
Balatonfüredi Eötvös Loránd

Általános Iskola 

Szeretettel köszöntjük!



Kedves Szülők!
Ezzel a prezentációval szeretnénk bemutatni a mindennapjainkat.

Szeretnénk, ha minden kisgyerek számára könnyű lenne az

iskolakezdés. Ahhoz, hogy egy kisgyerek biztonságban érezze magát a

választott iskolájában, tudnia kell, hogy mi vár ott rá, mivel fog

találkozni. Szülőként pedig biztosan sok kérdésük van az itt folyó

munkával kapcsolatban. Reméljük hasznosnak találják a leírtakat!

Tremmer Bernadett

intézményvezető



Hitvallásunk

„Nem prédikációkkal nevelünk, hanem
személyes példával. A szülőnek és a
pedagógusnak úgy kell viselkednie, ahogyan
a gyerektől is elvárja, és ugyanolyan
értékek szerint kell élnie, amilyen értékeket
a gyerekének át szeretne adni. Ha nem így
történik, akkor bármi, amit mond, csak
felesleges szócséplés."

(Dr. Ranschburg Jenő)





2022-2023-es tanév első osztályai

1.a
angol nyelvet választók

Hadáné Ujhegyi Berill

Berill néni

1.b

németet vagy angol 

nyelvet választók

Nyikovics Mónika

Mónika néni



Választható nyelvek

Angol nyelv
Heti óraszám

1+1

Német nemzetiségi nyelv
Heti óraszám

5+1

Német nyelv
Heti óraszám

1+1



„Hogyha gyakran sakkozom, szuper erőm 
megkapom!”

Mi itt az Eötvösben minden nap sakkozunk!

A Polgár Judit nevéhez fűződő Sakkpalota, Képességfejlesztő sakkot

immár négy évfolyamban tanulják iskolánkban a gyerekek.

A módszer lényege, hogy a sakk eszközeit használjuk a képességek

fejlesztéséhez, s közben a gyerekek jól szórakoznak, és nem

mellesleg megtanulnak sakkozni!

Nagyon örülünk, hogy az elsősöknek már az órarendjében is szerepel a

Képességfejlesztő sakk.



Hadáné Ujhegyi Berill

Berill néni
Nyikovics Mónika

Mónika néni



Idő Napirend

7:00 – 7:30 Megérkeznek a tanulók

7:45 Tanítás kezdete

Tanórák

Ebéd

Az alsó tagozat napirendje

Pihenés, játék, napközis foglalkozás

14:30 – 15:30 Tanóra (házi feladat elkészítése, 
másnapra készülünk)

15:30-15:45 Uzsonna

15:45 – 16:00 Pakolás, teremrend

16:00 - tól Hazaindulás 
(Felügyelet 17 óráig van.)



Ebben a tanévben az alsó tagozatban az első 
óra után tízóraizunk, és a második óra utáni 
szünetet töltjük az udvaron levegőzéssel!

Csengetési rendünk



Miért jó napközisnek lenni?

• szeretetteljes, elfogadó légkörrel várunk

• egyéni foglalkozást kapsz tőlünk

• rugalmas napirenddel segítünk téged

• megtanulsz önállóan tanulni, segítünk a felzárkóztatásban, 

támogatunk, hogy a tehetséged kibontakozhasson

• egészséges életmódra nevelünk, 

• veled együtt óvjuk a környezetünket 

• egy jó helyet találsz a szabadidő hasznos és kulturált 

eltöltéséhez

Mert itt.....

.



• Célunk, hogy a gyerekek megszeressék a
nyelvet, és nyelvi készségeiket fejlesszük

• Kommunikatív kompetencia fejlesztésére
törekszünk

• A tanított témakörök illeszkednek a tanulók
életkorához

• A nyelvórákon sokat mozgunk, mondókázunk,
játékos feladatokkal segítjük a nyelv
elsajátítását

• Interaktív tananyagokkal színesítjük az órákat

Német, angol? Melyiket válasszam?









Sportolunk

Minden nap 
van 

testnevelés 
óránk

Egészséges 
életmódra 
nevelünk

A sport segít 
fejleszteni a 
testet, lelket, 

elmét!

Figyelünk rá, 
hogy a gyerekek 
átéljék a mozgás 

örömét

Sportolási 
lehetőségek: 
kézilabda, 

röplabda, vívás, 
vitorlázás

Jól felszerelt 
sportcsarnokunk, 
tornatermünk, 
kültéri pályáink 

vannak



Beiratkozás

A beiratkozás időpontja:

2022. április 21-22.
(csütörtök-péntek)

8:00-17:00 óráig



Beiratkozás

Helyszíne: az iskola – személyes megjelenéssel

Lehetőség van: online regisztrációra, 

2022. április 6-án nyílik meg Önöknek a Kréta felületén ez 

a lehetőség



Beiratkozás

A beiratkozáshoz hozza magával:

• A gyermek lakcímkártyáját

 A gyermek születési anyakönyvi kivonatát

 A törvényes képviselő személyazonosító igazolványa

 Ha egyedüli törvényes képviselő, annak a dokumentációját

 A beiratkozáskor nyilatkoznia kell, hogy gyermeke számára etika vagy hit-

és erkölcstan oktatást választanak-e.

Dokumentumok



Hisszük, 
hogy....



Köszönjük a figyelmüket!

Sikeres iskolakezdést kívánunk!


