
Kapcsolattartás az óvodákkal 

Tisztelt szülők, leendő elsősök! 

Gyermekeink részére az iskola kiválasztása nehéz és felelősségteljes döntés. Új hagyományt 

teremtve, a tavalyi tanévtől kezdődően szeretnénk beiskolázási rendezvényeinkkel segíteni a 

szülők számára ezt az elhatározást. Célunk, hogy iskolánkat, a Lesence Völgye Általános 

Iskolát a beiskolázási körzetünkben a családok alaposan megismerjék és gyermekük számára 

a mi intézményünket válasszák. Így a kis elsősök nem szakadnának ki a falvak életéből, nem 

veszítenék el óvodás pajtásaikat és nem töltenének naponta több órát utazással, várakozással. 

Tervezett beiskolázási programok, események, időpontok a 2016-2017. tanévre: 

Rajzpályázat óvodásoknak: „Kedvenc állatom” és „Nyári élményeim”témákban várjuk a 

rajzokat. Beküldési határidő: 2016. szeptember 30. 

Rajzpályázat tervezett eredményhirdetése: 2016. október 15. („Itt van az ősz, itt van újra” 

című projekthetünk befejező napja, ami egy őszi túrával zárul, melyen igény szerint az óvodás 

nagycsoportosok is részt vehetnek a szüleikkel.) 

Lesence levelezős játék nagycsoportosoknak: 3 fordulós levelezős játék kezdődik 

novembertől, melyben havonta 1-1 feladatlap megoldására lesz lehetőség. 

 Beküldési határidő: 

 I. forduló: 2016. november 30. 

 II. forduló: 2016. december 31. 

 III. forduló: 2017. január 31. 

Eredményhirdetés: 2017. február 10. (Iskolai farsangi délután) 

A mi iskolánk: Igazgatónk, Hegyiné Kalamár Lívia tájékoztatója az iskolánkban folyó 

oktató-nevelő munkáról, az első osztályban alkalmazott módszerek, tankönyvek bemutatása 

az óvodákban a leendő első osztályos tanító néni kíséretében. 

SULI-OVI foglalkozások: 2 alkalommal, délutánonként a leendő tanító néni várja iskolánkba 

játékos, dalos mozgásos foglalkozásokra tanítványait. 

Tervezett időpontok: 2017. március 29. és 2017.  április 05. 

Családi délelőtt: szülőknek óralátogatás, betekintés az 1. osztály munkájába, kötetlen 

beszélgetés igazgatónkkal és a tanító nénikkel, a szülőkkel érkező gyermekeknek Húsvéti 

Játszóház a Suli-Ovi foglalkozások folytatásaként és lezárásaként. 

Tervezett időpont: 2017. április 12. 

Beiratkozás: 2017. április. 

Látogatás az 1. osztályban májusban: a beíratott gyermekeket óvó nénik hozzák el, a 

gyerekek beülhetnek 1 tanítási órára az 1. osztályba. 

Gólyatábor: 2017. augusztus végén két délelőtt várjuk új elsőseinket foglalkozásokra, közös 

játékra, beszélgetésre. 


