
 

 

 

„Könyv, toll, tinta, ceruza, 

rontom-bontom, 

kezdődik az iskola, 

csak aszondom.”                    

/Weöres Sándor/ 

Kedves Szülők!  

Kedves Leendő Első Osztályosok!  

Minden család életében jelentős esemény, mikor a 

kisgyermek megkezdi iskolai tanulmányait. 

Sok feladat vár rá ezen az úton: megtanul írni, 

olvasni és számolni. Ezek a lépcsőfokok vezetnek 

a tudás kapujához, amely  feltárul előtte. 

Szülő és tanító közös feladata arra nevelni őt, hogy 

egy életen át legyen számára fontos a tudás, a 

tudás megszerzésének akarása. Legyen fontos a 

tettrekészség és a megfelelés: elsősorban önmaga 

számára.  

A kisgyermek nem is sejti, milyen alapos 

tájékozódás, mennyi mérlegelés, családi és baráti 

beszélgetés előzi meg az iskolaválasztást. 

E nehéz, felelősségteljes döntéshez kívánunk 

segítséget nyújtani Iskolakóstolgató 

Programunkkal, melyet úgy igyekeztünk 

összeállítani, hogy szülő és gyermek minél 

szélesebb körű képet kapjon a győrszemerei 

iskolában végzett munkáról. 
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  Bemutatkozó hírlevél (2021 december) 

Sebestyénné Polgár Krisztinának, az első 

osztályosok tanítójának bemutatkozása. 

Tájékoztató az iskola pedagógiai hitvallásáról, az 

intézményben alkalmazott módszerekről. 

Óvodai látogatás (2022 január) 

A leendő elsősök és a tanító néni találkozása az 

óvodai csoportokban, együttműködve a 

Győrszemerei Óvoda-Bölcsőde dolgozóival. 

Így tanítunk mi (2022. február 16. 1000 - 

1200) 

Kézműves foglalkozás a leendő elsősöknek 

Sebestyénné Polgár Krisztina vezetésével, 

közreműködnek a győrszemerei iskola 4. osztályos 

tanulói. A foglalkozás után óralátogatás 

szülőknek a 4. osztályban, tanít: Sebestyénné 

Polgár Krisztina. 

 

Eseménynaptár 
(Programjainkat az aktuális járványügyi 

szabályozások függvényében szervezzük meg és 

bonyolítjuk le.) 

  

 

Elsős kisdiákok beíratása (2022. április 

21 – 22.) 

A beiratkozás helyszíne az iskola titkársága, a 

szükséges dokumentumokról az óvoda és az iskola 

is tájékoztatást nyújt. 

Gyermeknap (2022. május 27.) 

Ismerkedéssel egybekötött játékos délelőtt a 

leendő elsősöknek, ahol a gyerekek részt vesznek 

az iskola szülői közössége által szervezett 

programokon. 

Süni-tábor (2022. augusztus 24 – 26.) 

Iskolaelőkészítő foglalkozások kötetlen, játékos 

formában, Sebestyénné Polgár Krisztina 

vezetésével, az intézmény pedagógusainak 

közreműködésével. 

 

 

Sokszemközt az iskoláról (2022. február 

16. 1200 - 1300) 

Szülői fórum iskolai életről, elvárásokról, 

követelményekről, örömökről, eredményekről és 

gondokról. A szülői fórumot vezeti Tar Ildikó 

tagintézmény-vezető és Sebestyénné Polgár 

Krisztina tanító.  

 

Négyszemközt az iskoláról (2022 

március) 

Tar Ildikó tagintézmény-vezető és Sebestyénné 

Polgár Krisztina tanító egyéni fogadóórái előre 

egyeztetett időpontokban az iskolakezdéssel 

kapcsolatos személyes jellegű kérdések 

megbeszélésére. 

 

 

 


