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Orczy Anna Katolikus Általános  

Iskola és Óvoda 
5231 Fegyvernek, Dózsa György út 2. 

 

Tel./fax: 06-56-481-077 

e-mail.: orczy@fegyvernek.hu 

www.orczy-fegyvernek.hu 

 

Igazgató: Hornyákné Szabó Bernadett 

 

ISKOLANYITOGATÓ 
óvodás gyermekek számára 

 

 

 

JELENTKEZÉSI LAP 
 

Jelentkező adatai: 
 

Gyermek neve:

…………………………………………………….. 

Születési helye, ideje:

…………………………………………………….. 

Édesanyja neve:

…………………………………………………….. 

Lakcím: 

…………………………………………………….. 

 

Szülő elérhetősége: tel…………………………. 

                                 

                                e-mail……………………... 

 

Óvoda neve, ahová a gyermek jár: 

 

…………………………………………………….. 
 

 

Kedves Szülő! 

 

Kérjük, hogy a jelentkezési lapot ki-

töltve az óvodavezetőhöz, vagy az 

iskola intézményvezetőjéhez juttas-

sa el! 

 



„Elsős leszek 

Akár hiszed, akár nem, 

Nagyon jó az én kedvem. 

Tudod minek örülök? 

Iskolába kerülök.”   

(Matos Gyula) 

 

 Kedves Szülők, leendő első osztályos  

gyerekek! 

 
Minden család életében fontos és izgalommal teli 
időszak az iskolaválasztás időszaka.  Iskolánk bemuta-
tásával ebben szeretnénk Önöknek segítséget nyújta-
ni. Bízunk abban, hogy ebben a tanévben iskolanyito-
gató programjaink hagyományos módon, személyes 
találkozás során zajlanak le. Amennyiben ez nem va-
lósulhat meg, akkor a tavalyi évhez hasonlóan online 
kapcsolattartásra kérjük Önöket. Szeretnénk megis-
mertetni a kedves szülőkkel és leendő elsőseinkkel az 
iskolánk által kínált lehetőségeket, az elsős tanító 
néniket, és a jövőre vonatkozó elképzeléseinket. 
 
A foglalkozások novembertől-márciusig öt alkalom-
mal kerülnek megrendezésre . 
 
Időpontok:  
• November  15. hétfő            15:00-16:00-ig  
• December  06. hétfő            15:00-16:00-ig  
• Január         10. hétfő            15:00-16:00-ig  
• Február       07. hétfő            15:00-16:00-ig  
• Március       07. hétfő           15:00-16:00-ig  
 
 

 

 

 
Orczy Anna Katolikus Általános  

Iskola és Óvoda  

 
Amit kínálunk első osztályunk számára: 
• Csoportbontások magyar nyelv és irodalom és mate-

matika tantárgyakból 
•  Művészeti foglalkozások (zene, kézműves) 
•  Angol szakkör 
•  Informatika-robotika szakkör 
•  Délutáni sport foglakozások( foci,szivacskézilabda) 
• Hatékony tehetséggondozás és felzárkóztatás  
• Gyermekbarát környezet két tanító nénivel 
•  Jól ellátott külön épület a legkisebbek részére 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MIÉRT  

A MI ISKOLÁNKAT VÁLASSZA? 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 

Gyermekbarát iskola 

Tehetséggondozás 
Csoportbontások 

Tartalmas diákélet 

Katolikus hitéleti nevelés 

Hagyományőrző programok 

Belföldi-külföldi kirándulások 

Sportolási lehetőségek 

Az időpontokra telefonon is be lehet jelentkezni (56/481-
077) és az iskolánk honlapján az alábbi linken.  
http://orczy-fegyvernek.hu/iskolanyitogatok/ 
 
Minden leendő elsős gyermeket szeretettel várunk!  
 

Korszerű nevelési-oktatási módszerek 


