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Tájékoztató a 2020/2021-es tanév beiratkozási rendjéről 

 

  

 

Kedves Leendő 1. osztályos! 

A tanító nénikkel már nagyon vártuk a veled való 

találkozást, hogy megismerjünk téged a beiratkozás előtt. Bizonyára te 

is szívesen eljöttél volna az iskolába, találkozni az iskolásokkal, 

ismerkedtél volna az iskolai szokásokkal. Erre most sajnos nincs lehetőség. 

Ősszel azonban neked is becsengetnek, ezért tájékoztatom szüleidet a 

teendőikről. 

Szeretettel várunk iskolánkban!  

 

Szücs János 

                                                                   igazgató bácsi 

Villányi Általános Iskola és Alapfokú 

Művészeti Iskola 

 

Cím: 7773 Villány, Baross G. utca 1-3. 

Telefonszám: +36-30-829-7237 
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Tisztelt Szülők! 

Tanköteles korú gyermeke beiratkozásáról tájékoztatom Önöket az alábbiakban:  

a 2020/2021-as tanévre a beiratkozási rend megváltozott a kialakult járványügyi helyzetre 

való tekintettel, ezért ezúton tájékoztatom Önt az iskolánkban folyó oktató-nevelő munkáról. 

Az iskolánkban folyó oktatás-nevelés célja megkeresni és felszínre hozni a gyermekben rejlő 

képességeket. A képességek előhívásának útja a megértés, alkalmazás, alkalmazkodás, 

értelmezés, helyzetfelismerés, megoldási utak megtalálásának segítése. Valamint olyan 

jellemvonások (akaraterő, kitartás, türelem, önzetlenség, nyitottság,…) kialakítása és 

kibontakoztatása, amelyek az intelligencián túl JÓ alapot biztosítanak a feladatok 

megoldásához, távolabbra tekintve segítik gyermekeink boldogulását a mindennapi életben. 

Az alsó tagozatban a legfontosabb dolgunk, az hogy érdeklődést, csodálkozást ébresszünk, – 

sok-sok ablakot nyissunk a világra – az új ismereteket beillesszük, megerősítsük azt, amit 

TUDNAK, – egységbe rendezzük – ébren tartsuk a kíváncsiságot, a TANULÁSI KEDVET, 

hiszen annak megtartása egy életre szól. 

Ehhez szeretnénk a törvények meghatározta keretek megtartásával, a lehetőségek kitágításával 

megfelelő, inspiráló közeget teremteni: 

 rugalmas időbeosztás, változatos tanulási forma: ráhangoló játék, tanóra,        

gyakorlóóra, képességfejlesztő foglalkozás 

 német nemzetiségi nyelv tanulása 

 sport, játék – mozgás (úszás) 

 alapfokú művészetoktatás zeneművészeti ágon. 

Első osztály 

A gyermekek 7.45 -16.00 óráig tartózkodnak az iskolában. Az osztályt két tanító tanítja délelőtt, 

délután. Ők a beosztott időrendjük alapján váltják egymást, biztosítva olyan időszakot, amikor 

mindketten az tanulókkal tudnak foglalkozni kiscsoportos formában. Az osztályfőnök 

valószínűleg Modrovitsné Györgyi Cecília lesz. Első osztályban a gyerekek életkori 

sajátosságaihoz igazodva év elején lerövidítjük a foglalkozások időtartamát 25-30 percre, 

hiszen az elsős tanuló egyféle ingerhatásra képtelen tovább figyelni. A már elsajátított 

ismeretek begyakoroltatása a nap folyamán még egyszer megtörténik annak a pedagógusnak az 

irányításával, aki megtanította a tananyagot.  Főleg első osztályban, a tanulási szokások 

kialakításánál fontos, hogy elegendő időt adjunk a műveletek begyakorlására. Az itt ráfordított 

idő később megtérül.  
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Tanulmányi munkánkról 

Az óvoda és az iskola között harmonikus átmenetet biztosítunk. Az első hetekben, az ún. 

előkészítő időszakban a tanulók részképességeit fejlesztjük. Különös hangsúlyt fektetünk a 

szótagoló módszerrel történő olvasástanítás megalapozására, figyelembe véve a gyermekek 

egyéni munkatempóját. Ennek érdekében óravezetésünkre a differenciálás, a csoportmunka, a 

tanulók tevékenykedtetése a jellemző. Törekszünk az olvasás- és írástanítás alapos, nyugodt 

tempójú elsajátítására. Kiemelt fontosságúnak tartjuk a szövegértés folyamatos fejlesztését, 

hiszen ez az önálló tanulás alapja. Nevelő-oktató munkánk középpontjában a kompetencia 

alapú fejlesztés áll. 

„Minden gyermek tehetséges valamiben” – vallják pedagógusaink, akik sikerélmény 

biztosítása mellett játékos formában bontakoztatják ki a tehetséget, és nevelik a rájuk bízott 

gyermekeket. 

Iskolába lépéskor felmérjük a gyermekek egyéni képességeit, így egyértelművé válik, ki 

honnan indul, esetleg milyen területeket kell fejleszteni. Munkánkat iskolapszichológus, 

gyógypedagógus, logopédus, könyvtáros tanár, fejlesztő pedagógus segíti. 

Nyolc éven át nagy hangsúlyt fektetünk a kulcskompetenciák fejlesztésére, hiszen ez a mai 

modern oktatás alapja, valamint az élethosszig tartó tanulás megalapozója. Pedagógiai 

módszereinket jellemzi a cselekvésből kiinduló gondolkodásra nevelés, a felfedeztető tanulás-

tanítás, a megértésen és tevékenységen alapuló fejlesztés, valamint az élménypedagógia. 

Harmonikus együttműködő kapcsolatot ápolunk a családi házzal, részletes, egyénre szabott 

szöveges tájékoztatást adunk a gyerekek képességeiről, tudásáról, hiányosságairól és a 

fejlesztendő területekről. 

Német nemzetiségi oktatás 

Iskolánkban hagyományaink alapján, évtizedek óta magas színvonalon folyik a német 

nemzetiségi nyelv oktatása. 

Kiemelt feladatunknak tartjuk, hogy diákjainknak használható nyelvtudást adjunk, amellyel a 

későbbiekben európai uniós polgárként is jól boldogulnak, ugyanakkor őrizzék és ápolják 

lakóhelyük német nemzetiségi hagyományait is. 

Ezért ebben az oktatási formában tanulóink már az első osztálytól kezdve részesülnek 

nyelvoktatásban heti 6 órában. 
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Fontos feladatunknak tekintjük, hogy tanulóink 8. osztály végére magas szintű nyelvtudással 

rendelkezzenek. Iskolánk regisztrált vizsgahelyszín a DSD alapfokú nyelvvizsgák 

lebonyolításához. 

Az iskolai nyelvtanulás mellett törekszünk arra, hogy minél több tanuló kamatoztathassa, illetve 

gyarapíthassa tudását anyanyelvi környezetben. 

A nyelveket választható formában tanítjuk. 1. osztálytól nemzetiségi német nyelv tanulására 

van lehetőség heti 6 órában. A kötelező idegen nyelv oktatása a 4. évfolyamon kezdődik azok 

számára, akik a később kapcsolódnak be a nyelvoktatásba. Ők az angol vagy a német nyelvet 

választhatják.  

A tervek szerint 2020. szeptember 01-től bevezetésre kerülő új Nemzeti Alaptanterv (NAT) 

rájuk is vonatkozni fog. 

Művészetoktatás  

Jelenleg a zeneművészeti tanszak munkájába lehet bekapcsolódni. Ez szolfézs- és 

furulyaoktatást jelent heti 2-2 alkalommal. 

Szabadidős programjainkról 

Változatosak a tanórán kívüli foglalkozásaink, a szabadidő hasznos eltöltésének 

lehetősége: szakkörök, sportkörök, versenyek, erdei iskola, kirándulások, nyári táborok 

valamint a diákönkormányzat által szervezett egyéb programok színesítik az iskola életét. 

Tanulóink szívesen vesznek részt különböző színvonalas életkori sajátosságaikhoz 

illeszkedő tematikus foglalkozásokon (projektnapok, témahét). 
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Tisztelt Szülők! 

Bízom benne, hogy az őszi tanévnyitó ünnepélyen iskolánkban köszönthetem Önt és 

Gyermekét. 

Ehhez az alábbiak szerint kell eljárnia a jelenlegi helyzetben: 

Az iskolánk körzetéhez (Villány, Villánykövesd, Kisjakfalva, Ivánbattyán, Márok, Pócsa, 

Borjád, Kisbudmér, Nagybudmér) tartozó gyermekek adatait a Kormányhivatal megküldi 

iskolánk számára április 03-ig.  

Minden körzethez tartozó (listán szereplő) gyermek automatikusan felvételre kerül a Villányi 

Általános Iskolába. Erről az iskola április 28-ig értesíti a gondviselőt.  

A felvételt nyert tanulókkal kapcsolatban nyilatkozniuk kell több vonatkozásban is 

(nyelvoktatás, hittan-etika, gondviselő stb.), ezekről később tájékoztatom Önöket. 

A jogszabályok továbbra is biztosítják a szabad iskolaválasztást. Ennek megfelelően, akik nem 

iskolánkat választják, azoknak teendőjük a következő: 

szándéknyilatkozatot kell beszerezniük a másik intézménytől, melyben az áll, hogy fogadják a 

tanulót. Ezt a határozatot kell iskolánkba elküldeni április 24-ig. Kérem telefonon kérjenek 

tájékoztatást a kiválasztott intézménytől, hogy a nyilatkozat megkérése hogyan lehetséges. 

 

Kérem, ha a fentiekkel kapcsolatban kérdésük-kérésük van, azt jelezzék a +3630/8297237-es 

telefonszámon. 

 

Villány, 2020. április 6. 

 

Tisztelettel: 

 

Szücs János 

intézményvezető 


