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Tudnivalók leendő elsőseink számára 

-iránytű a 2021-2022. tanév kezdetéhez- 

 

 

ÉVNYITÓ, 1. NAP 

Szeptember 1-jén (szerdán) 7.45 és 8.00 óra között gyülekeznek a leendő elsősök az 

iskola belső udvarán (nagykapu nyitva lesz). 

1.a osztály: Éva néninél (Bulyáki Éva) és Gyöngyi néninél (Benkő Gyöngyi) gyülekezik a 

PIROS ALAPON FEHÉR PÖTTYÖS ERNYŐNÉL 

1.b osztály: Edit néninél (Fehérné Menyhért Edit) és Csilla néninél (Nagyné Balázs Csilla) 

gyülekezik a BORDÓ ALAPON KOCKÁS ERNYŐNÉL 

1.c osztály: Dalma néninél (Zeke-Sölch Dalma) és Marcsi néninél (Túri Mária) gyülekezik a 

PINK ERNYŐNÉL 

1.d osztály: Gyöngyi néninél (Deák Gyöngyi) és Éva néninél (Marjai Éva) gyülekezik a KÉK 

ERNYŐNÉL 

1.e osztály: Bea néninél (Jánosiné Kovácsházy Beáta) és Ildi néninél (Belovai Ildikó) 

gyülekezik a SÖTÉTZÖLD ERNYŐNÉL 

A tanévnyitó ünnepély 8.15-kor kezdődik a belső udvaron. Az ünnepséget követően a 

szülők elkísérhetik gyermekeiket tantermeikbe, ahol pár perces tájékoztató után 

elköszönhetnek a NAGY iskolásoktól. (Ígérjük, nagyon fogunk vigyázni Rájuk! ) 

Az első tanítási napon kistáska legyen a gyerekeknél, benne tolltartó, írólap/ rajzlap, 

tízórai, esetleg kis kabala, hogy legyen egy „biztos társ” minden kisdiákunkkal.   

Valamint szerencsés lehet váltóruha is, hogy az ünneplőt levéve szabadabban 

játszhassanak a gyerekek. 

A tanulókért 12.30-kor lehet jönni. 

 

SZÜLŐI ÉRTEKEZLET 

Az első szülői értekezlet időpontja: 2021. szeptember 1. (szerda), 16 óra. Minden tanító 

szeretettel várja az osztálytermekben a kedves Szülőket az értekezletre, ahol elhangzik 

minden fontos tudnivaló a tanévvel kapcsolatban – ezért meglehetősen hosszú tájékoztatóra 

számítsanak! 

„Bevásárlólistát” is ezen a napon adunk, minden érintett pedagógus elmondja, hogy milyen 

eszközökre lesz szükség a tananyag hatékony elsajátításához. 

Ami bizonyosan szükséges lesz: 
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 iskolatáska 

 kisméretű hátitáska (a mindennapos szállításhoz: tízórai, tolltartó, üzenő) 

 tolltartó 

 3-4 grafit ceruza (HB-s) 

 színes ceruzák (6 db-os) 

 puha radír 

 vastag postairon (piros / kék) 

 kis vonalzó 

 hegyező 

 3-4 db első osztályos vonalas füzet (14-32-es) 

 2 db négyzetrácsos füzet 

 tornazsák (lányoknak: sötét tornadressz, fiúknak: sötét rövidnadrág, fehér trikó, fehér 

váltózokni, tornacipő – hasznos a tépőzáras) 

A technikadoboz tartalmáról, valamint az egyéb kellékekről a tanítók adnak majd részletes 

tájékoztatót a szülői értekezleten.  

A tankönyveket is ekkor osztják ki az osztályfőnökök, ezért szerencsés egy nagyobb 

méretű, erős táskával érkezni. 

 

 

 

ELSŐ HÉT RENDJE 

Az iskola területére (az évnyitó, az első csütörtök és péntek reggel, valamint a szülői 

értekezlet kivételével) szülő csak vezetői engedéllyel léphet be. Köszönjük, hogy megértik 

gyermekeik egészsége érdekében meghozott döntésünket! 

A Walch épület és a „C” épület udvarán is várakozó zónát jelölünk ki a szülők részére, ahol 

gyermekeiket átvehetik. 

Az iskolába mindig reggel 8 órára kell érkezni (az első óra 8.15-kor kezdődik). Az első hét 

csütörtökén és péntekén reggel –terveink szerint, ha a vírushelyzet is engedi- még 

bekísérheti 1 szülő az első osztályos tanulót az osztályteremig. Második héttől viszont már 

a tanítók / reggeli ügyeletes kollégák vezetik be az osztálytermekbe a gyerekeket, szülő 

már nem tartózkodhat az iskola területén, a várakozó zónán kívül! 

Az első tanítási héten 12.30-tól el lehet vinni az iskolából az elsősöket (ez a beszoktatási 

időszak). A tanulók 12.30-tól az udvaron tartózkodnak majd (jó idő esetén), a szülők a 

várakozó zónában (az udvaron) vehetik át gyermekeiket. Amennyiben nem látják 

gyermeküket az udvaron, ügyeletes tanuló segíti majd a megkeresést az első héten. A 

második héttől már a tanítók által meghatározott időben visszük a gyerekeket a várakozó 

zónához, illetve a szülő az üzenőben jelezheti (gyerekeknél levő kis füzet), ha az előírttól 

eltérő időben vinné haza gyermekét.  

Ügyeletet biztosítunk délutánonként azok számára, akiket nem tudnak elvinni (17 óráig). 
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A korábban érkező gyerekek számára összevont ügyeletet biztosítunk az iskola 

ebédlőjében reggel 7 órától, ahonnan a tanítók 8 órakor átkísérik a gyerekeket a megfelelő 

épületbe. 

 

Az első héten minden tanuló kap 3X-i étkezést, de kérjük, mindenki vegye fel a kapcsolatot 

a Konyhával (lásd: iskola és / vagy TESZ honlapja), s rendelje meg gyermeke számára a 

kívánt étkezési formát (1X-i vagy 3X-i)! 

 

Minden bizonnyal nagy izgalommal várják a tanévkezdést a Családok, mi is hasonlóképpen 

lelkesen készülünk az iskolára, izgatottan és nagy szeretettel várjuk kis elsőseinket!  

Könnyen előfordulhat, hogy nem lesz zökkenőmentes az első napok forgataga, hiszen idő 

kell ahhoz, hogy minden a megfelelő kerékvágásba kerüljön. Igyekszünk ehhez minden 

segítséget megadni, forduljanak hozzánk bizalommal esetleges kérdéseseikkel, 

kéréseikkel! Kérjük megértésüket, türelmüket és támogatásukat! Ha nyugalmat, 

biztonságot sugárzunk gyerekeink felé, nekik is könnyebb lesz ez az időszak. Ha örömmel 

és sok mosollyal is támogatjuk őket, még boldogabbá tehetjük a számukra oly fontos első 

napokat!  

 

Minden kisdiákunk számára mosolygós és varázslatos tanévkezdést kívánunk, majd 

tartalmas, vidám iskolaéveket!  

 

 Az iskola minden dolgozója nevében tisztelettel:  

 

Arany-Tóth Ágnes 

    intézményvezető-helyettes 

 

 

Amennyiben a járványügyi helyzet miatt változás állna elő, a honlapon közzétesszük az újabb intézkedéseket. 

 

 

 


