
SZÜLŐI TÁJÉKOZTATÓ A 2019/2020. TANÉVBEN INDULÓ ELSŐ OSZTÁLYOKRÓL ÉS A NYÍLT NAPRÓL 

A 2019/2020. tanévben induló osztályaink és tanítóik: 

1.a  Osztertágné Szeili Mariann (Mariann néni)      irányultság: Művészeti Iskola néptánc tanszak 

1.b Lajos Józsefné (Erzsi néni)             irányultság: matematika, logika 

1.c Hidvégi Gáborné és Filepné Márton Judit  (Szöszi néni és Jutka néni)  irányultság: angol         

1.d         Telek Tamásné (Magdi néni)   irányultság: Művészeti Iskola szolfézs (zene) tanszak 

1.e Némethné Mézes Judit (Jutka néni)             irányultság: dráma      
     

Szeretettel várjuk a leendő elsősöket és szüleiket nyílt napjainkra! 

NYÍLT NAPOK 

2019. március 18. hétfő 2019. március 19. kedd 

Helye:  
Ady Endre utcai épület 
(régi Központi Óvoda) 

Helye: 
Nyaralói épület 
( József Attila krt.) 

Látogatást tehetnek:  
- Szöszi néni (4. c) 
- Erzsike néni (4. b) osztályaiban: 

 
 
8.00 – 8.40  és  9.00 – 9.40 között. 

 
Ismerkedhetnek a tanító nénikkel: 

 8.40 – 9.00  és  9.40 – 10 között. 
 
 

Látogatást tehetnek 
- Mariann néni (4. a) 
- Magdi néni (4. e)  
- Jutka néni (1.b) osztályaiban: 
 

8.00 – 8.40  és  9.00 – 9.40 között. 
 
Ismerkedhetnek a tanító nénikkel: 

8.40 – 9.00  és  9.40 – 10 között. 
 
10 – 11.45 között bemutatkozik a Művészeti 
Iskola (néptánc, szolfézs, hangszeres bemutatók) 

Nyílt napon a szülők és gyermekeik előzetes telefonos bejelentkezés alapján vehetnek részt.  

Telefonszám: 06-29-326-266 (Nyaralói iskola telefonszáma) 

Egy órára 25 gyermeket és kísérőjét várjuk. ( A bejelentkezés sorrendjében!) Kérjük az érdeklődő 

szülőt, hogy válasszon ki az 5 osztály közül hármat, amelyek szerinte legközelebb állnak gyermeke 

érdeklődéséhez, képességeihez. Ezt a három tagozatot kérjük majd megnevezni a beiratkozáson is, 

illetve nyílt napon ezekbe az osztályokba jelentkezhet be egy órára.  Felhívjuk a szülők figyelmét, 

hogy a leendő elsős gyermek egy kísérővel jelentkezhet be az adott órára.  Szeretnénk, ha az 

előbbiekben felsorolt kéréseket a kedves szülők tiszteletben tartanák és ennek megfelelően járnának 

el! A nyílt napon mind az öt osztály ajtajára kifüggesztjük a bejelentkezettek névsorát, akik nem 

jelentkeztek be, nem áll módunkban lehetővé tenni, hogy az órákon részt vehessenek. Bejelentkezés 

ideje: március 11. és 12.  (8.00-14.00) A művészeti órák látogatásához nem kell előzetesen 

bejelentkezni.    

Az iskola vezetősége 


