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Beiskolázási információk a 2019/2020-as tanévre 

 

A 2019/2020-AS TANÉVBEN INDULÓ ELSŐ OSZTÁLYOK 

Intézményünk Kossuth utcai feladatellátási helyén a 2019/20-as tanévben három első 

osztályt indítunk. Osztályaink azonos tantervvel dolgoznak. 

Célunk, hogy mindhárom első osztályban megalapozzuk a továbbhaladáshoz szükséges biztos 

tudást, s erre épülve indulnak 5. osztálytól tagozataink (matematika, két idegen nyelv, 

informatika és humán irányultságú osztályaink). 

Első osztályban kezdjük az ismerkedést az informatikával, másodikban pedig az angol vagy 

német nyelv tanítását, amely játékos formában, csoportbontásban alapozza meg a 

továbbhaladást. 

Tanítóink: 

1.a Keneseiné Szabó Ildikó – Ráczné Kovács Andrea 

1.b Balogh Ágnes – Vargáné Keresztes Edina 

1.c Simon Edit – Szendrei Zsoltné 

Gazdag tanórán kívüli kínálattal várjuk a gyermekeket: néptánc, jóga, énekkar, rajz, sakk, 

színjátszókör, kosárlabda, röplabda, tenisz, foci, szertorna, ritmikus gimnasztika.  

A Zeneiskolával együttműködve adunk helyet a szolfézsóráknak. Rendszeresen járnak tanulóink 

színházba, bábszínházba, Tímár-házba, korcsolyázni. 

Beiskolázási programjaink a Kossuth utcai feladatellátási helyen: 

 2018. november 8. 17.00-tól Szülői tájékoztató az ebédlőben 

 2018. november 13-14. Betekintés a tanórákba a leendő elsősök számára 



Az első osztályos tanító nénik 10-10 leendő kis elsőst tudnak fogadni az órákra, amely 9:55 - 

10:40-ig tartanak. Az órákon való részvétel az iskolában történő előzetes regisztráció után 

lehetséges!  

2018. december 11-12. Készülődés az ünnepekre 

Kreatív kézműves, ének és tánc foglalkozások a leendő elsős tanító nénik vezetésével. A 

foglalkozások délutáni időpontban lesznek, amelyekre szeretettel várjuk a gyerekeket. A 

foglalkozásokon való részvétel előzetes regisztrációhoz kötött! 

Szeretettel várunk minden érdeklődőt! 

 

A legfontosabb határidők:  

 2019. január 3. A jelentkezési lapok letölthetőek az iskola honlapjáról pl. a dokumentumtárból 

(www. kiskossuth.unideb.hu). 

A jelentkezési lapokat személyesen az iskola titkárságán (Debrecen, Kossuth utca 33.) várjuk 

munkanapokon 7.30- tól 16.30-ig. 

 2019. január 23. A jelentkezési lapok beadásának végső határideje. 

 2019. február 4. Döntés a felvételi kérelmekről. 

Folyamatos tájékoztatást, a programok részletes ismertetését honlapunkon érhetik el. 

 

Hívjuk és várjuk Önöket: 

Dr. Futóné Monori Edit 

intézményvezető 

Sápiné Bényei Rita 

intézményvezető-helyettes 

Tóvizi Erika Ilona 

intézményvezető-helyettes 

 

 


