
Szülői tájékoztatás a leendő elsősök szüleinek 

 

2018. február 19-én a Pellérdi Általános Iskola tájékoztatást tartott a pellérdi óvodába járó 

nagycsoportosok szülei számára a beiskolázással kapcsolatban. A szülői értekezleten az iskola 

igazgatója, helyettesei, a leendő tanító néni, valamint a szociális segítő mutatták be az intézményt, az 

ott zajló oktató-nevelő munkát.  

Elhangzott, hogy németet és angolt egyaránt tanulhatnak az ide járó gyerekek, emellett számtalan 

délutáni szabadidős elfoglaltság közül választhatnak a gyerekek. Informatika szakkör, angol szakkör, 

kézműves foglalkozások, ÖKO-szakkör, énekkar, dráma szakkör, német néptánc, társasjáték 

szakkör színesítik a délutáni tevékenységeket. Az iskola nagy hangsúlyt helyez a gyerekek sportolási 

lehetőségeinek támogatására: a Bozsik program keretében képzett edzők irányítása alatt 

focizhatnak a gyerekek, a Rátgéber Akadémiával kötött együttműködés keretében pedig a kosár 

iránt érdeklődő tanulóknak biztosítunk edzési lehetőségeket az iskola hatalmas tornacsarnokában. 

Azok a gyerekek, akiket inkább a torna és a zene vonz, aerobikra járhatnak iskolánkba, a 

küzdősportok vonalát taekwandoo képviseli iskolánkban. Muzikális tanulóinknak az Agócsy László 

Zeneiskola tanárai biztosítják helyben, a pellérdi iskolában a szolfézs, zongora, gitár, furulya és 

fuvolaoktatást. 

Az iskola adottságai és eszköz ellátottsága nagyon jó, 5 digitális táblával felszerelt tantermünk, 

számtalan tanulói laptopunk és tavaly új gépekkel teljesen megújított számítástechnika termünk 

mellett folyamatosan szerzünk be új sport- és fejlesztő és demonstrálást segítő eszközöket.  

Az iskola kínálata gazdag, minden kisgyermek megtalálhatja a személyiségéhez és érdeklődéséhez 

leginkább igazodó tehetséggondozó tevékenységet. Mindezekről az iskola március 6-i nyílt napján és 

a március 12-i Gergely napi programunkon is megbizonyosodhattak a szülők és a nagycsoportosok is. 

Az iskola nemcsak a közös ovis-iskolás programok alkalmával látogatható, bármikor szeretettel látjuk 

az érdeklődő szülőket és gyermekeiket. 

Az iskolai beiratkozás időpontja: 

2018. április 12. (csütörtök) 8.00-18.00 

2018. április 13. (péntek) 8.00-16.00 között. 

Helye: Pellérdi Általános Iskola 

7831 Pellérd, Park sétány 2. 

Az általános iskola 1. évfolyamára történő beiratkozáskor be kell mutatni a gyermek 

személyazonosításra alkalmas, a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót és a lakcímet igazoló 

hatósági igazolványt (lakcímkártyát), továbbá az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését 

tanúsító igazolást. 

Felmerülő kérdés esetén hívható szám: 06-72-373-224. 

Nagy Andrea 

intézményvezető 


