
Tájékoztató a leendő elsősök szüleinek 

 

Tisztelt Szülők! 

Azért készítettük ezt a tájékoztatót, mert szeretnénk megismertetni Önökkel az Alsónémedi 

Széchenyi István Általános Iskolát, megosztani néhány segítő információt az elsős beiratkozás 

előtt.  

Kértük az óvodai szülői munkaközösséget, hogy gyűjtsék össze az erről szóló kérdéseket, mivel 

a járványhelyzet miatt nem tudjuk megtartani hagyományos ISKOLAHÍVOGATÓ 

rendezvényünket. Korábban itt alkalom nyílt arra, hogy a gyermekek megismerkedjenek az 

iskolánkkal és Önök válaszokat kapjanak kérdéseikre. Ebben a tájékoztatóban ezt igyekszünk 

pótolni.   

Kérjük, kísérjék figyelemmel iskolánk honlapját és Facebook-oldalát, ahol további 

információkat találnak. Készítünk bemutató videót az iskolánkról, nyomtatott tájékoztatót is, 

melyet majd az óvodákban kapnak meg. A beiratkozás megkönnyítésére készítünk 

segédanyagot. Telefonon és e-mailben is segítünk, válaszolunk a kérdéseikre.  

Milyen a mi iskolánk? 

Jól képzett, tudásukat folyamatosan megújító, tapasztalt, gyermekszerető pedagógusok 

dolgoznak nálunk. Segítő szakemberek - pszichológus, gyógypedagógus, fejlesztőpedagógus, 

pedagógiai asszisztens - támogatják a tanulókat. Kiváló tárgyi feltételekkel rendelkezünk: van 

sportcsarnokunk, tornatermünk, atlétikai pályánk, műfüves focipályánk, könyvtárunk, 

számítógéptermünk, aulánk színpaddal és esztétikus, jól felszerelt tantermeink. Amikor a 

járványhelyzet engedi sok szabadidős programot, kirándulást, táborokat, erdei iskolát, 

múzeum- és színházlátogatást szervezünk. Az 1-2. évfolyamon heti egy alkalommal az énekóra 

keretében néptánc foglalkozást tartunk a művészeti iskola pedagógusának irányításával. 

Tanulóink sok sportágban is kipróbálhatják magukat: labdarúgás, kézilabda, birkózás, 

vízilabda, úszás. Iskolánk hagyományai erősítik a közösséget. Az évnyitó, Mikulás, karácsony, 

farsang, szülők bálja, Széchenyi Napok, ballagás, évzáró és még számos rendezvény várja a 

tanulókat és az érdeklődő szülőket.  

Hogyan tartjuk a kapcsolatot Önökkel? 

Amennyiben a helyzet lehetővé teszi, tartunk a leendő elsősök szüleinek szülői értekezletet. 

Ugyancsak a járványhelyzettől függ, hogy a leendő tanítók családlátogatásra menjenek előzetes 

telefonos egyeztetés után. Időben megkapják majd a szükséges eszközök és felszerelések 

listáját, mely az iskola honlapján és Facebook-oldalán is megtalálható lesz. Ezeken kívül az 

iskolánkban a következő módokon tartjuk majd Önökkel a kapcsolatot: heti fogadóóra, szülői 

értekezletek, őszi és tavaszi fogadóóra, elektronikus ellenőrző, tájékoztató füzet, zárt szülői 

Facebook-csoportok, igény szerint személyes megbeszélés. Sajnos azt kell mondanunk, hogy 

ezek a találkozási lehetőségek is a járványhelyzettől függnek. 



Napközi vagy iskolaotthon? 

Ez az a kérdés, melyet érthetően gyakran hallunk a leendő elsős szülőktől. Próbálunk abban 

segíteni, hogy megismerjék az iskolaotthonos és a hagyományos napközis osztály jellemzőit. 

Láthatják mindkettő előnyeit és hátrányait is. Hangsúlyozni szeretnénk, hogy a gyerekek 

különbözőek, lehet olyan dolog, mely az egyik tanulónál hátrány, a másiknál előny. A döntés 

az Önöké. A legjobban Önök ismerik a gyermeküket. Van, akinek az egyik, van, akinek a másik 

oktatási forma a megfelelőbb. 

Az iskolaotthonos nevelést-oktatást a 2016-17-es tanévben vezettük be. A szülők igényei 

alapján szervezzük az osztályt. A 2021-22-es tanévben is szeretnénk felajánlani a lehetőséget.  

Mit kell tudni az iskolaotthonról? 

8 és 16 óra között az iskolában vannak a gyerekek. Az osztályt két tanító tanítja, egymás között 

elosztják a tantárgyakat. A szabadidős tevékenységeket és az önálló tanulást is ők irányítják, 

nincs házi feladat. De bizonyos tantárgyaknál szükség van az otthoni gyakorlásra, például a 

rendszeres olvasásgyakorlásra. Hiszen az iskolában nincs lehetőség és idő arra, hogy minden 

tanuló minden nap legalább 10 percet hangosan, önállóan olvasson. Tanórák délelőtt és délután 

is vannak, közben lehetőség van szabad játékra, szabadidős tevékenységekre. 16 óra előtt nem 

lehet hazavinni a gyerekeket. 

Az iskolaotthon előnyei között elsőként említhetjük, hogy az óvoda-iskola átmenet könnyebb 

lehet. A hagyományostól eltérő napirend miatt a terhelés egész napra oszlik el. A közösség 

formálásának több lehetősége van, a gyerekek egész nap együtt vannak. Természetesen 

hátrányok is lehetnek. Az iskolaotthonban egész napos a „kötöttség”, délutáni tanórák is 

vannak. Kevesebb a lehetőség délutáni szabadidős programokra, például a művészeti iskola 

foglalkozásaira. Van olyan gyermek, aki jobban szereti a változatosabb társaságot, több 

barátkozási lehetőséget.  

Mit kell tudni a hagyományos (napközis) osztályról? 

8 órától 11:40-ig vagy 12:45-ig vannak a tanítási órák szünetekkel. Az első két szünet 15 perces. 

Itt van lehetőség a tízóraizásra. A negyedik szünet 20 perces. Ez jó idő esetén az udvari játék 

ideje. 12:45-14:30-ig ebéd, levegőzés, játék. 14:30-15:30-ig tanulási idő, előtte mese, pihenés. 

Szabadidős programok vannak a tanulási idő után és péntek délután. Délután összevont 

tanulócsoportok is lehetnek. Ez azt jelenti, hogy például az 1. b és az 1. c osztály napközis 

tanulói együtt töltik a délutánt a napközis tanító néni irányításával. Így a gyerekeknek több a 

lehetőségük a találkozásra, barátkozásra más osztály tanulóival is.  

A hagyományos napközis napirend előnye, hogy csak délelőtt vannak tanítási órák. A tanórai 

terhelés délelőttre összpontosul, így akkor kevesebb a pihenő- és játékidő. Lehetőség van a 

tanítási órák után, ebéd után vagy 14:30-kor is hazavinni a gyermeküket. A gyerekek részt 

vehetnek a sportolási és művészeti iskolai tevékenységekben, mert ezeket délután szervezik.  

Péntek délutánonként változatos programokat szervezünk, mert ekkor nincs házi feladat.  

Mit kell tudni a beiratkozás menetéről? 

Az általános iskolai beiratkozás időpontja 2021. április 15-16. Bővebb információt a 

beiratkozás módjáról később tudunk adni. Elsősorban az online beiratkozási módot javasoljuk, 

de lehetőség lesz a személyes ügyintézésre is. A beiratkozás után dől el, hogy 2 vagy 3 első 

osztályt indítunk, melyek azonos tanterv, azonos tankönyvek, azonos tantárgyak szerint 

haladnak majd. A beiratkozáskor kell jelezni, hogy iskolaotthonos vagy hagyományos osztályt 

választanak gyermeküknek. Ekkor jelezhetik azt is, ha barátokkal egy osztályba kérik 



gyermeküket. Ha lehetőség van rá, ezt a kérést figyelembe vesszük. Az osztályok száma a 

beíratott gyermekek számától függ, ez meghatározza az osztálylétszámokat is.  

Milyen tájékozódási lehetőségek vannak?  

Iskolánk honlapja http://www.szechenyi-alsonemedi.hu/. Itt olvasható a házirendünk, a 

pedagógiai programunk és a beiratkozással kapcsolatos minden információt megtalálnak. Az 

iskola Facebook-oldalát is érdemes figyelemmel követni. A beiratkozással kapcsolatban 

segítséget kaphatnak munkanapokon 9 és 16 óra között a 06-30-793-3559 és a 06-30-508-6813 

telefonszámokon, ahol a titkárság dolgozói minden információt, technikai támogatást 

megadnak. Egyéb - az első osztállyal kapcsolatos - kérdéssel fordulhatnak az 

intézményvezetőhöz a 06-30-792-1607 telefonszámon, illetve az alsós intézményvezető-

helyetteshez a 06-30-145-0442 számon vagy e-mailben a titkarsag@szechenyi-

alsonemedi.sulinet.hu címen.  

Biztosan mindannyian izgalommal és várakozással tekintenek az iskolakezdésre, különösen, ha 

első gyermekük lesz elsős. Számos kérdés, igény fogalmazódik meg Önökben, mert a legjobbat 

szeretnék a gyermekeiknek. Mi is igyekszünk mindent megtenni a sikeres indulásért.   

Legyen öröm az iskolakezdés mindenki számára! Szeretettel várjuk Önt és gyermekét 

iskolánkba!  

A tantestület nevében Kotán Miklós András intézményvezető 
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