
További programjaink, melyre szeretettel
várjuk a Kedves Szülőket és Gyerekeket:

2018. március 20. (kedd) Nyílt tanítási nap

A nyílt nap programja:

750 testnevelés emelt szintű osztályok
bemutatója a tornateremben/nyílt óra

855 nyílt órák
950 nyílt órák

1045 német nemzetiségi tagozatos
osztályok műsora és az általános
tantervű  osztályok néptánc
bemutatója a tornateremben

1140 tájékoztató a leendő első
osztályosok szüleinek a könyvtárban

Az érdeklődőket részletes programismertető
és Kreatív kiállítás várja az aulában.

Játékos délelőtt nagycsoportos ovisoknak:
március 12-14. 950-től a tornateremben.

Meghívót (a vetélkedők pontos időpontjával),
minden érintett szülőnek és óvodának
küldünk.

A testnevelés emelt szintű osztály felvételi
alkalmassági vizsgáira az alábbi
időpontokban kerül sor:

április 4. (szerda) 16 óra
április 5. (csütörtök) 15 óra

A DOMBÓVÁRI JÓZSEF ATTILA
ÁLTALÁNOS ISKOLA

DOMBÓVÁR, Fő u. 42-44.
www.jozsefa-dombovar.hu

Szeretettel várja a
NAGYCSOPORTOS

ÓVODÁSOKAT,
hogy együtt kezdjük a
2018/2019-es tanévet

A 2018/2019-es tanévben az első
évfolyamon tanítók lehetnek

(a beiratkozott tanulók számától függően):

testnevelés emelt szintű osztályban:

Löschné Bencze Andrea –

Kollár Katalin

Pretzné Wadl Ildikó - testnevelés

általános tantervű osztályban:

Barnáné Hurta Tünde –

Schilli Angéla

német nemzetiségi tagozatos osztályban:

Visnyei Hajnalka –

Hegedüs Rita

Glaubné Nagy Ildikó – nemzetiségi nyelv

Örömmel fogadunk minden iskolás korba
lépő gyereket, ha a Tisztelt Szülők a
feltételeket megismerve a Dombóvári József
Attila Általános Iskolát választják!

Kérjük, éljenek a felkínált lehetőséggel!

A Dombóvári József Attila Általános Iskola
vezetése és tantestülete



Tisztelt Szülők!

Az Önök gyermeke ez év őszén egy
új világgal, az iskolával fog megismerkedni.

Az iskolaválasztás felelősségteljes
szülői feladat, mert az első évek hatással
vannak a gyermek egész életen át tartó
kapcsolatára a tanulással.

Beiskolázási tájékoztatónkban néhány
fontos információt gyűjtöttünk össze azzal a
céllal, hogy ebben a nehéz feladatukban
segítségükre legyünk.

Intézményünk nevelőtestülete a
szülőkkel egyetértésben a humán,
gyermekközpontú pedagógia elveit vallja és
gyakorolja a tanórákon és az iskolai élet
minden területén. Ehhez otthonos légkört, a
gyerekeknek megfelelő körülményeket
igyekszünk kialakítani.

Fontos feladatnak tekintjük a szóbeli
kifejezőkészség, a szövegértő olvasás, a
matematikai képességek, és a logikus
gondolkodás fejlesztését.

Szakmai munkánk eredménye, hogy
2011 óta Tehetségpont, 2013-tól Akkreditált
Kiváló Tehetségpont, 2014-től a
kompetencia- alapú oktatás referencia
intézményeként illetve 2016 óta ÖKOISKOLA
ként működünk. Iskolánkban a német
nemzetiségi képzésben részt vevő
nyolcadikosok számára lehetőség nyílik a
DSD I nyelvvizsga letételére.

Mit kínál iskolánk a hozzánk érkezőknek?

 általános tantervű osztályt vagy csoportot
 testnevelés emelt szintű osztályt, vagy német

nemzetiségi tagozatot
 matematika nívócsoportos oktatást 5.

osztálytól
 ötödik évfolyamtól emelt óraszámú angol

nyelvet
 egész napos iskolát alsó tagozaton, 16 óráig

tartó foglalkozásokat felső tagozaton,
 helyben étkezést
 szolfézs és hangszeres zenetanulást

(zeneiskolai szervezésben)
 informatika tanulását
 internet-hozzáférést
 az iskolai könyvtár szolgáltatásait
 logopédus, illetve fejlesztőpedagógus

segítségét
 4. évfolyamtól kötelező nyelvként német,

angol nyelv tanulását
 a németet tanulók számára felső tagozatban 1

hetes németországi nyelvgyakorlást
 német nyelvi, kerékpáros, futball és Erzsébet

tábort
 szakköröket, nyelvvizsga és matematika

előkészítőket
 sportfoglalkozásokat (kötélugrás, labdarúgás,

kosárlabda, kézilabda, kölyökatlétika,
floorball, röplabda, tömegsport, stb.)

 3. évfolyamban angol vagy német, 4.
évfolyamban matematika szakkört

 gyógytestnevelést
 magyar néptánc tanulását, a magyar

népkultúra megismerését
 iskolai, területi, országos versenyeket
 változatos osztály- és iskolai programokat
 tehetséggondozó foglalkozásokat

Mit kínál iskolánk az új első osztályosoknak?

 általános tantervű osztályt, melyben az
alapképességek, készségek fejlesztésén
túl nagy gondot fordítunk a logikus
gondolkodás fejlesztésére (sakkmatek,
táblajátékok), és a magyar
néphagyományok (néptánc) őrzésére

 testnevelés emelt szintű osztályt,
melyben emelt óraszámban biztosítjuk
tanulóinknak a testmozgást és az
úszásoktatást

 német nemzetiségi tagozatos osztályt,
melyben a magas szintű nyelvoktatáson,
a nemzetiségi néphagyományok őrzésén
túl a későbbiekben lehetősége van
diákjainknak alapfokú nyelvvizsga
letételére

Nagyon fontosnak tartjuk, hogy:

 iskolánkban minden a gyermekek
érdekében, velük együtt történjen

 minden gyermek adottsága kibontakozzon,
személyisége sokoldalúan fejlődjön

 felkészítsük őket a következő iskolafokozat
követelményeire, az egész életen át tartó
tanulásra

Tesszük mindezt úgy, hogy az iskola
mindenki számára örömet jelentsen, és
sikert hozhasson.


