereteken keresztül a gyerekek műveltsége bővül,
más tantárgyakban jól fel tudják használni a tanultakat (pl. magyar, történelem, művészetek). Igazi
példaképet választhatnak. Megismerhetik az egyházi művészetet. Legfőképp elsajátítják a keresztény hit
alapvető tanítását: Isten szeret, megbocsájt és örök életre hív! Minden gyermeket szeretettel vár Kiss
Csilla és Fazekas Gábor! Elsősorban a katolikus gyökerekkel rendelkezőket, ám nem feltétel az
Egyházhoz tartozás vagy, hogy megkeresztelt legyen a kisdiák. A szentségi felkészítés a plébánián külön
zajlik!
Az etika tantárgy oktatása az iskola pedagógusának a feladata, és annak tartalma éppúgy tervezett, mint
bármely más tantárgyé. A tartalma, és módszerei illeszkednek a tanulók életkorához. Az emberi
együttéléshez szükséges és elvárt magatartási módokról, a családokról, a családok fontosságáról,
szerepekről, erkölcsi értékekről (jóság, szeretet, türelem), a másik ember megbecsüléséről beszélgetnek,
hogy csak néhány témát említsek.

Iskolánk bemutatása:
Munkánk során legfőbb célunk olyan értékek közvetítése, melyek a gyermekek egészséges testi, lelki,
szellemi gazdagodását szolgálják. A tanítási órákon arra törekszünk, hogy azok szeretetteljes, nyugodt
légkörben szolgálják a készségek, képességek fejlesztését, az ismeretek gyarapítását.
A falu központjában, biztonságos helyen elhelyezkedő Petőfi Sándor Oktatási és Művelődési Központ
épületében tanulhatnak majd leendő elsőseink. Az iskola felszereltsége jó, tantermei otthonosak,
barátságosak. Terveink szerint előreláthatólag 3 osztályt indítunk a 2020/2021. tanévben a létszámok
ismeretében.
Mit kínál iskolánk?
 gyermekközpontú pedagógusok által vezetett osztályokat, ahol mód van az egyéni haladás
figyelembevételére, tehetséggondozásra, felzárkóztatásra;
 az alsó tagozaton matematikából, magyarból korrepetálásokon vehetnek részt diákjaink, ahol
lehetőség nyílik a hiányosságok pótlására;
 sokszínű szabadidős programokat,
színházlátogatások, jeles ünnepek… );
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 alsó tagozaton napközit, felsőben tanulószobát;
 negyedik osztálytól idegen nyelvként az angol vagy német nyelv oktatását;
 az informatika, az angol és a német nyelv szakkör szinten történő tanulását már első osztálytól;
 felső tagozaton felvételi előkészítőket és szaktanári korrepetálásokat;
 a tanulási, beilleszkedési zavarokkal küzdő gyermekeknek egyéni fejlesztést, gyógypedagógus,
logopédus, iskolapszichológus, fejlesztő pedagógus segítségével;
 mindennapos testnevelést jól felszerelt tornateremben, tornacsarnokban;
 kiváló sportolási lehetőségeket, a településen működő sportegyesületek keretein belül (foci,
kézilabda, kajak);
 tervezzük a sportlövészet hagyományának felelevenítését a Dömsödi Lövész Sport Egyesület
vezetésével;
 művészeti képzést, zene-, táncoktatást a településen működő Művészeti Iskola keretein belül;
 alsós diákjaink mellé pedagógiai asszisztenseket, akik az osztályok, nevelők munkáját segítik;
 a jobban terhelhető gyerekek számára szakköröket, szaktárgyi versenyekre (matematika, magyar,
természettudomány, idegen nyelv, rajz, ének) való felkészítést és az azokon való részvételi
lehetőséget;
 pályázatokon való részvételt (Pindur- Pandur Kresz vetélkedő; Határtalanul; Erzsébet táborok…);
 ingyenes részvételt a Lázár Ervin Programban (színházlátogatás, koncert, bábelőadás…);
 helyben történő étkezési lehetőséget a gyerekeknek.

Aktuális programjainkról folyamatosan tudósítunk Facebook oldalunkon és az iskola honlapján is. Itt
megtalálhatják éves eseménynaptárunkat, aktuális programjainkat.
Újdonságként szeptembertől kerül bevezetésre iskolánkban a Komplex Alapprogram. A KAP egy
nevelési-oktatási program, melynek legfőbb célkitűzése a végzettség nélküli iskolaelhagyás mérséklése, a
gyerekek sikerélményhez juttatása, s ezáltal a motiváció növelése. A középpontba az élményalapú tanulás
kerül, a tanulók aktív bevonásával. Különböző alprogrami foglalkozások (logikai, művészetalapú,
digitális, életgyakorlat, testmozgásalapú) szervezésével segítjük majd az egyéni képességek
kibontakoztatását, fejlesztését.
Mi vár a leendő elsősökre?
Az osztályokat, hasonló létszámmal, hasonló fiú – lány aránnyal, a jelenlegi csoportokból vegyesen
alakítjuk ki. Az iskolába felvett tanulók osztályba sorolásáról, az alsó tagozatos munkaközösség, az
óvónők, a logopédus, a gyógypedagógus véleményének kikérésével, az intézményvezető dönt majd. Az
első osztályos tanulók osztályba sorolása a fenntartó döntése után történik meg. A döntésről a helyben
szokásos módon adunk tájékoztatást.
Kik lesznek a tanítók? Ez minden évben olyan kérdés, amire ilyenkor még nehéz biztos választ adni.
Előreláthatólag: Gábor Tünde, Kovács Kornélia és Tőkés Mónika.
Az óvoda- iskola átmenete nehéz, mivel más feladatok, kihívások várnak a gyerekekre. A sok-sok
játékon, pihenésen, megfelelő mennyiségű alváson kívül a tanulókra is kötelességek hárulnak, s
szükségük van arra, hogy tevékenyen részt vegyenek saját családjuk életében is. Tanulják az önállóságot,
türelmet, egymás tiszteletét, legyen saját, rendszeres napi feladatuk (például mosogatás, törölgetés, a kis
állatok ellátása stb.).
Az iskolával nem szabad ijesztgetni a gyereket! Az a jó, ha a gyerek várja már az iskolát.
Nem szabad felcserélni a család és az iskola szerepét. Az írás olvasás megtanítása az iskola feladata, de az
elemi viselkedési, együttélési és magatartási szabályok kialakítása szülői feladat, ezek gyakoroltatása,
megerősítése, az iskoláé.
Természetesen, mivel a gyerekek igen különbözőek, az iskolai elvárásoknak nem egyformán felelnek
meg. Lehetnek konfliktusok, lehetnek meg nem értések. DE!
Bízzanak bennünk, bízzanak a pedagógusok szakmai tudásában, az esetleges gondjaikat soha ne a gyerek
előtt beszéljék meg, ez örökre megrontja a gyerek és tanítója viszonyát.
Beiratkozás
A 2020/2021. tanévre történő beiratkozás, a koronavírusra való tekintettel, nem a megszokott módon fog
történni. Ezzel kapcsolatban az emberi erőforrások miniszterének 7/2020. (III.25.) határozata alapján a
következő tájékoztatást adom:
A Dömsödi Széchenyi István Általános Iskola 2020. április 28-ig hivatalból felveszi a felvételi körzetébe
tartozó, életvitel-szerűen (lakóhely, tartózkodási hely) Dömsödön lakó, tankötelezettségüket a 2020/2021.
tanévben megkezdő gyerekeket.
A beiratkozáshoz nem kell bejönni a szülőnek az iskolába, a szükséges iratokat a 2020/2021. tanév
első napján kell bemutatni.
A felvételről az iskola 2020. április 28-ig értesíti a szülőt.
Ha a szülő nem a kötelező felvételt biztosító iskolába szeretné beíratni gyermekét, akkor erre irányuló
szándékának bejelentését – a kötelező felvételt biztosító általános iskola nevének és címének
megjelölésével, elektronikus úton, telefonon vagy különösen indokolt esetben személyesen - az általa
választott iskola vezetője 2020. április 24-ig fogadja.

Döntésük meghozatala előtt kérem, hogy tanulmányozzák honlapunkat, hallgassák meg az ide járó
tanulók szüleinek tapasztalatát, kérdezzék iskolánk pedagógusait! Engem is kereshetnek bizalommal!
Ácsné Jaksa Szilvia
intézményvezető
Az 1. évfolyamhoz szükséges taneszközök
- 4 db elsős vonalazású füzet (margós)(14-32)
- 3 db négyzethálós füzet (margós) (27-32)
- 1 db hangjegy füzet
- csak nejlonborító a könyvekhez
- címke (ne írjanak rá semmit, csak ceruzával)
- 1 doboz számolókorong (osztályfőnökkel egyeztetve)
- 1 csomag számolópálcika (osztályfőnökkel egyeztetve)
- 3 csomag írólap
- 1 csomag színes papír készlet
- 5 db grafitceruza (HB vagy F)
- 2 db postairón (1 db vastag, 1 db vékony)
- 2 db zöld SIGNETTA a javításhoz
- 1 doboz színes ceruza (lehetőleg 12 db-os)
- 1 kisméretű vonalzó (ami a tolltartóba belefér)
- puha radírgumi
- 1 (lehetőleg tartályos) hegyező
- minden tankönyvbe könyvjelző (Otthon elkészíthető!)
Rajzcsomag:
- 1 db A4-es iratgyűjtő mappa
- 40 db famentes rajzlap
- 100 db fénymásoló papír
- 1 db 2B-s (puha) grafitceruza
- 20 db hurkapálca ((osztályfőnökkel egyeztetve))
- 12 színű gombfesték
- törlőrongy, ecsettál (egy nagy konzervdoboz)
- 12 színű zsírkréta
- filctoll (legalább 1 db fekete színű)
- 2 db ragasztó (technokol, stift)
- 1 db olló
- 3 db ecset (2-es, 4-es, 12-es, lehetőleg szőrecset)
- javasolt még tempera
- nagy méretű újságpapír alátétlapnak
Testnevelés:
- fehér póló
- sötét rövidnadrág
- fehér pamut zokni
- világos talpú tornacipő
- a lányoknak hajgumi
Félévente 3- 3 csomag papír zsebkendő és szalvéta ((osztályfőnökkel egyeztetve).
Váltócipő használata kötelező!

