
További programjaink, melyre szeretettel 
várjuk a Kedves Szülőket és Gyerekeket: 
 
2022. március 29. (kedd)  Nyílt tanítási nap 
 
  7.50  testnevelés bemutatók a  
             tornateremben 
  8.55  tájékoztató a leendő első 
             osztályosok szüleinek a TTE teremben 
  9.50  német nemzetiségi tagozatosok  
             műsora a tornateremben 
 

Vendégeinktől kérjük, a járványügyi 
szabályok betartását! (maszk, védettségi 
igazolvány) 
 
Kreatív kiállítás az aulában. 
 
Játékos délelőtt nagycsoportos ovisoknak: 
950-től a tornateremben.  
március 22. –  Dombóvári Szivárvány Óvoda 
március 23. – Margaréta Református Óvoda és Zöld 
                          Liget Óvoda 
március 24. – Árpád-házi Szent Erzsébet Katolikus 
                  Óvoda és Dombóvári Százszsorszép Óvoda 

 
A testnevelés emelt szintű osztály felvételi 
alkalmassági vizsgáira  az előzetes 
jelentkezés után egyéni időpontban kerül 
sor, melyről személyesen tájékoztatjuk majd 
a jelentkezőket.  
 

Jelentkezési határidő:  március 29. 
Alkalmassági várható időpontja:   április 4-6.  

A 2022/2023-as tanévben az első 
évfolyamon tanítók lehetnek 

(a beiratkozott tanulók számától függően): 

 
testnevelés emelt szintű osztályban: 

Gyöngyösi Tiborné (Rita) – Löschné 

Bencze Andrea 

Mátrai-Kovács Diána - testnevelés 

 

általános tantervű (Sakkpalota programú) 

osztályban: 

Barnáné Hurta Tünde – Kőszegi Csaba 

Valér 

 

német nemzetiségi tagozatos osztályban: 

Visnyei Hajnalka – Hohmann-Tóth Zsófia 

Bálizs Gabriella – nemzetiségi nyelv 

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! 

 

A beiratkozás időpontja: 2022. április 21-22. 

Kérjük, éljenek a felkínált lehetőséggel! 

A Dombóvári József Attila Általános Iskola 
vezetése és tantestülete 

 

 



 A DOMBÓVÁRI JÓZSEF ATTILA  
ÁLTALÁNOS ISKOLA 

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

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Szeretettel várja a 
NAGYCSOPORTOS 

ÓVODÁSOKAT, 
hogy együtt kezdjük a 
2022/2023-as tanévet 

 
 
 

Mit kínál iskolánk a hozzánk érkezőknek? 
 

 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) 
 az iskolai könyvtár szolgáltatásait 
 logopédus, illetve fejlesztőpedagógus 

segítségét 
 4. évfolyamtól kötelező nyelvként angol 

nyelv tanulását 
 a németet tanulók számára felső 

tagozatban 1 hetes németországi 
nyelvgyakorlást 

 német nyelvi, kerékpáros, futball, 
kosárlabda, torna és Erzsébet tábort  

 szakköröket, nyelvvizsgára felkészítést és 
matematika, valamint magyar nyelv és 
irodalom felvételi előkészítőket 

 sportfoglalkozásokat (asztalitenisz, 
labdarúgás, kosárlabda, kölyökatlétika, 
floorball, röplabda, tömegsport) 

 1. évfolyamtól angol vagy német szakkört 
 4. évfolyamban matematika szakkört 
 gyógytestnevelést 
 magyar néptánc tanulását, a magyar 

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

Jelentkezési lap 
 

a 2022/23-as tanévben, a Dombóvári József 
Attila  Általános Iskolában induló testnevelés 

emelt szintű első osztály 
 

alkalmassági vizsgájára. 
 
A gyermek neve:______________________________ 

Óvodája:________________________________________ 

Szülő neve:_____________________________________ 

Telefonszáma:_________________________________ 

e-mail címe:____________________________________ 

 

Kérjük, húzza alá azt a napot, amelyik 
leginkbb megfelelne Önöknek! 
 

2022. április 4. hétfő  
 

2022. április 5. kedd  
 

2022. április 6. szerda  
 
Tisztelt Szülők! 
 

Az alkalmassági vizsgára kérjük, 
gyermekük részére tornacipőt és 
sportruházatot hozzanak magukkal! 
Ezt a jelentkezési lapot kérjük, 
március 29-ig juttassák vissza 
iskolánk portájára, vagy titkárságára! 
     
                                                                                 Köszönjük! 
     Iskolavezetés 
 

 

 


