
Tisztelt Szülők! 
A kisiskoláskor minden gyermek és szülő számára 

nagy izgalmat és kihívást jelent, de egyúttal sok-sok 

kellemes élményt is.  

A tudásvágy, az érdeklődés, a kíváncsiság a világ 

dolgai iránt alapvető gyermeki tulajdonság. Ezeknek 

ébren tartása, fokozása fontos feladatunk. 

Az olvasás és írás tudományát Meixner Ildikó által 

kidolgozott módszerrel tanítjuk. Tapasztalataink 

megerősítenek bennünket abban, hogy ezzel a játékos 

tevékenységeket rejtő, színes programmal könnyebb 

és alaposabb az írás és olvasás elsajátítása. 

2005 szeptembere óta folyik nálunk német 

nemzetiségi oktatás. A nyelv tanulása mellett a diákok 

megismerkednek a magyarországi német kisebbség 

történelmével, kultúrájával, hagyományaival. A német 

nyelvet heti 5 órában tanulják és gyakorolják a 

gyerekek. A nyelvtanulás középpontjában a 

beszédértés, a beszédkészség fejlesztése áll, első 

osztályban dalok, versek és mesék által. 

Iskolánkban gyermekük is megtapasztalhatja, hogy 

nem vagyunk egyformák, mindenki tehetséges 

valamiben. Hogy megtaláljuk, ki miben sikeres, ehhez 

kínálunk sokféle lehetőséget. 

Célunk, hogy diákjaink tudásra vágyó, tanulni tudó, 

kreatív gondolkodású, derűs és egészséges 

életszemléletű felnőttekké váljanak. Olyanokká, akik 

a hagyományaikat ápolják, s a megszerzett tudásukat 

alkalmazzák, kamatoztatják.  

 

Tisztelt Szülők!  

Bízunk abban, hogy e sorok elolvasása után 

megerősödött Önökben az elhatározás, hogy nálunk, a 

nemesvámosi Petőfi Sándor Általános Iskolában 

indítják el gyermeküket a tudás útján. 

 

  Tisztelettel:  

                     Molnárné Fekete Andrea, Tunner Dóra 

 

 

 

 

Tájékoztató 
Osztályaink családias légkörben működnek.  

Iskolánk nevelőtestülete gyermekközpontú szemléletével 

igyekszik nyugodt, oldott hangulatot biztosítani tanulói 

számára. 

Korszerű tárgyi feltételeink mellett a tartalmi munkát is 

úgy alakítjuk, hogy tanítványainknak kiegyensúlyozott 

iskoláskort biztosítsunk, és megfeleljünk korunk sokirányú 

elvárásainak. 

Kisiskoláskorban az alapkészségek elsajátítása mellett 

egyik legfontosabb feladatunk, hogy a gyerekekkel 

megszerettessük a tanulást.  

Kamaszkorban fő oktatási feladatunk a megszerzett 

alapkészségek megszilárdítása, továbbfejlesztése. 

Nagyobb hangsúlyt kap az ismeretközvetítés, ezzel segítve 

a sikeres pályaválasztást is.  

Oktatási kínálatunk: 
 Német nemzetiségi oktatás (heti 5 óra) 

 Logopédiai és egyéni fejlesztés a rászoruló 

tanulóknak 

 Tehetséggondozó szakkörök (rajz, kézműves 

foglalkozások, néptánc, angol, számítástechnika - 

az érdeklődő tanulóinknak ECDL vizsgára 

felkészítés) 

 Hagyományőrző programok 

 Hangszeres oktatás (furulya) 

 1. és 2. osztályban úszás oktatás, 2. és 3. 

osztályban judo foglalkozás 

 Sportolási lehetőség (úszás, atlétika, kézilabda, 

röplabda, baseball, labdarúgás, judo, sakk) 

 Középiskolai előkészítő foglalkozások matematika, 

magyar, német tantárgyakból 

 Alsó tagozaton napközi, a felsősöknek 

tanulószobai ellátás 

 Ökoisolai programok 

 Könyvtár 

 Multifunkcionális, számítástechnikai, 

természettudományi szaktantermek  

 Nyílt napok 

 Tanulmányi és sportversenyeken való részvétel 

 Ballagással egybekötött tanévzáró ünnepély  

 Petőfi-díj  

Hagyományos programjaink 
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Kedves leendő első osztályos Kisdiák! 
 

Elképzelted már, milyen lesz majd iskolásnak lenni? 

Kíváncsi vagy az írás, olvasás, számolás tudományára? 

A tudás birodalmában rengeteg izgalmas kalandban 

lesz részed.  

Legyél Te is petőfis! 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

„Amit az iskolának el kell végeznie,  

elsősorban az, hogy megtanítsa nekünk, hogyan 

kell tanulni,  

hogy felkeltse a tudásiránti étvágyunkat,  

hogy megtanítson bennünket a jól végzett munka 

örömére  

és az alkotás izgalmára, hogy megtanítson,  

hogy szeressük, amit csinálunk, és hogy segítsen 

megtalálni azt,  

amit szeretünk csinálni.”  

(Szent-Györgyi Albert) 

 

 Ovisuli programjai 
 

 2015. február 4., szerda 10.00 

 Óralátogatás az iskolában 

 

 2015. február 16., hétfő 17.00 

Szülői értekezlet az óvodában 

 

 2015. március 5., csütörtök 16.30 

Játékos foglalkozás az iskolában 

 

 2015. március 26., csütörtök 15.00-16.00 

Vidám, sportos foglalkozás a 

sportcsarnokban 

 

 2015. április/május  

Beiratkozás 

 

 2015. május 18. 17.00  

Szülői értekezlet a leendő első osztályosok 

szüleinek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Elérhetőségeink 
  Telefon: 06-88/ 505-600 

  E-mail cím: nemvamos@gmail.com 

  Honlap: www.nemesvamosiskola.hu 
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